
 
 

 

 
 

คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 

 

 

 
 

โดย 

นางสาวอนุศรา โกงเหลง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

นางสาวอนุศรา โกงเหลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

ADMINISTRATORS’ TRAITS AND JOB SATISFACTION OF PERSONNEL  

IN DEMONSTRATION SCHOOLS UNDER OFFICE OF THE HIGHER  

EDUCATION COMMISSION IN BANGKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Miss Anusara  Kongleng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Education Program in Educational Administration 

Department of Educational Administration 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2013 

Copyright of Graduate School, Silpakron University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง “คุณลักษณะของ
ผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” เสนอโดยนางสาวอนุศรา โกงเหลง เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 

      ……………………………………...…………………… 
     (รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ) 
                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............. 

 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1. อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
2. อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 

 
............................................................ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ) 
............../..................../..................... 
 
 
............................................................กรรมการ  
(อาจารย ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ)    
............../..................../.....................   
 
 

............................................................กรรมการ  ............................................................กรรมการ 
(อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา)            (อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ)  
............../..................../.....................   ............../..................../..................... 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

ง 
 

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. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Department Education Administration                Graduate School, Silpakorn University  

Signature………………………………….…………                        Academic Year 2013 

Thesis Advisors’ Signature 1. …………………………..…………….…...……...  2.  ……….….………..……..…….…………….… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

ฉ 

 

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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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

 การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุน
ของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 
211 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80(3) ไดบัญญัติใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก2 สวนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดบทบัญญัติที่ถือเปนกรอบและแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษา ทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตอง
จัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน3 ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) เปนแผนระยะยาวภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  เนนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณอยางมี
เหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลกเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความอยูดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในชวงป 
2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด เพ่ือเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปญหา

                                                           
1สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
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วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็ง
ขน โดยใหความสําคัญการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมคุณภาพ ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม 
มีความ รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพ ใหเปนอาจารย พัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการ
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 
บนพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุข
ทีย่ั่งยืนของประเทศไทย4  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ และรัฐ
ตองจัดใหทั่วถึง ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไววา 
“บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคกันในการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย”5 จากขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) ไดกําหนด
เปาหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การ
เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษา นอกจากนี้กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็มีมาตรการในการสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังมีมาตรการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยใหมีแผนพัฒนาภาวะผูนําตามชองทางปกติและกลไกสนับสนุน
สงเสริมดวยชองทางพิเศษ มีการกําหนดคุณสมบัติการเขาสูตําแหนงเสนทางความกาวหนา และระบบ
การจูงใจ6 ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะชี้วัดความสําเร็จและความลมเหลวของ
องคการในการปฏิรูปการศึกษาไทย เปนกุญแจดอกสําคัญในการเปดมิติใหมของการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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นอกจากน้ีความอยูรอดของโรงเรียนในโลกยุคปจจุบันที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วผูบริหารจะตอง
สามารถนําพาการศึกษาใหมไปสูการตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาตางๆ ไดผูบริหารยุค
ใหมตองเตรียมตนเองใหมีคุณลักษณะและขีดความสามารถท่ีเหมาะสม ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญใน
การบริหารจัดการศึกษา โดยตองดําเนินการสงเสริมอํานวยความสะดวกประสานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ใหพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตเยาวชนที่พึงประสงคให
บรรลุเปาหมาย ผูบริหารสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จ และยืนหยัดทามกลางความเปล่ียนแปลง
ไดอยางสงางาม จึงตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการศึกษาที่เสมือนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ ประการสําคัญบุคลากรทางการศึกษาจะตองมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มี
ความม่ันใจศรัทธาตอผูบริหาร7  ซึ่งการบัญญัติใหสถานศึกษาเปน “นิติบุคคล” ในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการนับเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญของประเทศไทย 
ซึ่งสอดคลองกับ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน และจัดการศึกษาไดอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพ  โดยไดบัญญัติใหมกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  การจัดองคกรที่มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
มหาชนท่ีจัดบริการสาธารณะยอมจะมีอิสระในการบริหารท้ังดานทรัพยากรบุคคล และอํานาจหนาที่ 
ในกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว การมีกฎหมายกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมาย
สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษา มีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยาง
คลองตัว รวดเร็วและสอดคลอง กับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ
ประเทศชาติโดยรวม8 อยางไรก็ตาม การจะบริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานะเปนนิติบุคคลใหบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายดังกลาว ผูบริหารยอมมีบทบาทที่เปนผลตอการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเปน
อยางยิ่ง บางครั้งการจัดองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบาง ก็อาจได รับผลงานสูงได หาก
ผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตถาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดี แมการจัด
องคการถูกตอง หรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหนวยงานนั้น ๆ ยอมสมบูรณไดยาก ดังนั้น
ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตอง เหมาะสมเพราะความสําเร็จของ
งานทุกดานขององคการขึ้นอยูกับผูบริหาร ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ เพ่ือให
งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคหรือผูนําน้ัน ควรที่จะประกอบดวยเรื่องที่

                                                           
7สกุลรัตน กมุทมาศ, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเณศ, 2550), 99. 
8กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล, เขาถึง

เมื่อ 6 ธันวาคม 2555. เขาถึงไดจาก http://kormor.obec.go.th/arti/arti002.pdf 
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สําคัญ ไดแก ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวกับการบริหารงานและดาน
คุณลักษณะทางสังคม9  

 ประเทศไทยอยูในชวงเวลาที่ตองเผชิญกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง 
เทคโนโลยีพลังงาน และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงมากขึ้น
กวาที่ผานมา เชน การเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลก การรวมกลุมเศรษฐกิจภายใต
กรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกที่สงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขาสูสังคมผูสูงอายุ สังคม ของความเปนวัตถุนิยม สังคมที่
เนนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปญหาวิกฤติดานพลังงาน และ สิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กอใหเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก10 การ
ปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการละวิธีการทํางานตลอดจนการ
ปรับปรุงโครงสรางเชิงบูรณาการ โดยใหมีลักษณะครอบคลุมกลยุทธมีกลไกประสานการทํางาน
รวมกันสามารถปฏิบัติงานเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ ในการทํางานของสถานศึกษาผูเปนครูนั้น
ตองเปนผูที่มีบทบาทรับภาระหนาที่ตอสังคมและชาติบานเมือง หากผูเปนครูปฏิบัติภาระที่ตนเอง
ไดรับบกพรอง  ผลกระทบก็จะตกไปถึงความเส่ือมของสังคมและชาติบานเมืองซึ่งสอดคลองกับมาตรา 
4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ที่ให
ความหมายวา ครูเปนบุคลากรทางวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่การสอนและสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ 
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และการศึกษาไทยในโรงเรียนสาธิตไดรับความคาดหมายใหทําหนาที่
ตางๆ ในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมาย นับตั้งแตการชวยใหประชาชนอานออกเขียนได
และคิดเห็น เรียนรูจริยธรรมและความเปนพลเมืองตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ความเทาเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทและหนาที่สําคัญหลายประการ  การศึกษาท่ีไมมี
คุณภาพจึงกอใหเกิดปญหาที่รายแรงตอประเทศ การแกปญหาคุณภาพการศึกษาไทยดวยการปฏิรูป11   

                                                           
 9สัมมา รธนิธย, ภาวะผูนําของผูบริหาร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2553), 68. 
 10สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555-2559), ก. 
11อัมมาร สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน และสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย , “การปฏิรูป

การศึกษารอบใหม: สูการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2554 เรื่องยกเคร่ืองการศึกษาไทย โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงานปฏิรูปและมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 15 กุมภาพันธ 2555),  24.  
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การปฏิรูปจะตองเริ่มที่ระบบขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน  เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสและเพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบโรงเรียนสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  โดยเฉพาะ
ผูปกครองและองคกรในทองถิ่น  ซึ่งจะติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง  และมีชองทางในการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับครูและครูใหญ  และที่สําคัญที่สุดจะตองมีกลไกที่ผูมีสวนไดสวนเสียจะมี
สวนรวมในการประเมินและใหคุณใหโทษตอครูแลผูบริหารโรงเรียน  โดยผูกขาดการประเมินกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเปนหลัก12 การศึกษาของไทยในหลายๆ คร้ังที่ผานมาอยูใน
อันดับที่ลดลงเรื่อย ๆ ลาสุดสภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF (World Economic Forum) ประกาศผล
การจัดการศึกษาวาประเทศไทยอยูในลําดับ 8 ของอาเซียน โดยเรียงลําดับดังนี้ สิงคโปร มาเลเซีย 
บรูไนฟลิปปนส อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และไทย  จะเห็นวาการศึกษาไทยอยูตั้งอันดับ 8 ต่ํา
กวากัมพูชา และเวียดนาม ยิ่งทําใหผูอยูในแวดวงการศึกษารูสึกกังวลไปตาม ๆ กัน โดยไมสนใจวา
การจัดอันดับการศึกษาคร้ังนี้ใชเกณฑอะไรเปนตัวชี้วัด จะไดพิจารณาสาเหตุวาทําไมคุณภาพ
การศึกษาไทยจึงไมเขาเกณฑดังกลาว แลวมีวิธีแกปญหาอยางไร ซึ่งหลายแนวคิดตางคิดวาเพราะครู
สอนไมดี และอาจจะยังไมมีความสามารถในการสอน ซึ่งมีหลาย ๆ ปจจัยดวยกัน ไดแก ระบบการ
ผลิตครู ระบบการนิเทศติดตามครู การปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนที่เอ้ือตอครู ภาระงานของ
ครูที่นอกเหนือจากการสอน การพิจารณาความดีความชอบใหแกครู ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนเพ่ือ
สอบ ที่ปจจัยที่สําคัญไดแก สภาพผูเรียนที่มีความเอาใจใสในการเรียนลดลงเพราะพฤติกรรมของ
ผูเรียนที่เปล่ียนไป13 การที่จะใหบรรลุเปาหมายขององคการ สนองตอความตองการ และความพึง
พอใจน้ันยากท่ีจะประสบความสําเร็จ เนื่องจากโครงสรางการนโยบายการศึกษาและสภาพแวดลอมไม
วาจะเปน คุณลักษณะหรือภาวะผูนําของผูบริหาร การจูงใจ ซึ่งนํามาซ่ึงความพึงพอใจ การกําหนด
เปาหมาย การกําหนดหลักในการปฏิบัติงานมีผลกระทบตอบรรยากาศขององคการท้ังสิ้น ดังนั้นจะ
เห็นไดวานักเรียนจะมีคุณภาพมาจากการผลิตของครู แตครูก็ตองพึงพอใจกับผูบริหาร ซึ่งจะสงผลให
ครูทํางานไดด ี 

 

                                                           
12ดิลกะ ลัทธพิพัฒน, “ผลกระทบของการสรางความรับผิดชอบทางการศึกษาตอสัมฤทธิ์

ผลของนักเรียนไทย” (เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2554 เรื่องยกเคร่ืองการศึกษา
ไทย โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักงานปฏิรูปและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 15 

กุมภาพันธ 2555).    
13สายพิน แกวงามประเสริฐ, “การศึกษาไทยไปไมถึงฝง,” มติชนรายวัน (1 ตุลาคม 

2556): 9. 
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ปญหาของการวิจัย 

 การจัดการเรียนรูโดยโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนหองปฏิบัติการของคณะครุศาสตรหรือ
ศึกษาศาสตรในประเทศไทยน้ัน เริ่มดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 50 ป นับตั้งแตโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดถือกําเนิดขึ้น และเปนตนแบบสําหรับโรงเรียนสาธิตศึกษาในสถาบันครุ
ศกึษาอ่ืน ๆ ของไทย สังคมไทยปจจุบันมีมุมมองตอโรงเรียนสาธิตวาเปนโรงเรียนที่มีลักษณะเปนผูนํา 
และตนแบบ การจัดการเรียนรูของโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน14 และเม่ือมีการ
ปรับเปล่ียนระบบกระทรวง ทบวง กรมใหม มีการยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยไปเปนคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยตาง ๆ จึงสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อถึงเวลาหน่ึงโรงเรียนสาธิตขอยกสถานะจากโรงเรียนใหเทียบเทาคณะและขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัย
นั้นปญหาบางประการจึงเกิดขึ้น ปญหาบางประการคือเรื่องขอวิทยฐานะของครูที่สอนในโรงเรียน
สาธิตหลายแหง โอกาสกาวหนาขึ้นไป และโอกาสท่ีจะไปเปนอาจารยสอนนักศึกษาในคณะครุศาสตร
หรือศึกษาศาสตรสวนใหญเปนไปไมได และโดยเฉพาะตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มิไดมาจาก
อาจารยของคณะครุศาสตรเชนเดิม เพราะโรงเรียนสาธิตสังกัดโดยตรงกับมหาวิทยาลัย จึงตองมี
ระเบียบเดียวกับคณะครุศาสตร อาทิ การสรรหาผูอํานวยการโรงเรียนเชนเดียวกับการสรรหาคณบดี
คณะครุศาสตร ซึ่งดูไดจากอาจารยในมหาวิทยาลัยลาออกไปสอบบรรจุเปนขาราชการ โดยเฉพาะ
อาจารยอัตราจางในโรงเรียนสาธิตบางแหงที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วันนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีทานมีชัย ฤชุพันธ เปนประธาน เพ่ือแกปญหาดังกลาวในระยะยาวแลว โดย
ไมตองใหอาจารยทั้งหลายนัดหยุดการเรียนการสอนเพ่ือมาประทวงท่ีทําเนียบรัฐบาล แตคงอีกนาน
กวา พ.ร.บ. ฉบับนี้จะผานรัฐสภา15 โรงเรียนสาธิตที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยจะเห็นวามี 2 
แบบ คือ 1. การบริหารแบบเอกชน และ 2. การบริหารแบบภาครัฐ โรงเรียนเอกชนทําไมถึงประสบ
ความสําเร็จ เพราะมุงในทางธุรกิจ สวนการบริหารตางๆ ก็ทําอยางทุมเทคอนขางชัดเจน สวนใน
ภาครัฐก็มีเรื่องของ การเกื้อหนุนที่ชัดเจน ดังนั้น โรงเรียนที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีเจาของที่
ชัดเจน ในขณะท่ีโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยที่ผานมามีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารหลาย
ครั้ง มีการทดลองการบริหารหลายรูปแบบ บางชวงบริหารโดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย บางชวง
บริหารภายใตการกํากับ ของคณะครุศาสตร ดังนั้น จะเห็นวาโดยภาพรวมแลว โรงเรียนสาธิตมีปญหา

                                                           
14เฉลิมลาภ ทองอาจ, “โรงเรียนสาธิตที่แท: การจัดการเรียนรูตามปรัชญาการศึกษาพิพัฒ

นาการ,” ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 12, (1 มกราคม-เมษายน 2553): 72-73.  
 15เรืองชัย ทรัพยนิรันดร, “ปญหาโรงเรียนสาธิต,” ขาวสด, ( 5 สิงหาคม 2553): 26.  
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หลัก ๆ อยู 2 ประการ คือ 1. ปญหาเรื่องงบประมาณ คือ ถาจะทําใหโรงเรียนสาธิตประสบ
ความสําเร็จควรตองสนับสนุน งบประมาณอยางเต็มที่ ปจจุบันโรงเรียนสาธิตพ่ึงพาเงินรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรียกเก็บ จากผูปกครองท่ีสงลูกหลานเขามาเรียนเปนสวนใหญ โดยไดรับ
งบประมาณแผนดินหรืองบประมาณของ มหาวิทยาลัยสนับสนุนนอยมาก 2. ปญหาเร่ืองโครงสราง
ของโรงเรียนสาธิต  จะเห็นไดวาการบริหาร ของโรงเรียนสาธิตไมชัดเจน ไมมีกฎระเบียบวาดวยการ
บริหารโรงเรียนสาธิต ผูบริหารเปนใคร ไดมา อยางไร มีวาระอยางไร ไมมีความชัดเจน ซึ่งตางจาก
โรงเรียนรัฐบาลหรอโรงเรียนเอกชน ดังนั้น ควรวางระบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตใหชัดเจน16

นอกจากน้ันยังพบวาโรงเรียนสาธิตยังขาดคุณภาพและขาดการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพการจัดการ
บริหารไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่องและจากการท่ีไดมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต นักการศึกษายอมรับวาสาเหตุที่แทจริงของปญหาอยูที่คนกับวิธีการ
จัดการของโรงเรียนสาธิต ซึ่งมีแนวทางการบริหารโรงเรียนและการดําเนินงานที่แตกตางกัน คือ บาง
โรงเรียนอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัย ของคณะศึกษาศาสตร และใหบุคคลภายนอกมา
ดําเนินการ บางโรงเรียนยังไมมีโครงสรางการบริหารตาง ๆ ชัดเจน โรงเรียนสาธิตมีปญหาตาง ๆ ใน
การบริหารและการดําเนินงาน เชน 1) การรับนักเรียนไมสามารถรับไดเปนจํานวนมาก 2) การบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนไมสามารถบริหารงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถเนื่องจากผูบริหารมีหนาที่
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยดวย อาจารยในโรงเรียนสาธิตมีภาระงานตาง ๆ มาก เนื่องจากมีบทบาท
ในดานการสอน 3) ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการทางสังคม และดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแมวาจะมีแรงจูงใจในการทํางานที่เดนชัดก็ตาม17 ทั้งยังพบปญหาในดานของบุคลากร
วาการใหสวัสดิการไมสอดคลองกับความตองการของครูและบุคลากร ไมตอบสนองตอความตองการ
ในการดํารงชีพของครูและบุคลากรในปจจุบัน สงผลใหครูและบุคลากรขาดขวัญและกําลังในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถรักษาครูและบุคลากรใหทํางานกับโรงเรียนตอไปได18 และยังพบวาครูมี
ความพึงพอใจในการทํางานในระดับต่ํา ดังผลการสรุปการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับ

                                                           
16อาวุธ ศรีศุกรี, “รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” (เอกสารการ

ประชุมรายงานการประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโดย สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมเอ้ืองผึ้ง ขั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ, 6 มกราคม 2553), 5.   

17สุเมธ แยมนุน, “ปญหาโรงเรียนสาธิต,” ขาวสด, ( 19 มกราคม 2552): 10.   
18สิรินภา อมรไพศาลเลิศ, “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

สาธิตละอออุทิศ,” วาราสารอิเล็กทอนิกสทางการศึกษา 7, 1 (November 2555): 145-158. 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวามาตราที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.27- 3.33 ตามลําดับ19  

ดังนั้นหากผูบริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีความสามารถในการจูงใจใหบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการทํางานในโรงเรียนสาธิตได ก็จะทําใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวาทั้งปญหาเก่ียวกับ
ผูบริหารและปญหาของบุคลากรที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ยังไมเปนที่พอใจเทาที่ควร 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรและคุณลักษณะของผูบริหารของ
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําขอมูลไป
ใชประโยชนตอการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  
 1. เพ่ือทราบคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือทราบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับใด  
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับใด  

                                                           
19สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), “บทสรุป

สําหรับผูบริหาร,” รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
(24-26 ธันวาคม 2555), 1. 
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  3. คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันหรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

  เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาหาคําตอบ ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผูบริหาร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 

 3. คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกัน  

 

ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ันมีลักษณะในการดําเนินการเชิงระบบ  ดังแนวคิด
การศึกษาเชิงระบบของแคทซและคานห  (Katz and Kahn) ที่ไดกลาวเอาไววาองคการท่ีเปนระบบ
เปดจะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนที่มีความสัมพันธกันประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา( Input)  
2) กระบวนการ (Process) และ 3) ผลผลิต (Product)  ที่มีความสัมพันธกันอยางเปนระบบอยาง
ตอเนื่องและจะกอใหเกิดสิ่งสําคัญนั่นก็คือขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของระบบท่ีถือเปนสิ่งสําคัญ
ของระบบ20  ซึ่งในดานการจัดการศึกษาน้ันปจจัยนําเขา( Input) ประกอบดวยทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูเรียน รวมไปถึงทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ อันจะนําไปสู
กระบวนการที่สําคัญคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการ
นิเทศท่ีจะสงผลตอปจจัยนําเขาตางๆ ใหคุณภาพดานการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน21 

 สถานศึกษาก็ถือเปนองคการระบบเปด (Open Systems) เชนเดียวกันที่จะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบและตอเนื่องเปนวัฏจักรในการดํารงอยู การบริหารจัดการตาง ๆ ยอม
บริหารจัดการดวยรูปแบบเชิงระบบอันประกอบไปดวย 1) ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง คน (Man) 
เงิน(Money) วัสดุอุปกรณ (Material) การจัดการ (Management) และอ่ืน ๆ 2) กระบวนการ 
(Process) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการ

                                                           
20Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 
21สุนันทา เลาหะพันธ, การพัฒนาองคกร (กรุงเทพฯ: รุงวัฒนา), 2531, 39. 
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นิเทศติดตามผล และ 3) ผลผลิต (Product) หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อันจะเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกของ
องคการ (Context) ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่
ถือเปนปจจัยภายนอกที่สัมพันธกับโครงสรางอยางตอเนื่องดวย  
 ในสวนของคุณลักษณะของผูบริหารนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารไวแตกตางกันออกไป ดังนี้ ดรัคเกอร (Drucker) ไดใหแนวคิดท่ีเกี่ยวกับ
ลักษณะผูบริหาร ดังนี้ 1) มีความพรอมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 2) มีความชํานาญพิเศษ (skills) 
3) มีอํานาจในตังเอง (power) 4) รอบรูทุกอยางที่สามารถทําได (enlightenment) 5) แสวงหาสิ่งที่ดี 
(well belong) 6) ตรงตอระเบียบ (rectitude) 7) รูจักที่ต่ําที่สูง (respect) 8) การแสดงทาทางท่ีไม
ขัดตา (affection)22 และเครทอน (Kreitton) ไดแยกแยะคุณลักษณะผูบริหาร โดยเนนวาลักษณะ
ผูบริหารที่ดีตองประกอบดวยบัญญัติ 21 ประการ คือ 1) ตองมีความรูดี 2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น 
3) มีใจเยือกเย็นเมื่อประสบปญหา 4) นอบนอม 5) ตัดสินปญหาทันทวงที 6) เปนกลางโดยไมเอน
เอียง 7) เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได 8) มีความกลาหาญ 9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี 10) เตรียมใจที่
จะรับงานหนัก 11) มีอารมณมั่นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน 14) เสมอตน
เสมอปลาย 15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด 16) รักงานที่ทํา 17) ไมหมดกําลังใจงาย 
ๆ 18) มีความสามารถทํางานท่ีดีมากกวาหนึ่งสิ่ง 19) มีพลังแหงความคิดคํานึง 20) ซื่อสัตยและ
ตรงไปตรงมา 21) ตองมีศีลธรรม23 สวนลอรเลอรและพอรตเตอร (Lawler and Porter) ไดเสนอ
ทฤษฎีดังกลาววา ในทางปฏิบัติ การจูงใจหรือการสรางความตองการใหคนทํางานนั้น ผูบริหารจะตอง 
1) พยายามท่ีจะเพ่ิมหรือกระตุนความพยายามของลูกนองเพ่ือใหงานบรรลุตามท่ีคาดหวังไว  2) การ
ใหรางวัลจะตองมีความชัดเจน และสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา และ  3) ผูบริหารจึง
ตองทําความเขาใจและแสวงหาเพ่ือใหทราบความตองการของบุคคล และวางระบบการใหรางวัลของ
แตละบุคคล  โดยการพิจารณาใหรางวัลกับความตองการของบุคลากรใหเหมาะสม24 สแตทและคณะ 
(Stadt and others) ไดใหความเห็นวาคุณลักษณะท่ีดีของผูนําที่ดีควรมีดังนี้ 1) คํานึงถึงมาตรฐานใน
การทํางาน 2) เปนที่พึ่งของคนอ่ืนหรือพ่ึงพาอาศัยได 3) มีความกลา กลาที่จะคิด กลาที่จะเส่ียง 4) มี

                                                           
22Peter F. Drucker, The Practice of management (New York: Harper, 1958), 

150. 
23Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities 

(Illinois: Interstate, 1960), 81. 
24Edward E. Lawler and Lyman W.Porter, “The Effect of Performance on 

job Satisfaction,” Industrial Relation 7 1967: 22. 
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ความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพ 
8) มีมนุษยสัมพันธดี 9) มีความสามารถในการส่ือสารความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มี
สติปญญา 12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามรถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล25    
สวนควิเบิ้ล (Quible) ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหารวาตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ คือ 1) มี
ศิลปะในการทํางาน 2) ฉลาดรอบรู กลาตัดสินใจ 3) ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและใสใจปรับปรุงงาน 4) 
มีความซ่ือสัตย ขยันและมีความคิดริเริ่ม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง  7) ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได26 ในขณะที่วิบารนารด (Barnard) ไดใหความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีดีของผูบริหาร ตอง
ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulaion) 2) ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (decisiveness) 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) 5) ความมีฉลาดไหวพริบ (intellectual capacity)27 สวนเซยเลส (Sayles) ไดให
ความเห็นวาผูบริหารโดยทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีความสามารถเหนือผูอ่ืน 2) เปนผูที่สามารถ
เชื่อถือและไววางใจได 3) มีความกระตือรือรน28 รวมทั้งเคลมเมนทและริชารด (Clement and 

Richard) ไดเสนอแนะวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองพิจารณาเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผูนําที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพไดแก การมีทัศนคติที่ดีของ
ผูนําในงานตองมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต เฉลียวฉลาดมีความพรอมและเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน มี
ทักษะ มีความยืดหยุนและเชื่อมั่นในตนเอง29 ซึ่งผลงานการวิจัยของที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหารที่ สต็อกดิลล (Stogdill) ไดกําหนดลักษณะของผูบริหารท่ีดีไว 6 ดานคือ 1) คุณลักษณะทาง
กาย (physical characteristics) 2) ภูมิหลังทางสังคม (social background) 3) สติปญญาความรู
ความสามารถ (intelligence) 4) บุคลิกภาพ (personality) 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-

related characteristics) 6) คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics)  

                                                           
25Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs 

(Eaglewood Cliffs: New Jersey Prentice-Hall, 1973), 49-53. 
 26Zane K. Quible, The administrative Office Management Function 2nd 

ed. (Westport Connecticut: Greenwood, 1980), 15-17. 

 27Charter I. Barnard, Organization and Management (Cambridge: Harvard 

University Press, 1996), 93-100. 

 28Leonard R. Sayles, Leadership: What Effective Managers Really Do and 

How They Do It (New York: McGraw – Hill, 1979), 32. 
 29L.M. Clement and S.T.Rickard, Effective Leadership in Student Services 

(SanFrancisco: Jossey-Bass Publishers, 1992), 24. 
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 ในสวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดมีผูศึกษาคนควาและเขียนไวหลายทฤษฎี
ดังนี้ วรูม (Vroom) ไดเสนอทฤษฏีที่ทําใหบุคลากรในหนวยงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบดวยความพอใจ (valence) ความคาดหมาย (expectancy) และผลลัพธ (outcomes)30 
และเฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดศึกษาพบวา องคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 
2 องคประกอบ คือ องคประกอบจูงใจ (motivation factors) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 5 

ดาน คือ ความสําเร็จของงาน (achievement) การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) ลักษณะ
งาน (work itself) ความรับผิดชอบ ( responsibility) ความกาวหนาในอาชีพการงาน 
(advancement) และองคประกอบค้ําจุน (hygiene factors) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 11 

ดานคือ  เงินเดือน (salary) โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (possibility of growth) สภาพ
การทํางาน (work condition) สถานะของอาชีพ (status) ความเปนอยูสวนตัว (factors of 

personal life) นโยบายการบริหาร (policy  and  administration) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
(interpersonal relations with superion) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (interpersonal 

relations with staff )ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (interpersonal relations with peers ) 
เทคนิคการนิเทศ (supervision technical) ความมั่นคงในงาน (job security)31 นอกจากน้ี มาสโลว 
(Maslow) ไดเสนอทฤษฏีลําดับชั้นความตองการของมนุษย เรียงลํากับชั้นจากขั้นต่ําที่สุดไปสูขั้นสูงสุด 
และมีแนวคิดวามนุษยเรามีระดับความตองการอยู 5 ระดับ เรียงลําดับขั้นไดดังนี้  ขั้นที่ 1 ความ
ตองการทางดานรางกาย (physiological needs) ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพ (Safety or security needs) ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและการเปนสมาชิกของสังคม 
(love and belonging needs) ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (self esteem 

needs) ขั้นที่ 5 ความเขาใจที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริงและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ (self-

actualization needs) 32 และทฤษฎีที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของล็อก (Locke) ซึ่งมี 9 

องคประกอบ คือ ลักษณะงาน (work) เงินเดือน (salary) การเลื่อนตําแหนง (promotion) การไดรับ
การยอมรับนับถือ (recognition) ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits) สภาพการทํางาน (working 

                                                           
 30Victer H. Vroom, Work and Motivation (New York: John Wiley and sons, 

1964), 17. 
31Fredric. Herzberg, Work and the nature way, (New York: The Work 

Publishing, 1967), 139. 
32Abraham H. Maslow, Theory of Human Motivation, 2nd ed. (New York: 

Harper and Rows Publisher, 1980), 69-80. 
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conditions) การนิเทศงาน (supervision) เพ่ือนรวมงาน (co-workers) หนวยงานและการจัดการ 
(company  and  management)33  
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill) ในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารและกรอบแนวคิดของล็อก (Locke) ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ดังปรากฏใน แผนภูมิที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in 

Handbook of Industrial and Organizational Phychology, 2nd ed. (Chicago: rand 

McNall, 1981), 1302. 
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กระบวนการ (process) 
- การบริหาร 
- การจัดการเรียนการสอน 

 - การนิเทศการศึกษา 

ผลผลิต (output) 
- ประสิทธิภาพการบริหาร 
 

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- คุณภาพผูเรียน                  

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

สภาวะแวดลอม (Context) 
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม 

    สภาพทางภูมิศาสตร และอ่ืนๆ 

 

 

ปจจัยนําเขา (Input)  

- บุคลากร 
- ผูบริหาร 
 

 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา: Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd  
ed. (New York: John  Wiley & Son, 1978), 20. 

      : สุนันทา   เลาหะพันธ, การพัฒนาองคกร (กรุงเทพฯ: รุงวัฒนา), 2531, 39. 
      : Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research (New 

York: The Free Press, 1974), 74 – 82. 

       : Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in Handbook of 

Industrial and Organizational Phychology, 2nd ed. (Chicago: Rand McNall, 1981), 1302. 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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คุณลักษณะของผูบริหาร 
 

1. คุณลักษณะทางกาย 

2. ภูมิหลังทางสังคม 

3, สติปญญาและความสามารถ 

4. บุคลิกภาพ 

5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 

6. คุณลักษณะทางสังคม 
 

ขอบเขตทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหาการวิจัยโดยมุงที่จะศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในสวนของคุณลักษณะของผูบริหาร ไดบูรณาการ
จากตามแนวคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) ไดกําหนดลักษณะของผูนําที่ดีไว  6 ดาน คือ คุณลักษณะ
ทางกาย (physical characteristics) ภูมิหลังทางสังคม (social background) สติปญญาและ
ความสามารถ (intelligence and ability) บุคลิกภาพ (personality) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (task-

related characteristics) คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ในสวนของความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ผูวิจัยไดใชทฤษฎีที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของล็อก (Locke) ซึ่ง
มี 9 องคประกอบคือ ลักษณะงาน (work) เงินเดือน (salary) การเลื่อนตําแหนง (promotion) การ
ยอมรับนับถือ (recognition) ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits) สภาพการทํางาน (working conditions) 
การนิเทศงาน (supervision) เพ่ือนรวมงาน (co-workers) หนวยงานและการจัดการ (company and 

management) ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา: Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research  
(New York: The Free Press, 1981), 74 – 82. 

     : Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in Handbook of 

Industrial and Organizational Phychology, 2nd ed. (Chicago: Rand McNall, 1981), 1302. 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ลักษณะงาน 

2. เงินเดือน 

3. การเลื่อนตําแหนง 
4. การไดรับการยอมรับนับถือ 

5. ผลประโยชนเกื้อกูล 

6. สภาพการทํางาน 

7. การนิเทศ 

8. เพ่ือนรวมงาน 

9. หนวยงานและการจัดการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ครั้งนี้ไวดังนี้ 
 คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง บุคลิกภาพ พฤติกรรมของผูบริหารท่ีมีมาแตกําเนิดและท่ี
เกิดจากการเรียนรู ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
คุณลักษณะทางกาย ภูมหิลังทางสังคม สติปญญาและความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับ
งาน และคุณลักษณะทางสังคม  
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร หมายถึง ทัศนคติ หรือความรูสึกที่ดีของครู ตอ
องคการ งานท่ีทําอยู และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางาน ความรูสึกที่เกิดขึ้นเกิดจากบุคคล
ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ จนทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งไดจากการประเมิน ซึ่งงานนั้นจะตองเปนงานท่ี
ผานการตัดสินใจจากผูบริหารแลว ประกอบดวย ลักษณะงาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ผลประโยชนเก้ือกูล สภาพการทํางาน การนิเทศงาน เพื่อนรวมงาน หนวยงานและการจัดการ 
 โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปดทําการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับชั้นปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารกับ

ความพึงพอใจของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยสื่อ

สิ่งพิมพ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญของ

เอกสารท่ีคนควาไดแก 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 3) ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) งานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ

เปนแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
 

ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 อธิบายไววา คุณลักษณะ หมายถึง 

เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําตัว1 ขณะที่ สุเทพ พงศศรีวัฒน กลาววา 

คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะตางๆ เฉพาะรายบุคคล ซึ่งประกอบดวยสิ่งพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ 

ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ แรงขับ คานิยม (values) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพเปน

สิ่งที่คอนขางถาวร ที่บุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแตละสถานการณ ตัวอยางดังกลาว

รวมถึงความม่ันใจตนเอง วุฒิภาวะดานอารมณ ความมั่นคงดานอารมณ ระดับความมีพลัง และ

ความสามารถทนตอความเครียด เปนตน ปจจุบันมีหลักฐานท่ีบงชี้ชัดเจนข้ึนวาคุณลักษณะ เปนสิ่งที่

สามารถเรียนรูได และเปนความสามารถที่ถายทอดไดทางพันธุกรรมเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา2 จาก

ความหมายของคุณลักษณะไดสรุปไว คือ สิ่งที่ชี้ใหเห็นความดี หรือลักษณะประจําตัวรายบุคคล ซึ่ง

ประกอบดวยสิ่งพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ แรงขับ คานิยม 

                                                           
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช พ.ศ. 2542 

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคชั่น, 2546), 253. 
2สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย, 2549), 93-94. 
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คุณลักษณะดานบุคลิกภาพเปนส่ิงที่คอนขางถาวร ที่บุคคลน้ันแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแตละ

สถานการณ 

สวนความหมายของผูบริหารไดใหความหมายไวดังนี้ สุเมธ แสงนิ่มนวล กลาววา ผูบริหาร 

คือ บุคคลที่สามารถในการปกครองบังคับบัญชา หรือผูไดรับการยกยองมอบหมายใหเปนหัวหนา หรือ

ผูตัดสินใจแทนกลุม และเปนผูนําในการดําเนินการใหกลุมคนที่มาอยูรวมกันทํางานใหสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค3 สวนภารดี อนันตนาวี กลาวถึงลักษณะของผูบริหารวาเปนเร่ืองของคุณลักษณะท่ีดีที่มี

อยูในตัวของผูบริหารสามารถที่จะเรียนรูสั่งสมประสบการณ ฝกฝน พัฒนาตนใหเปนผูบริหารที่ดีได 

กิจกรรมของกลุมตางๆ จะสําเร็จไดหรือไมเพียงไร ยอมขึ้นอยูกับผูบริหาร เปนสวนใหญ คุณลักษณะ

ของผูบริหารจึงมีสวนเอื้ออํานวยใหกลุมสามารถดําเนินงานของกลุมไปสูจุดมุงหมายปลายทางไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตนับวาเปนการยากที่จะชี้ชัดลงไปวาคุณลักษณะของผูบริหารที่ดี

เปนอยางไร แตก็มีนักวิชาการดานพฤติกรรมไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่ประสบ

ความสําเร็จไวแตกตางกัน ซึ่งจะชวยเปนแนวทางการพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูบริหารท่ีดี 4 สวนทีด 

(Tead) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่จําเปนในการเปนผูบริหารไว ดังตอไปน้ี มีพลังทางรางกายและ

ประสาทที่สมบูรณ (Physical and Nervous Energy) คือ 1) มีญาณสํานึกที่จะหย่ังรูหยั่งเห็น

จุดหมายขอบขาย และแนวทางของงาน (A Sense of Purpose and Direction) 2) มีความ

กระตือรือรน (Enthusiasm) เปนคนขยัน 3) มีมิตรจิตมิตรใจ มีน้ํ าใจไมตรีนารักใครชื่นชม 

(Friendliness and affection) 4) ความเท่ียงธรรม (Integrity) บริสุทธิ์ยุติธรรม 5) มีความรอบรู

ในทางเทคนิค และวิธีการตาง ๆ (Technical Mastery) มีความรูดี มีประสบการณ 6) มีความ

เด็ดขาด หรือเด็ดเดี่ยวในการบริหารงาน (Decisiveness) การตัดสินใจเด็ดขาดหรือเด็ดเดี่ยวในการ

บริหารงาน การตัดสินใจเด็ดขาด ตกลงใจรวดเร็วใชวิจารณาญาณ ตัดสินปญหาดวยความชํานาญ 5 

ทั้งนี้ ยงยุทธ เกษสาคร ไดกลาววา  ผูบริหารและผูนําอาจจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได กลาวคือ 

ผูบริหารที่มีตําแหนงหนาที่บริหารท่ีจะตองดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไว  

อาจจะเปนผูนําเดียวกันที่มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน หรือจุดหมายปลายทางของ

หนวยงาน แตในทางตรงกันขามผูนําอาจจะไมใชผูบริหารโดยตําแหนงก็ได แตมีบทบาทสําคัญและมี

                                                           
3สุเมธ แสงนิ่มนวล, ทําอยางไรจึงจะเปนนักบริหารชั้นยอด, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

บุคแบงก, 2545), 45. 
4ภารดี อนันตนาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี: มนตรี, 2551), 

83. 
5Ord way Tead, The art of leadership (New York: McGraw-Hill book, 1985), 

308. 
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อิทธิพลในฐานะเปนผูชักนําบุคคลอ่ืนๆ ในองคการใหทํางานจนประสบความสําเร็จ  บุคคลที่เปน

ผูบริหารอาจจะไดรับการแตงตั้ง แตหลังจากไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหารแลว  มักจะมีอิทธิพลตอ

ผูอื่นมากข้ึนและในท่ีสุดก็อาจจะกลายเปนผูนําได6 และคม สุวรรณพิมล ไดใหความหมายของผูบริหาร

โดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) Direction - ผูบริหาร คือ ผูที่มีหนาที่ในการสรางวิสัยทัศน 

แนวทางเดินที่ชัดเจน และนําเสนอใหทีมงานอยากที่จะเดินตามไปดวยกัน 2) Motivation - ผูบริหาร 

คือผูมีหนาที่ในการสรางแรงจูงใจ และกระตุนการทํางานของทีมงาน  และ3) Organization - 

ผูบริหาร คือผูมี หนาที่ในการบริหารจัดการ หรือวางกลยุทธ ทั้งดานงาน และดานคน พรอมทั้ง

ควบคุมการเดินทางของทั้งสองสวนใหไปดวยกันสูความสําเร็จได7  

จากความหมายของผูบริหารที่ไดสรุปไว คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูนําและเปนผูที่

สามารถใชทรัพยากรและกลยุทธในการจัดการกระบวนการทํางานเพ่ืองานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ได

ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายของคําวา คุณลักษณะและผูบริหารดังกลาวเม่ือนํามารวมกันเปนคําวา

คุณลักษณะของผูบริหารจึงไดคํานิยามความหมายตามท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหไวดังนี้ และ 

แคมปเบล (Campbell) ไดใหความหมายคุณลักษณะของผูบริหารทางวิชาการเกี่ยวกับความรูความ

ดานวิชาการทั่วไป และประสบการณวาเปนผูมีความรู ดานวิชาการทั่วไป รูหลักการเบื้องตนของ

รายวิชา เพ่ือตรวจสอบ การควบคุม และการใหคําแนะนําแกคณะครูได เปนผูมีประสบการณและ

ระดับความรู ผานงานมานานทั้งงานประจํา และงานบริหารจะทําใหมีความเขาใจกับการบริหารงาน 

สภาพปญหาอุปสรรคไดดี สามารถเลือกตัดสินใจกับการแกปญหาไดดี ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานได

สําเร็จ8 สวนลิเคิรท (Likert) ใหความหมายของคุณลักษณะผูบริหารวา การท่ีผูบริหารจะตองมี

ความสามารถ ทั้งกระทําตัวใหเปนผูบังคับบัญชาและเปนเพ่ือนที่ดีของผูรวมงาน มีความเขาใจในการ

ระบบงานทุกอยางพอสมควร และจะเปนเปนผูที่มีความสามารถในงานทุกอยางแตอาจจะไมดีทั้งหมด 

เปนผูนิเทศติดตามงานไดดี9 

                                                           
6ยงยุทธ เกษสาคร, ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม, พิมพครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: ปณณ

รัชต, 2547), 51-52.   
7คม สุวรรณพิมล, “ผูบริหารคืออะไร?,” ประชาชาติธุรกิจ (29 เมษายน 2553): 26.  
8Roald F.Campbell and others, Introducion to Educational Administration, 

6th ed. (Boston, Allyn and Bacon, 1983), 115. 
9Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1956), 98. 



 

20 

 

 
 

จากความหมายคุณลักษณะของผูบริหารที่ไดสรุปไว คือ ผูบริหารมีหนาที่หลักในการ

บริหารงานตาง ๆ ของหนวยงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ผูบริหารที่จะบริหารงานใหสํา เร็จ

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสําหรับการเปนผูบริหาร

ครบถวนและจําเปนตองมีความรูและทักษะที่ชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 

หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 
ผูบริหารจะบริหารงานใหประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมี

คุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเปนผูบริหาร ทั้งนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอทฤษฎีและ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารไวอยางหลากหลายดังนี้ สต็อกดิลล (Stogdill) ไดกลาวถึง

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารและแนวทางดานวิธีการไวมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ เริ่มตน

ศตวรรษปจจุบันผูนําเปรียบเสมือนผูอยูเหนือผูอ่ืน ทั้งนี้จากการไดรับจากวัฒนธรรมทางดานสังคม

พบวาผูนําเปนผูที่ประกอบดวยคุณภาพลักษณะที่แตกตางจากผูอ่ืนโดยทั่วไป ไดมีการคนควาสํารวจ

คุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการสื่อสาร (communicators) และนักคนควาวิจัย (researchers) และ

ไดจัดกลุมคุณลักษณะบุคคลเปน 6 ประการ ไดแก คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) 

ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) สติปญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) 

บุคลิกภาพ (Personality) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) และ

คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) เปนตนมีรายละเอียดดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย 

(Physical Characteristics) ผูนําเปนผูมีรางกายแข็งแรง ทรงพลัง (energy) มีวัยอันเหมาะสม (age) มี

ลักษณะทาทางท่ีดี (appearance) สวนสูง (height) และน้ําหนัก (weight) มีความสัมพันธกัน 2) ภูมิ

หลังทางสังคม (Social Background) ผูนําเปนผูที่มีการศึกษา (education) สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจดี (sacial status , mobility) 3) สติปญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) 

ผูนําเปนผูมีสติปญญาดี (intelligence) มีความรูดี (knowledge) มีดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดี 

(judgment, decisiveness) และมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว (fluency of speech) 4) 

บุคลิกภาพ (Personality) ผูนําเปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptabity) และการ

ปรับเปลี่ยนใหทันสมัย (adjustment, normality) มีความเปนอิสระ (independence) มองโลกในแง

ดี (aggressiveness) มีความตื่นตัวอยูเสมอ (alertness) มีอํานาจในตนเอง (ascendance, 

dominance) มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงท่ี (emotional balance, control) มีความ

เปนอิสระในการทํางาน (independence) มีจิตใจที่เขมแข็ง (objectiveity, tough-mindedness) มี

ความคิดสรางสรรค (creativity) มีความซ่ือสัตย มีจริยธรรม (ethical conduct) มีไหวพริบ 

(resourcefulness) มีความม่ันใจในตนเอง (self confidence) มีอารมณมั่นคง (strength of 

conviction) มีความสามารถในการกําจัดความเครียด (tolerance of stress) 5) คุณลักษณะที่
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เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristics) ผูนําเปนผูที่มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ (achievement drive, desire to excel) มีความรับผิดชอบสูง (drive for 

responsibility) มีความคิดริเริ่ม (enterprise, initiative) มีความมุงมั่นในการกําจัดอุปสรรค 

(persistence against obstacles) และมีความมุงมั่นใหถึงเปาหมาย (responsible in pursuit of 

objectives) รวมถึงยังมีความสามารถในการนิเทศงาน (task orientation) 6) คุณลักษณะทางสังคม 

(Social Characteristics) มีความสามารถในการบริหาร (administrative) มีเสนห (attractiveness) 

มีความใสใจผู อ่ืน (nurturance) เปนที่ยอมรับของสมาชิกและคนอ่ืน ๆ เขาสังคมไดเกง (social 

participation, tact, diplomacy) เปนที่ชื่นชอบและกวางขวาง (popularlity, prestige)ผูนําเปนผูที่มี

ความสามารถในการประสานงาน (ability to enlist cooperation) มีมนุษยสัมพันธ (interpersonal 

skills)10 ในขณะที่บารนาด (Barnard) ไดใหความเห็นวาผูนําที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) ความมีชีวิตและ

ความทนทาน (vilality and unduration) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง ความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยู

เสมอที่จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได ราเริงแจมใสอยูเสมอ ความทนทานคือ ความสามารถใน

การทํางานอยางตอเนื่องกันได โดยไมตองหยุดพัก สวนความมีชีวิตชีวา ความคลองตัววองไว ราเริง

แจมใส ทําใหผูนํามีเสนหถูกใจคน ความทนทาน ทําใหผูนํามีโอกาสหาประสบการณไดมาก เรียนรูได

ตลอดเวลาไมหยุดยั้ง ทําใหเปนคนทันโลก ทันเหตุการณและทําใหไดรับความสําเร็จไดงายเพราะงาน

บางอยางไมอาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะเวลาพักผอนได ความรวมมือของบุคลากรอ่ืนขึ้นอยูกับความจริง

ของผูนําในการทํางานเหมือนกัน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผูนําที่ดีตอง

ตัดสินใจไดเร็ว และเต็มใจเสมอที่จะเปนผูตัดสินใจดวยตนเองเม่ือมีปญหาใด ๆ เกิดขึ้น การรูจัก

ตัดสินใจเปนลักษณะหน่ึงของความเชื่อมั่นในตัวเอง ถาผูนํามีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะตัดสินใจไดดี 

การตัดสินใจไดถูกตองรวดเร็วทําใหการแกไขปญหาตาง ๆ กระทําไดทันทวงที ความลาชาไมวาในเชิง

ตอบรับเห็นดวย หรือปฏิเสธไมเห็นดวย อาจทําใหเกิดความเสียหายแกงาน และอาจทําใหผูปฏิบัติหรือ

ผูใตบังคับบัญชายุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถในการจูงใจนี้ 

ถาผูนําขาดความสามารถในการจูงใจแลว แมจะเกงมากเพียงใดก็ตาม ยากที่จะนําคนจํานวนมาก ๆ ได 

ยากที่จะทํางานไดสําเร็จ เพราะการดําเนินงานนั้นตองไดรับความรวมมือจากคนหมูมาก ผูนําที่มีการจูง

ใจที่ดีหมายถึง มีความสามรถในการสนทนา ความสามารถในการเปนนักพูด สามารถแสดงปาฐกถาในท่ี

สาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ การวางตัวใหผูอ่ืนเลื่อมใส ความสามารถในการจับจุด

สนใจคนอ่ืนได รูจักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไมเลี่ยงงานและรูจักขัดแยงในท่ีอันสมควร นอกจากนี้ ยัง

ตองมีความสามารถในการใชภาษาไดดี ผูอ่ืนเขาใจไดงาย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตน

                                                           
10Ralph M. Stogdill, handbook of Leadership: A Survery of Theory and 

Research, (New York: the Free Press, 1974), 74-82. 
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ออกมาเพ่ือใหผูอ่ืนเห็นไดชัด 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง สภาพของอารมณของ

บุคคลที่มีความรูสึกเสียใจ ไมพอใจ เมื่อไมไดทําในสิ่งอันควรทํา หรือไมได ละเวนในสิ่งที่ควรละเวน 

เปนความรูสึกดวยตนเองวาสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมท่ีบุคคลเปน

สมาชิกอยู ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อรับหนาที่ไดมาแลวจะบากบ่ันทํา

หนาที่อยางดีที่สุด โดยไมทอดท้ิงแมจะมีอุปสรรคบางประการมาเก่ียวของ ความรับผิดชอบเปนลักษณะ

ที่จําเปนตอทุกคน 5) ความฉลาด มีไหวพริบ (intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม เต็มไปดวย

ความรอบรูทันโลกทันเหตุการณ เปนสิ่งจําเปนที่สุดสําหรับผูนํา คนจํานวนมาก ๆ ไมมีใครอยากไดผูนํา

ที่เสียทีผูอ่ืนเสมอ ความฉลาด มีไหวพริบ จําเปนที่สุดสําหรับผูนําทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริบ 

จะมีไดก็ตอเมื่อผูนําเปนคนมีความรูดี รูงาน รูนโยบายและวัตถุประสงคของงานชัดเจน รูกระบวนการ 

วิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ เปนคนพหูสูต คือรอบรูและสนใจเรื่องตาง ๆ 

รอบดาน มีความคิดริเริ่ม และที่สําคัญที่สุดคือ รางกาย จิตใจ และอารมณสมบูรณ เพราะถารางกาย

ออนแอ จิตใจออนแอ อารมณไมมั่นคง ไมวาจะมีระดับสมองหรือเชาวปญญาสูงเพียงใดการใชสมอง

และเชาวปญญายอมบกพรองผิดพลาดไดเสมอ11 และซายเลส (Sayles) กลาววา ผูบริหารโดยทั่วไป

ควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีความสามารถเหนือผูอ่ืน 2) เปนผูที่สามารถเชื่อถือและไววางใจได 3) มีความ

กระตือรือรน12 ซึ่งสอดคลองกับสแตท (Stadt) ที่ไดใหความเห็นวาคุณลักษณะที่ดีของผูนําที่ดีควรมี

ดังนี้ 1) คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน 2) เปนที่พ่ึงของคนอ่ืนหรือพ่ึงพาอาศัยได 3) มีความกลา 

กลาที่จะคิด กลาที่จะเส่ียง 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ 6) 

มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพ 8) มีมนุษยสัมพันธดี 9) มีความสามารถในการสื่อสารความคิด  10) 

แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปญญา 12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามรถใน

การตัดสินใจอยางมีเหตุผล13 และดรัคเกอร (Drucker) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผูบริหาร ดังนี้ 1) 

มีความพรอมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 2) มีความชํานาญพิเศษ (skills) 3) มีอํานาจในตังเอง 

(power) 4) รอบรูทุกอยางที่สามารถทําได (enlightenment) 5) แสวงหาสิ่งที่ดี (well belong) 6) 

ตรงตอระเบียบ (rectitude) 7) รูจักใหความเคารพ (respect) 8) การแสดงทาทางที่ไมขัดตา 

                                                           
11Chester I. Barnard, Organization and management (Cambridge: Havard 

University Press, 1996), 93-100. 
12Leonard R. Sayles, Leadership: What Effective Manager Really Do and 

How They Do It (U.S.A.: McGraw – Hill, 1979), 32. 
13Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs 

(Eaglewood Cliffs: New Jersey Prentice-Hall, 1973), 49-53. 
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(affection)14 ซ่ึงเครทอน (Kreitton) ไดแยกแยะคุณลักษณะผูบริหาร โดยเนนวาลักษณะผูบริหารท่ีดี

ตองประกอบดวยบัญญัติ 21 ประการ คือ 1) ตองมีความรูดี 2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น 3) มีใจเยือก

เย็นเมื่อประสบปญหา4) นอบนอม 5) ตัดสินปญหาทันทวงที 6) เปนกลางโดยไมเอนเอียง 7) 

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได 8) มีความกลาหาญ 9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี 10) เตรียมใจท่ีจะรับงาน

หนัก 11) มีอารมณมั่นคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน 14) เสมอตนเสมอปลาย 

15) สามารถคุมการประชุมและแนะนําความคิด 16) รักงานท่ีทํา 17) ไมหมดกําลังใจงาย ๆ 18) มี

ความสามารถทํางานที่ดีมากกวาหนึ่งสิ่ง 19) มีพลังแหงความคิดคํานึง 20) ซื่อสัตยและตรงไปตรงมา 

21) ตองมีศีลธรรม15 รวมทั้งเคลมเมนทและริชารด (Clement  and Richard) ไดเสนอแนะวาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพน้ัน ตองพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่ชวย

สนับสนุนใหเกิดความเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพไดแก การมีทัศนคติที่ดีของผูนําในงานตองมีคุณธรรม 

ซื่อสัตยสุจริต เฉลียวฉลาดมีความพรอมและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงาน มีทักษะ มีความยืดหยุนและ

เชื่อมั่นในตนเอง16 และควิเบิ้ล (Quible) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของผูนําวา ตองประกอบดวยสิ่ง

ตอไปนี้ 1) มีศิลปะในการทํางาน 2) ฉลาดรอบรู กลาตัดสินใจ 3) ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและใสใจ

ปรับปรุงงาน 4) มีความซื่อสัตย ขยันและมีความคิดริเริ่ม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง 7) 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได17 ซึ่งเบนนิส (Bennis) แสดงแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําไว สรุปไดวา ผู

ที่จะเปนผูนําไดนั้น จะตองมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกวาทั่วๆไป มีความเฉลียวฉลาด มีความ

กลาหาญ มีความกระตือรือรน มีลักษณะทาทางดี สงา นาเลื่อมใส มีความยุติ ธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ผูนํา

จะตองมีลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปเชนเดียวกับผูอ่ืน ไดแก จะตองมีความซื่อสัตย การอุทิศตน ความไม

พยาบาทมาดราย มีความถอมตน ใจกวาง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 18 และบาส (Bass) ไดทํา

การสํารวจคุณลักษณะของผูบริหารโดยไดพัฒนาจากกรอบความคิดของ สต็อกดิลล (Stogdill) ซึ่ง

                                                           
14Peter F. Drucker, The Practice of management (New York: Harper, 1958), 

150. 
15Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities 

(Illinois: Interstate, 1960), 81. 
16L.M. Clement and S.T.Rickard, Effective Leadership in Student Services 

(SanFrancisco: Jossey-Bass Publishers, 1992), 24. 
17Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function, 2nd 

ed. (Westport Connecticut: Greenwood, 1980), 15-17. 
18Warren G. Bennis, Managing the dream: reflections on leadership and 

change (Cambridge: Mass Perseus, 2000), 2. 
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กําหนดไวดังนี้ 1) คุณลักษณะทางกาย ไดแก การมีรางกายที่แข็งแรง สงา 2) คุณลักษณะภูมิหลังทาง

สังคม ไดแก การเปนผูมีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี เปนที่ยอมรับยกยองของบุคคลอ่ืน 3) 

คุณลักษณะสติปญญา ไดแก การเปนผูมีความรู ความสามารถ มีปฏิภาณ ไหวพริบดี 4) คุณลักษณะ

ทางบุคลิกภาพ ไดแก การเปนผูที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณการเปล่ียนแปลง มี

ความเชื่อม่ันในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน ไดแก การเปนผูที่มีความรับความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม  ไดแก  การเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีการวางตัวในการเขาสังคม

ไดอยางเหมาะสม19 รวมทั้งดอลล (Doll) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารดังนี้ 1) ควรเปน

คนที่มีลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา ผูนําควรจะเปนผูที่มีความรูสึกไวตอความตองการหรืออารมณของ

สมาชิกของกลุม 2) ควรเปนคนมีชีวิตจิตใจ มีความตองการสวนตัว เปนคนมีความกระตือรือรน มี

ความตื่นตัวอยูเสมอ ราเริงแจมใส 3)ควรไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุม และ

พฤติกรรมของผูบริหารจะตองสอดคลองกับเกณฑเฉลี่ย (Norms) ของกลุม มีความคิดไมตางหรือหาง

จากความคิดของกลุมมากนัก 4) ควรเปนที่พ่ึงของสมาชิกได 5) สามารถควบคุมอารมณของตนเองได 

6) เปนผูมีสติปญญา 7) สนใจและรูในบทบาทของการเปนผูบริหารเปนอยางดี 8) มีความรับผิดชอบ

สูง20 ศิริพร พงศศรีโรจน กลาวถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูบริหารท่ีดีไดแก  1) คุณสมบัติดาน

วิชาการ 1.1) มีความรูดานวิชาชีพเปนอยางดี 1.2) มีความรูดานความรูทั่วๆไปดี 1.3) มีประสบการณ

ในการบริหารและการนําองคกร  2) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 2.1) มีบุคลิกภาพดานรางกายดี 

บุคลิกลักษณะดี แตงกายดี มีชีวิตชีวา วาจาดี วางตนเหมาะสม 2.2) มีบุคลิกภาพดานจิตใจดี มีความ

เชื่อมั่น ศรัทธาผูอ่ืน มีความอดทน กลาหาญ มีเมตตาจิต มีวินัย มีใจเปนธรรม และมีอารมณขัน  2.3) 

มีบุคลิกดานสังคมดีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลือสังคม เห็นประโยชนสวนรวมเหนือประโยชน

ตน 3) คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน สติปญญาฉลาด (Intelligence) รูบทบาทตน 

รับผิดชอบ (Responsibility) มีความกลา (Courage) แนบเนียน (Tact) เด็ดขาด (Decisiveness) 

กระตือรือรน (Emthusiasm) บังคับใจตนเองได (Self-Control) การประสานงาน (Co-ordination) 

มีผลงานที่ประสบความสําเร็จ21 และกฤตยา อารยะศิริ กลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารองคกรที่มี

ประสิทธิผล ไดแก 1) มีสติปญญาคอนขางสูง 2) มีการศึกษาและใฝหาความรู 3) มีความสนใจวงกวาง 

                                                           
19Bernard M. Bass, Stogdill’s handbook of leadership (New York: The free 

press, 1981), 73-78. 
20Ronald C. Doll, Curriculum Improvement (Boston: Allyn and Bacon, 

1968), 153 - 155. 
21ศิริพร พงศศรีโรจน, องคกรและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย, 2540), 198. 
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4) มีวิสัยทัศน 5) มีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) มีความฉลาดทางอารมณ 7) มีความเฉลียว

ฉลาดในการเผชิญและตอบสนองตอเหตุการณที่ทุกขยากลําบาก 8) มีความฉลาดทางคุณธรรม 9) มี

คุณลักษณะสวนบุคคลท่ีเหมาะสม22 กิติ ตยัคคานนท สรุปลักษณะของผูบริหารวาควรมีลักษณะดังนี้ 

มีสุขภาพแข็งแรง มีความรูดี มีบุคลิกดี มีความคิดริเริ่ม มีการตัดสินใจกับการใชดุลยพินิจดี มีความ

กลาหาญ มีศิลปะในการทํางาน เสียสละไมใชอภิสิทธิ์ในทางที่ผิด ยกยอง ใหเกียรติ ใหความไววางใจ

ผูใตบังคับบัญชา มีความสงบเสงี่ยม มีความจงรักภักดีตอหนวยงาน มีการสังคมดี มีความตื่นตัวทันตอ

เหตุการณมีการวางแผนงาน และดําเนินงานตามแผน นอกจากน้ียังตองมี ศีล สมาธิ ปญญา อีกดวย23

สุรศักดิ์ ปาเฮ ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารมี 3 ลักษณะ ไดแก 1) คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ความรู ความสามารถดานสารสนเทศ และความรูทางวิชาชีพซึ่ง

แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ความรู ความสามรถดานสารสนเทศ และความรูทางวิชาชีพ 2) คุณลักษณะ

เฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว คือ ภาวะผูนํา ความรูเทาทันสถานการณทักษะทางสังคม 

ทักษะการวิเคราะหปญหา การควบคุมอารมณ พฤติกรรมกลาเสี่ยง ทักษะทางสังคม  ทักษะทางสังคม 

ทักษะการวิเคราะหปญหา การควบคุมอารมณ พฤติกรรมกลาเสี่ยง การเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม

และการมีวิสัยทัศน 3) คุณลักษณะเชิงบูรณาการ คือความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรูสึกไวตอบุคคล

อ่ืนและความใฝรู24 จันทรา สงวนนาม ไดกลาวถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

พึงประสงค ดังนี้ 1) เปนผูมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการบริหารและการ

จัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เปนผูที่ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค ไดแก มนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะ

ผูนําผูตามที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความคิดเปนประชาธิปไตยในการ

ทํางานเปนทีม 3) เปนผูมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา ไดแก ความรูทั่วไปในการ

จัดการท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และความรูเฉพาะตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา 4) เปนผูมี

วิสัยทัศนในการบริหารและจัดการศึกษา ไดแก การวิเคราะห สภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังใน

อนาคตมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและแนวทางพัฒนาการศึกษา25 พรนพ พุกกะพันธ กลาวไววาผูนําที่

                                                           
22กฤตยา อารยะศิริ, จิตวิทยาประยุกตเพื่อองคกร (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร 

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, 2543), 50-51. 
23กิติ ตยัคคานนท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา (กรุงเทพ: เปลวอักษร, 2543), 27-28. 

 24สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สูมิติการเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ,” วารสารขาราชการครู 21, 1 

(ตุลาคม-พฤศจิกายน 2543): 27-33. 

 25จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 
บุคพอยท, 2545), 137.  
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ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีการศึกษาอบรมดี 3) มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 4) 

เปนคนมีเหตุผลดี 5) มีประสบการณในการปกครองบังคับบัญชาเปนอยางดี 6) มีเชื่อเสียงเกียรติคุณดี 

7) สามารถเขากบัคนไดทุกระดับ 8) มีสุขภาพอนามัยดี 9) มีความสามารถเหนือบุคคลธรรมดา 10) มี

ความรูเกี่ยวกับงานทั่วทั่วไปขององคกร 11) มีความสามารถเผชิญปญหา 12) มีความสาม รถ

คาดการณ26 รังสรรค ประเสริฐ ไดกลาววา คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหารที่มีประสิทธิผล 

ลักษณะผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ 1) เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา 

และบรรลุผลสําเร็จ 2) เปนผูที่มีบทบาทที่สามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคค ลที่ เปน

ผู ใตบั งคับบัญชา  3) การจูงใจผู อ่ืนใหปฏิบัติตาม  การติดตอสื่อสาร  และมี อิทธิพลเหนือ

ผูใตบังคับบัญชาตามอํานาจหนาที่ของการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยู 4) ผูบริหารท่ีมีสวนทําใหเกิด

วิสัยทัศนขององคการและของพนักงาน ซึ่งเปนผูที่สามารถใชอํานาจ อิทธิพลตาง ๆ ทั้งทางตรงและ

ทางออมเพ่ือนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งดวย 5) ผูบริหารยังเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุม

และสามารถนํากลุมใหปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ  โดยแบงคุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพของผูนําออกไดเปน 2 กลุมคือ 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป 2) คุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพท่ีสัมพันธกับงาน ซึ่งไดแก คุณลักษณะดานบุคลิกภาพท่ัวไป (General personality 

traits) เปนคุณลักษณะที่สามารถสังเกตไดทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธกับ

ความสําเร็จ และความพอใจท้ังชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวประกอบดวย 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง 

(Self-confidence) 2) การสรางความไววางใจได (Trustworthiness) 3) เปนคนกลาแสดงออก 

(Extroversion) 4) ลักษณะเดน (Dominance) 5) การเปนคนท่ีมีการแสดงออกเหมาะสม 

(Assertiveness) 6) ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional) stability) 7) ความกระตือรือรน 

(Enthusiasm) 8) มีอารมณขัน (Sense of humor) 9) ความเปนคนดูอบอุนหรือมีความเอ้ืออารี 

(Warmth) 10) มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด (ความผิดหวังหรือคับของใจ) (High tolerance 

for frustration) 11) การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการทํางาน (Self-awareness and self 

objectivity) 12) ความนอบนอมถอมตน (Humility) และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับ

งาน (Task-related personality traits) เปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่แนนอนของผูนําที่มี

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ประกอบดวย (1) ความรูสึกที่มุงมั่น (Possion) 

(2) ความฉลาดทางอารมณ (Emotional intellingence) (3) ความสามารถในการยืดหยุนไดและ

ความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and adaptability) (4) สภาพการควบคุมภายในตนเอง 

                                                           
 26พรนพ พุกกะพันธ, ภาวะผูนําและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ิจามจุรีโปรดักท, 2544), 

22-23. 
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(Intemal locus of control) (5) ความกลาหาญ (Courage) (6) ความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม 

(Resiliency)27 

 กลาวโดยสรุปไดวาคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง บุคลิกภาพท่ีพิเศษกวาคนท่ัวไป ซึ่ง

ไดแก คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม มีสติปญญาและความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี เปนผูที่มี

ความมุงมั่น เปนผูมีความสามารถในการประสานงาน จากคุณลักษณะผูบริหารที่กลาวมาแลวยอม

ชี้ใหเห็นวาคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับผูบริหารซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหหนวยงานใดผูบริหารมี

คุณลักษณะของผูบริหารอยางครบถวน หนวยงานนั้นจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานในทุกทุก

ดานอยางแนนอน 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนทัศนคติในทางบวกท่ีบุคคลมีตองานท่ีทําอยู ความพึง

พอใจในงานเปนสิ่งเสริมสรางใหเกิดขึ้นได โดยอาศัยปจจัยเก่ียวกับงานและปจจัยเกี่ยวกับองคการ 

การเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานชวยลดอัตราการขาดงาน อัตราการเขาออกงาน และ

ชวยเสริมสรางสุขภาพของพนักงานอีกดวย 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย 

ดังนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ28 และวูลแมน (Wolman) ไดใหความจํากัด

ความของความพึงพอใจ (satisfaction) ไววา หมายถึง ความรูสึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราไดรับ

ผลสําเร็จ ตามความมุงหมาย (goals) ความตองการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation)29 สวนคูลิค 

(Qurik) ความพึงพอใจหมายถึงความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับความสําเร็จ หรือไดรับสิ่ง

                                                           
27รังสรรค ประเสริฐ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแหงโลกธุรกิจ, 

2551), 42-55. 
28ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช พ.ศ. 2542, 

775. 
29Wolman B. B, Dictionary of behavioral science, 1st ed. (New York: Van 

Norstrand, 1973), 995.   
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ที่ตองการ30 ในขณะท่ี ฮอรนบาย (Hornby) ไดใหคําจํากัดความของคําวาความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกท่ีดีเมื่อประสบความสําเร็จ หรือไตรับสิ่งที่ ตองการใหเกิดข้ึนเปนความรูสึกที่พอใจ31 และกูด 

(Good) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจาก ความ

สนใจตางๆและทัศนคติที่บุคคลมีตอสิ่งนั้น32  

โดยสรุปแลวความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุข ที่ความ ตองการ 

หรือเปาหมาย ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง สําหรับนักเรียนแลวก็ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

สวนใหญก็ยอมจะมีความตอง การหรือความคาดหวังวา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจะสามารถชวยให

ตัวเองสามารถเขาใจบทเรียนไดดียิ่ง ขึ้นหรือ ไตผลการเรียนดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งสามารถวัดไดจาก

แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ 

สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) ไดมีผูใหความหมายและแสดง

ความคิดเห็นไวไดแก ปญญา เกาพรพงศ กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน หมายถึง 

ทัศนคติของบุคคลในทางบวกท่ีมีตองานและสิ่งแวดลอมตางๆ ในการทํางาน ความพึงพอใจในการ

ทํางานนั้นจะชวยใหคนทีมทํางานรูสึกวาการทํางานของตนมีคุณภาพ33และประสาน บุญเหมือน ได

สรุปถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนไปไดทั้งทัศนคติ 

และความรูสึกของเจาหนาที่ที่มีตองานและปจจัยตางๆ ในการทํางาน ความรูนี้จะเกิดขึ้นจากองคการ

ตอบสนองความตองการของบุคคลท้ังดานรางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลเกิดความพ่ึงพอใจในการ

ทํางาน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงคองคการ34 สวนสุรัชต มหัทธนทวี ไดกลาวถึง ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานวา เปนความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอคนในทางท่ีดี โดยอาศัยแรงจูงใจ หรือ 

                                                           
30Thomas Longman. Longman dictionary of contemporary English, 2nd 

ed. (London, England: Richard Clay Ltd. 1987), 289. 
31Hornby, A.F, Advance learner's dictionary, 6th ed. (London, England: 

Oxford University, 2000)  
32Carter V. Good, Dictionary of education, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 

1973), 320. 
33ปญญา เกาพรพงศ, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหในศูนย

เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 13. 
34ประสาน บุญเหมือน , “ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของสารวัตรใน

สํานักงานตํารวจสันติบาล กรมตํารวจ”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 18. 
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สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลในองคการ35 ซึ่งสอดคลองกับโยเดอร 

(Yoder) ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา เปนผลรวมของความรูสึกของคนใดคน

หนึ่งตองานท่ีเขาปฏิบัติเกี่ยวของกับระดับความชอบหรือไมชอบในการปฏิบัติงาน ของเขา บุคลากร 

ในหนวยงานจะมีความรูสึกพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติงานของเขา บุคลากรในหนวยงานจะมีความรูสึกพึง

พอใจในงานท่ีปฏิบัติ เมื่องานไดใหผลตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ สามารถตอบสนองความตองการ

ของบุคลากรได36 นอกจากนี้เสตราสและเซยเลส (Strauss and Sayles) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มที่จะปฏิบัติงานน้ันใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

ขององคกรบุคคลจะรูสึกพึงพอใจในงานก็ตอเม่ืองานน้ันใหผลประโยชนตอบแทนท้ังทางวัตถุและจิตใจ 

และสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของบุคคลได37 และซีคอรดกับแบคแมน (Secord and 

Backman) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากที่บุคคลไดรับการตอบสนองความ

ตองการเปนสําคัญ บางคนอาจพอใจเน่ืองจากผลสําเร็จของงาน บางคนพอใจเพราะลักษณะการ

ปฏิบัติงาน แตบางคนพอใจเพราะเพ่ือนรวมงาน38 ซึ่งสอดคลองกับแอปเปลไวท (Applewhite) ซึ่งได

ใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา เปนความสุข ความสามารถที่ไดจากสภาพที่

ทํางานความสุขจากการปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน การมีทัศนคติที่ดีตองานและความพึงพอใจ

เกี่ยวกับรายไดจากองคการ39 สวนกูด (Good) ใหความหมายวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

หมายถึงคุณภาพหรือระดับความพอใจของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคล

ที่มรตอคุณภาพของงานน้ัน40 นิวสสตองคและเดวิส (Newstrom and Davis) ไดกลาวไววา ความพึง

                                                           
35สุรัชต มหัทธนทวี, “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณี

เจาหนาที่องคการพัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมสงเคราะห บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 16. 
36Dale Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey: Prentice-

Hall, 1959), 6. 
37George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel: The Human Problems 

of Management (New Jersey: Prentice-Hall , 1960), 119-121. 
38Paul F. Secord and Carl W. Backman, Social Psychology (New York: 

McGraw-Hill Book, 1964), 394. 
39Phillip B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood Cliffs: Prentice-

Hall, 1965), 6. 
40Carter V. Good, Dictionary of Education, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill 

Book, 1973), 320. 
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พอใจในการปฏิบัติงาน เปนทัศนคติท่ีสําคัญ ที่เกี่ยวของกับความรูสึกหรืออารมณที่ชอบหรือไมชอบใน

การทํางานของพนักงานในองคการ41 มอรส (Morse) ไดใหทัศนะความพึงพอใจวาหมายถึงการลด

ความเครียดของผูปฏิบัติงานใหนอยลง โดยธรรมชาติของมนุษยนั้นมีความตองการ ถาความตองการ

ไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือเพียงบางสวน ความเครียดจะลดนอยลง และความพึงพอใจจะ

เกิดขึ้น42 ฟรีด (Fred) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา เปนเร่ืองเก่ียวกับ

ความรูสึกหรือทัศนคติที่มีตองานท่ีเขาปฏิบัติวามีมากนอยเพียงใด และถาพบวาดีก็จะเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน แตถาหากพบวาไมดี ก็จะเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน43 

จากคํานิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่กลาวมาสามารถสรุปไดความหมาย

ไดวา เปนความรูสึกเต็มใจ ความสุข เจตคติในทางบวกของบุคลากรที่มีตองานและปจจัยตาง ๆ ใน

การปฏิบัติงาน เปนความรูสึกท่ีบุคคลมีตองานท่ีปฏิบัติ ซึ่งถาบุคคลมีความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองาน

จะทําใหเกิดความกระตือรือรน มุงมั่น ทุมเท อุทิศแรงกายแรงใจใหกับงาน ถาความตองการของ

บุคลากรไดรับการตอบสนองหรือไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของผูปฏิบัติงานแลวจะทําใหงานที่

ทําเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององคการ 

 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ งที่สนองความตองการของ

ผูปฏิบัติงานดานสังคมและการไดรับการยกยองในสังคม ซึ่งสามารถใชแทนเงิน จึงเปนสิ่งที่ควรจัดใหมี

ในงานทุกประเภท ผูนําหรือผูบริหารจํานวนมามักละเลยไมเห็นความสําคัญของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน โดยคิดแตเพียงการจะเลือกสรรบุคคลใหเหมาะสมกับงานที่จะตองทํา

เทานั้น แตไมไดทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพึงพอใจในงานท่ีทํา จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

ผูปฏิบัติงานเปล่ียนงานบอย ลาออกหรือทํางานดวยความเฉ่ือยชา ซึ่งเซยเลสและสเตราส (Sayles 

and Strauss) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองละเอียดออนที่เกี่ยวของกับความ

ตองการและจิตใจของแตละบุคคลและเปนสิ่งสําคัญตอผูปฏิบัติงานมาก เพราะผูปฏิบัติงานตองการ

ไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน กลาวคือผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกสมปรารถนาท่ีไดแสดง

                                                           
41John W. Newstrom Human behavior at work: Organiizational behavior 

(New York: McGraw – Hill, n.d.), 256. 
42Nancy C. Morse, Satisfaction in the White Collar Job (Michigan: 

University of Michigan Press, 1985), 6. 
43Luthans Fred, Organizational Behavior (New York: McGraw-Hill, 1995 ), 

126. 
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บทบาทใหเต็มขีดความสามารถขณะที่ยังมีชีวิตอยู แตการท่ีบุคลากรทําเชนนั้นได บุคลากรตองมีเพียง

ความพึงพอใจในงานของตนเองกอน ซึ่งบุคลากรท่ีไมพึงพอใจในงานของตนถือวายังไมมีวุฒิภาวะทาง

จิตอยางเต็มที ่เพราะคนโดยท่ัวไปจะใชเวลาแตละวันอยูกับงานเปนสวนใหญ แตถาหากพบวางานนั้น

เปนงานนาเบื่อ ไมทาทายและไมใหอิสระ ก็จะเกิดความเบื่อหนาย หงุดหงิด รําคาญใจ ซึ่งสงผลราย

แกตัวเองและเพ่ือนรวมงานโดยตรงและอาจกอใหเกิดปญหาสังคมไดในที่สุด นอกจากน้ีคนที่พอใจใน

งานจะพบวางานเปนส่ิงที่ตอบสนองตอความตองการข้ันพ้ืนฐาน แตบุคลากรท่ีไมเคยมีความพึงพอใจ

ในงานจะเกิดคามคับของใจหรือมีขอขัดแยงในการทํางานจะทําใหขวัญและกําลังใจในการทํางานต่ําลง

และมีผลทําใหประสิทธิภาพของงานลดตํ่าลงไปดวย44  

 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนองคประกอบสําคัญในการทํางานใหสําเร็จ เปน

ความรูสึกที่ดีโดยสวนรวมของคนตองาน คนที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงโดยทั่วไปจะ

หมายความวาคนชอบหรือใหคุณคากับงานสูง มีความรูสึกที่ดีตองาน การท่ีบุคคลในองคการจะเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบของส่ิงจูงใจท่ีองคการน้ันมี 

ซึ่งมีผูศึกษาถึงองคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดแก บารนารด (Barnard) ได

กลาวถึงสิ่งจูงใจท่ีผูบริหารหรือหนวยงานใชเปนเครื่องกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไว 8 ประการ คือ 1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ (material inducements) ไดแก เงิน สิ่งของ ที่

ใหแกผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทน ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขาปฏิบัติใหแกหนวยงานมาแลวเปน

อยางดี 2) สิ่งจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซ่ึงไมใชวัตถุ (personnel non-material opportunities) 

เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญในการชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ เชน 

เกียรติยศ การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํานาจเปนตน 3) สภาพทางกายภายนอกที่พึงปรารถนา 

(desirable physical conditions) ไดแก สถานท่ีทํางาน เครื่องมือ เครื่องใชรวมทั้งสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการทํางานตางๆ 4) ผลประโยชนทางอุดมคติ ( ideabenefactions) หมายถึง สมรรถภาพ

ของหนวยงานที่สนองความตองการของบุคคลในดานความภาคภูมิใจท่ีแสดงฝมือ การไดมีโอกาส

ชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ืนและการแสดงความภักดีกับหนวยงาน 5) การดึงดูดใจในสังคม 

(associational attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร ซึ่งถาความสัมพันธเปนไปไดดวยดี 

จะทําใหเกิดความผูกพันและความพึงพอใจรวมกับหนวยงาน 6) การปรับสภาพการทํางานให

เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล (adaptation of conditions to habitual methods 

                                                           
44Leonard R. Sayles and George Strauss, Human Behavior in Organizations 

(Englewood Cliff: Prentice-Hall, 1966), 22-27. 
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and attitudes) หมายถึงการปรับปรุงตําแหนงงาน วิธีการทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของ

บุคลากร 7) โอกาสที่ มีสวนรวมในการทํางาน (the opportunity of enlarger participation) 

หมายถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกมีสวยรวมในงานเปนบุคลคลสําคัญคนหน่ึงของหนวยงาน มี

ความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 8) สภาพของการอยูรวมกัน 

(the conditions of communion) หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลดานสังคมหรือความม่ันคง

ในทางสังคมที่ทําใหรูสึกมีหลักประกันและความมั่นคงในการทํางาน45 ซึ่งสอดคลองกับกิลเมอรและ

คณะ (Gilmer and others) ไดสรุปองคประกอบดานสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานไว 10 ประการ คือ 1) ความมั่นคงปลอดภัย (security) ไดแก ความรูสึกวาไดทํางานใน

หนาที่อยางเต็มความสามารถมีหลักประกันความมั่นคงและไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 2) 

โอกาสกาวหนาในการทํางาน (opportunity for advancement) ไดแก การมีโอกาสเลื่อนไปสู

ตําแหนงที่สูงขึ้น โอกาสไดรับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของตน 3) หนวยงานและ

การจัดการ (company and management) ไดแก ความพอใจในชื่อเสียงของท่ีทํางานและพอใจใน

การดําเนินงานของหนวยงาน 4) คาจาง (wages) ไดแก จํานวนรายไดประจําและรายไดที่จายเปน

พิเศษ ซึ่งหนวยงานใหแกผูทํางาน 5) ลักษณะของงานท่ีทํา (intrinsic aspects of the job) ไดแก 

การทํางานซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัด ทักษะความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  6) การนิเทศ

งาน (supervision) ไดแก เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการนิเทศงานของผูบังคับบัญชาและ

ความสัมพันธอันดีงามกับผูบังคับบัญชา 7) ลักษณะทางสังคม (social aspects of the job) ไดแก

การทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนและมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 8) การติดตอสื่อสาร (communication) 

ไดแก สภาพและลักษณะการติดตอสื่อสารท้ังระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน 9) สภาพการ

ทํางาน (working condition) ไดแก ชั่วโมงการทํางาน แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา 10) 

ประโยชนเกื้อกูลตางๆ (benefits) ไดแก เงินเดือน บําเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน การบริการ

และรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย สวัสดิการ46 และยังมีกิลฟอรต และเกรย (Guilford and Gray) ได

เสนอองคประกอบที่เอ้ืออํานวยตอความพึงพอใจในการทํางานเอาไวดังนี้ 1 ) ความมั่นคง 2) โอกาส

กาวหนาในการทํางาน 3) เปนงานที่สังคมยอมรับนับถือ 4) ความสนใจในลักษณะงานท่ีทํา 5) สภาพ

การทํางาน 6) การยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา 7) องคการและการบริหารงาน 8) ปริมาณงาน 9) 

                                                           
45Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Massachusetts: 

Harvard University Press, 1966), 142-149. 
46Von Haller B. Gilmer and others, Industrial Psychology (New York: 

McGraw-Hill, Book, 1971), 280-283. 
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คาจาง 10) การนิเทศงาน 11) การสื่อสาร 12) ชั่วโมงในการทํางาน 13) เปนงานที่ไมยุงยาก 14) สิทธิ

และผลประโยชนตางๆ47 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานนั้นพัฒนามาจากทฤษฎีการจูงใจ (theory of 

motivation) โดยใชทฤษฎีการจูงใจเปนเคร่ืองมือในการวัดทัศนคติของบุคคลที่มีความพึงพอใจตอ

การทํางาน ซึ่งทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ 1) ทฤษฎีที่เนนปจจัย           

(content theories) เปนทฤษฎีที่เนนความตองการภายใน (internal needs) เปนตัวกระตุนและ

ตัวกําหนดใหพฤติกรรมน้ันคงอยู เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจท่ีจะทํางาน  เชน ทฤษฎี

ของ Frederick Herzberg, Abraham Maslow, Douglas McGregor, David C. McCelland, 

Alderfer เปนตน และ 2) ทฤษฎีที่เนนกระบวนการ (process theories) เปนทฤษฎีที่เนน

กระบวนการของความคิดและกลวิธีตาง ๆ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยเลือกพฤติกรรมเฉพาะอยางขึ้น 

เชน ทฤษฎีของ Lawler and Porter เปนตน อยางไรก็ตาม ทฤษฎีตางๆเหลานี้ไมมีทฤษฎีไดรับการ

สนับสนุนอยางเต็มที่ ทุกทฤษฎีตางมีความคลายกันและเกี่ยวของกัน โดยทฤษฎีทีเปนที่รูจักกัน

แพรหลายดังตอไปน้ี 

  

ทฤษฎีความพึงพอใจของลอ็ก (Locke) 
 เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใหความสําคัญตอเรื่องความพอใจในงาน โดยมีแนวคิดหลักที่วา ความ

พึงพอใจในงานข้ึนอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางานวาตรงกับที่ตองการมากนอยเพียงไร เชน 

รางวัล โดยความพอใจตามทัศนะทฤษฎีของล็อก (Locke) ก็คือ สวนตางระหวางผลตอบแทนซ่ึงควร

ไดจากการทํางานกับผลท่ีผูนั้นตองการจะได ซึ่งก็คือ ยิ่งมีสวนตางกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพอใจ

นอยลงเพียงนั้นล็อก (Locke) ไดใหองคประกอบท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี 9 

ประการ คือ 1) ลักษณะของงาน (work) ไดแกความนาสนใจของงาน ความยากงายของงาน โอกาส

เรียนรูงานหรือศึกษางาน โอกาสที่จะทํางานสําเร็จ รวมถึงวิธีการทํางานและการควบคุมการทํางาน 2) 

เงินเดือน (salary) ไดแก จํานวนเงินที่ไดรับ ความเทาเทียมและความยุติธรรมในการจายเงินเดือนของ

หนวยงาน 3) การเล่ือนตําแหนง (promotions) ไดแก โอกาสในการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ความ

ยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนงของหนวยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง  4) การไดรับ

การยอมรับนับถือ (recognition) ไดแก การไดรับคํายกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน ความเชื่อมั่น

                                                           
47Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 

(Massachusetts: Addision – Wesley Publishers, 1970), 117-118. 
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ในผลงาน 5)ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits) ไดแก บําเหน็จบํานาญตอบแทน สวัสดิการการ

รักษาพยาบาล คาใชจายระหวางการลา วันหยุดประจําป 6) สภาพการทํางาน(working condition) 

ไดแก ชั่วโมงการทํางาน ชวงเวลาพัก เครื่องมือเคร่ืองใชในการทํางาน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ 

ความชื้น ทําเลท่ีตั้งและรูปแบบการกอสรางอาคารสถานที่ทํางาน  7) การนิเทศงาน(supervision) 

ไดแก การไดรับการเอาใจใสดูแล ชวยเหลือแนะนํา จากผูบังคับบัญชา วิธีการและเทคนิคในการนิเทศ

งาน ความมีมนุษยสัมพันธและทักษะในดานการบริหารของผูนิเทศ 8) เพ่ือนรวมงาน (co-workers) 

ไดแก ความรูความสามารถของเพ่ือรวมงาน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความมีมิตรภาพอันดีตอ

กัน9) หนวยงานและการจัดการ (company and management) ไดแก ความเอาใจใสบุคลากรใน

หนวยงาน นโยบาย การบริหารหนวยงาน48 นอกจากนี้ทฤษฎีคานิยมของล็อก (Locke) ยังมีความเห็น

วา ถาผูบริหารตองการทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ ก็ตองเอาใจใสในการปรับเปล่ี ยนแตละ

ประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานใหสอดคลองกับแตละบุคคลซ่ึงแตกตางกัน เชน พนักงานท่ีให

ความสําคัญดานโอกาสการไดเลื่อนตําแหนง ผูบริหารก็จําเปนตองใชวิธีการพัฒนาทักษะและความรู

ดานตาง ๆ ที่จําเปนกับตําแหนงใหมใหกับผูนั้น พรอมกับใหโอกาสไดมีประสบการณการเรียนรู

โดยตรงกับงานนั้น ก็จะมีสวนสําคัญที่ทําใหผูนั้นเกิดความรูสึกพึงพอใจในงานมากขึ้น อยางไรก็ตาม 

ทฤษฎีของ Locke ไดตั้งขอสังเกตวา ความพอใจในงานอาจเกิดจากหลายปจจัย ดวยเหตุนี้วิธีที่ดีที่จะ

ชวยใหพนักงานเกิดความรูสึกพึงพอใจก็คือ จะตองพยายามคนหาวาพนักงานตองการอะไร และถาอยู

ในวิสัยพอที่จะทําไดก็ใหรีบดําเนินการทันที จากความคิดเห็นของล็อก (Locke) พอจะสรุปไดวา 

ความพึงพอใจในการทํางานน่ันข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีเปนปจจัยหรือแรงจูงใจตาง ๆ ที่มีอยูใน

หนวยงาน ถาบุคคลใดรับการตบสนองในสิ่งเลานั้นไดอยางพอดี บุคคลน่ันก็จะเกิดความพึงพอในการ

ทํางาน สามารถปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ เต็มใจ และผลการปฏิบัติงานยอมที่จะมีประสิทธิผล การ

บริหารงานจะมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจของวรูม (Expectancy theory) 
วรูม (Vroom) ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทํางานเรียกวา VIE Theory ซึ่ง

ไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน  โดยอธิบายวา 

V=Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความตองการของบุคคลในเปาหมายรางวัลคือคุณคาหรือ
                                                           

48Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,”in 

Handbook of industrial and Organization Psychology, Marvin D. Dinette (Chicago: 

Rand Mc-Nally, 1976), 130. 
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ความสําคัญของรางวัลที่บุคคลใหกับรางวัลนั้น สวน I = Instrumentality หมายถึงความเปน

เครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) หรือรางวัลระดับที่ 1 ที่จะนําไปสูผลลัพธที่ 2 หรือรางวัลอีกอยาง

หนึ่ง คือเปนการรับรู ในความสัมพันธของผลลัพธที่ ได(เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน)  และ E= 

Expectancy ไดแก ความคาดหวังถึงความเปนไปไดของการไดซึ่ งผลลัพธหรือรางวัลที่ตองการเมื่อ

แสดงพฤติกรรมบางอยาง (การเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม)  ตามหลักทฤษฎีความ

คาดหวังจะแยงวา ผูบริหารจะตองพยายามเขาไปแทรกแซงในสถานการณการทํางาน เพ่ือใหบุคคล

เกิดความคาดหวังในการทํางาน คุณลักษณะที่ใชเปนเคร่ืองมือ และคุณคาจากผลลัพธ สูงสุด ซึ่งจะ

สนับสนุนตอวัตถุประสงคขององคการดวยโดย 1) สรางความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผูบริหาร

จะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถ ใหการอบรมพวกเขา ใหการสนับสนุนพวกเขาดวยทรัพยากร

ที่จําเปน และระบุเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 2) ใหเกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดย

ผูบริหารควรกําหนดความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับรางวัลใหชัดเจน และเนนย้ําใน

ความสัมพันธเหลานี้โดยการใหรางวัลเมื่อบุคคลสามารถบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  3) ใหเกิด

ความเชื่อมโยงระหวางผลงานกับความพยายามซ่ึงเปนคุณคาจากผลลัพธที่เขาไดรับ ผูบริหารควร

ทราบถึงความตองการของแตละบุคคล และพยายามปรับการใหรางวัลเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของพนักงานเพ่ือเขาจะไดรูสึกถึงคุณคาของผลลัพธที่เขาไดรับจากความพยายามของเขา49 

 

ทฤษฎีการจูงใจของพอรตเตอรและลอรเลอร (Porter and Lawler)   
เรียกวาทฤษฎี An Intergrated Model of Motivation ทฤษฎีนี้ไดแกไขและขยาย

ทฤษฎีหรือตัวแบบของ Vroom (Expectancy Theory) ในเร่ืองความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

และผลของการปฏิบัติงานแนวความคิดนี้ไดรับการพัฒนาและและปรับปรุงเพ่ือใหสามารถอธิบาย

แรงจูงใจและความตองการของบุคคลไดมากและเหมาะสมข้ึน รวมทั้งสามารถทําการทดสอบไดงาย

ขึ้น ตามทฤษฎีดังกลาว โดยเขาเห็นวา ในทางปฏิบัติ การจูงใจหรือการสรางความตองการให

คนทํางานนั้น ผูบริหารจะตอง 1) พยายามท่ีจะเพ่ิมหรือกระตุนความพยายามของลูกนองเพ่ือใหงาน

บรรลุตามที่คาดหวังไว โดยอาศัยการฝกอบรม การแนะนํา  การสอนงาน และการมีสวนรวม เปนตน 

2) การใหรางวัลจะตองมีความชัดเจน และสัมพันธกับพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา โดยเฉพาะ

พฤติกรรมท่ีมีความสําคัญกับองคการ และ 3) ความตองการของคนในองคการน้ันยอมมีจํานวนมาก มี

ความหลากหลายและมีคุณคาตางกันในสายตาของแตละบุคคล ผูบริหารจึงตองทําความเขาใจและ

แสวงหาเพ่ือใหทราบความตองการของบุคคล และวางระบบการใหรางวัลของแตละบุคคล  โดยการ

                                                           
49Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York: John Wiley and sons, 

1964), 17. 
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พิจารณาใหรางวัลกับความตองการของบุคลากรใหเหมาะสม และจากท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นไดวา 

ทฤษฎีความคาดหวังนั้น เปนทฤษฎีที่เสนอแนะวา ในการวิเคราะหจุดมุงหมายของการกระทําหรือการ

แสดงพฤติกรรมของมนุษยนั้น ควรพิจารณาถึงความคาดหวังของบุคคลในผลตอบแทนที่จะไดรับอัน

เปนผลตอบแทนที่เกิดข้ันจากการกระทําของมนุษยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง โดยเฉพาะการ

พิจารณาความคาดหวังในแงคานิยม  และความสนใจท่ีมีผลตอคาตอบแทนของบุคคล  ซึ่งจะทําให

การตัดสินใจเลือกทางเลือกของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป50 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 
มาสโลว (Maslow) ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ โดยมีสมมติฐานวามนุษยมีความ

ตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืน

ก็จะเขามาแทนที่ ความตองการของคนเราอาจจะซ้ําซอนกัน ความตองการอยางหน่ึงอาจจะยังไมทัน

หมดไป ความตองการอีกอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได ซึ่งความตองการจะเปนไปตามลําดับดังนี้  1) ความ

ตองการดานสรีระ (Physiological Need) เปนความตองการข้ันมูลฐานของมนุษยและเปนสิ่งจําเปน

ที่สุดสําหรับการดํารงชีวิต ไดแก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการ

การพักผอน และความตองการทางเพศ 2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Need) เปน

ความรูสึกที่ตองการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความกาวหนา

และความอบอุนใจ 3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and Belonging) เมื่อ

ความตองการทางรางกายและความตองการความปลอดภัย ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ

ความรักและความเปนเจาของก็จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ความตองการ

ความรักและความเปนเจาของ หมายถึง ความตองการท่ีจะเขารวมและไดรับการยอมรับ ไดรับความ

เปนมิตรและความรักจากเพ่ือนรวมงาน 4) ความตองการการเห็นตนเองมีคุณคา (Esteem Need) 

ความตองการดานนี้ เปนความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับ ความอยากเดนในสังคม ตองการใหบุคคล

อ่ืน รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ และเสรีภาพ  5) ความ

ตองการท่ีจะทําความเขาใจตนเอง (Need For Self Actualization) เปนความตองการท่ีจะเขาใจ

ตนเองตามสภาพท่ีตนเองเปนอยู เขาใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความตองการของตนเอง 

ยอมรับไดในสวนท่ีเปนจุดออนของตนเอง51 

                                                           
50Edward E. Lawler and Lyman W. Porter, “The Effect of Performance on 

job Satisfaction,” Industrial Relation, 7 (1967): 22. 
51Abraham H. Maslow, Theory of Human Motivation, 2nd ed. (New York: 

Harper and Rows Publisher, 1980), 69-80. 
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ทฤษฎีการจูงใจ-ค้ําจุนของเฮอรซเบอรก (The Motivation-Hygiene Theory) 
เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดใหความเขาใจวา แรงจูงใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากแตคนและ

จะมิใชขึ้นอยูกับผูบริหารโดยตรง และปจจัยที่ใชในการบํารุงจิตใจน้ันอยางดีที่สุดก็คือ จะสามารถชวย

ขจัดความไมพอใจตางๆได แตจะไมสามารถสรางความพ่ึงพอใจได ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่

ตองการสรางใหเกิดแรงจูงใจที่ดี จึงจําเปนตองจัดและกําหนดปจจัยตางๆทั้งสองกลุม คือ ทั้งปจจัยที่

ใชบํารุงจิตใจ (สภาพแวดลอม) และปจจัยที่ใชจูงใจได (ของงานท่ีทํา) ทั้งสองอยางพรอมกัน จะเห็นได

วาทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพันธใกลชิดและคลายกับทฤษฎีการจูงใจของ Maslow 

เปนอันมาก ซึ่งในทางปฏิบัติจากการพิสูจนยืนยันวา ทฤษฎีทั้งสองเปนความจริงและใชไดกับกลุม

อาชีพที่มีฐานะตําแหนงสูง เชน วิศวกรหรือนักบัญชี ดังที่กลาวมา แตอยางไรก็ตาม กรณีการนําไปใช

กับพนักงานระดับต่ําลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของพนักงานประจําวัน ผลปรากฏวาไม

เปนไปตามที่กลาวทีเดียวนัก และใหผลผลิตเพ้ียนไปไดเสมอ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้ คือ ทฤษฎี

ปจจัยคูของ Herzberg (Herzberg’s Two-Theory) Herzberg ไดทําการศึกษาวิจัยนานกวา 30 ป 

โดยใชเทคนิคกรณีเหตุการณสําคัญ (Critical Incident) ใหกลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกร

มากกวา 200 คน บรรยายถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ (Satisfied) และท่ีไมพึงพอใจ 

(Dissatisfied) จากนั้นจึงนําคําตอบท่ีไดมาวิเคราะห พบวา ไดคําตอบท่ีนาแปลกใจคือ ปจจัยที่ทําใหเกิด

ความพอใจในงาน และปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงานเปนคนและกลุมกัน จากการศึกษาพบวา 

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในงานอยูในงานที่ทํา เนื่องจากปจจัยเหลานี้สามารถกอใหเกิดความพอใจ

ในงานไดสูง ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน โอกาสไดเลื่อนตําแหนง โอกาสไดกาวหนา 

และไดรับการยอมรับ เปนตน Herzberg จึงเรียกปจจัยกลุมนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivators) สวน

ปจจัยที่อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ไมใชงาน แตเปนเงื่อนไขแวดลอมภายนอกของงาน เชน การ

บังคับบัญชา คาจางหรือคาตอบแทน นโยบายบริษัท เงื่อนไขการทํางาน ความสัมพันธกับผูอ่ืน และ

ความปลอดภัย เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้ถาไดรับการตอบสนอง ก็จะชวยปองกันปฏิกิริยาทางลบจาก

พนักงาน Herzberg จึงเรียกปจจัยเหลานี้ ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพ่ือการคงอยู (Hygiene or 

Maintenance Factors) แมวาทฤษฎีของ Herzberg จะถูกตั้งขอสังเกตมากขึ้นในปจจุบันในแงของ

ความถูกตองเที่ยงตรง โดยเฉพาะความเขาใจเรื่องความพอใจในงาน เนื่องจากผลงานวิจัยตาง ๆ 

เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ในระยะหลัง ๆ พบวา ทั้งปจจัยสุขอนามัยและปจจัยจูงใจตางมีผลตอความพอใจและ

ความไมพึงพอใจในงานท้ัง 2 ดาน แตทฤษฎีนี้ยังคงมีความสําคัญในการนําไปใชบริหารองคการ โดย

ผูบริหารไดรับการแนะนําใหสนใจและเอาใจใสตอปจจัยที่สงเสริมความพอใจในงาน  อีกทั้งทฤษฎี

ปจจัยคูยังไดเสนอแนะขั้นตอนเพ่ือปองกันมิใหเกิดความไมถึงพอใจขึ้น ซึ่งไดเนนปจจัยตาง ๆ ที่เปน

ปจจัยสุขอนามัยที่ควรไดรับการปองกันเอาใจใสดูแลจากผูบริหาร เชน ที่ทํางานซ่ึงแออัดคับแคบ มี
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เสียงดังรบกวน คอนขางมืด อุณหภูมิสูงหรือตางไป หรือการถายเทของอากาศไมดี ซึ่งลวนแตเปน

ปจจัยที่กอใหเกิดความไมพึงพอใจในงานท้ังสิ้น52 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดว า  ความพอใจในการปฏิบัติ งาน  ( Job 

Satisfaction) เปนทัศนคติเกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่งจะเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมในงานของเขา 

เชน คาตอบแทน โอกาสในการเล่ือนตําแหนง ความกาวหนา หัวหนางาน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน ซึ่ง

มีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล โดยผูบริหารสมควรใหความสนใจกับขอมูลเกี่ยวกับความพอใจ

ในงานของพนักงาน นอกจากน้ีการวัดความพอใจในงานตองอาศัยทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความพอใจ

ในงาน เพ่ือคําตอบที่ชัดเจนในแงมุมที่ตางกัน ซึ่งมี 2 ทฤษฎีที่ไดรับความนิยมคือ ทฤษฎีปจจัยคูของ 

Herzberg ซึ่งกลาวถึง ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในงาน หรือท่ีเรียกวา ปจจัยจูงใจ และปจจัยที่อาจ

ทําใหเกิดความไมพึงพอใจไมใชงาน หรือที่เรียกวาปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยเพ่ือการคงอยู และ

ทฤษฎีคานิยมของ Locke ซึ่งเปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่ใหความสําคัญตอเรื่องความพอใจในงาน โดยมี

แนวคิดหลักที่วาความพึงพอใจในงานขึ้นอยูกับผลที่บุคคลไดรับจากการทํางานวาตรงกับที่ตองการ

มากนอยเพียงไร เชน รางวัล และมีความเห็นวาผูบริหารตองการทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ ก็

ตองเอาใจใสในการปรับเปลี่ยนแตละประเด็นที่เก่ียวกับการทํางาน 

 

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียนสาธิตในสถาบันฝกหัดครูตาง ๆ และลักษณะที่มีความสําคัญเปนพิเศษหลาย ๆ 

ประการแฝงอยู นั่นก็คือนาจะมีความหมายแตกตางออกไปจากโรงเรียนธรรมดา หรือทั่ว  ๆ ไป และ

จะมีลักษณะพิเศษเปนของแตละโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนสาธิตดวยกัน แตกตางกันออกไปตามวิธีการ

และอุดมการณของโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพราะวาในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ งเปนตนแบบของโรงเรียน

ประเภทน้ีมีหลายชื่อตามความมุงหมายหรืออุดมการณ และวิธีการเฉพาะของแตละสถาบัน อาทิเชน 

1) โรงเรียนฝกสอน (Practice School) เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้น เพ่ือใชเปนที่ฝกสอนของนักศึกษาใน

สถาบันฝกหัดครู 2) โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือใชเปน

สถานท่ีสําหรับสาธิตการเรียนการสอนใหนักศึกษาหรือครูอาจารยไดศึกษา สังเกตและนําไปใชเปน

แบบอยางตอไป 3) โรงเรียนปฏิบัติการทดลอง (Laboratory School) เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือการ

ปฏิบัติการทดลองทางการศึกษาโดยเนนทางดานจิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนเปนหลัก 4) โรงเรียน

ทดลอง (Experimental School) เปนโรงเรียนท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือการทดลองในดานตาง ๆ บางแหงจะไม

                                                           
52Frederick. Herzberg, Work and the nature way (New York: The Work 

Publishing, 1967), 3-139. 
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เปดใหมีการฝกสอน หรือฝกงานใด ๆ 5) โรงเรียนวิจัยและพัฒนาเปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เนน

การวิจัยและพัฒนาการเด็กนักเรียนเปนหลัก (Research and Development School) 6) โรงเรียน

ในมหาวิทยาลัย (University School) เปนโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เนนการสอนนักเรียนใหดีที่สุด 

เทาท่ีจะดีไดตามหลักสูตร สวนหนาที่การฝกสอน หรือการทดลองวิจัยเปนเร่ืองรอง แตในประเทศไทย 

สถาบันฝกหัดครูทั้งในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแหง ลวนใชชื่อวา

โรงเรียนสาธิต และเรียกทับศัพทในภาษาอังกฤษวา “Demonstration School”53  

ปจจุบันไดมีการใหความสําคัญกับการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตในสถาบันอุดมศึกษา  

เปนอยางมาก ซึ่งตองมีการทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนสาธิต และผูปกครอง เนื่องจากบทบาทและสถานภาพของโรงเรียนสาธิตแตกตางจาก

โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานทั่วไปดังที่ไดกลาวมาแลว และเพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียน

การสอนของกลุมโรงเรียนสาธิต ซึ่งเปนโรงเรียนทางเลือกที่ผูปกครองยอมรับในคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนมานาน ดังนั้นการดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของกลุมโรงเรียนสาธิต 

จึงอาจมีวิธีการ หรือกระบวนที่แตกตางจากโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานท่ัวไป เพ่ือยืนหยัดตามปรัชญาและ

หลักการในการเปนแหลงสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมาตรฐานมีความเปน

เลิศทางวิชาการตอไป นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษาเปดเผยหลังจากการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ป รวมกับผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาวา จากนโยบายของรัฐบาลดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงใหหนวยงานที่

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งดูแล

โรงเรียนสาธิตเขารวมโครงการดวย ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดรวมหารือกับ

ผูบริหารโรงเรียนสาธิตทั้งหมดเพ่ือหาวิธีการกระบวนการในการดําเนินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป 

ของรัฐบาล ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหผูบริหาร

โรงเรียนสาธิตคํานึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และความเปนเลิศทางวิชาการตามปรัชญาของ

โรงเรียนสาธิตเปนหลักสําคัญ จากการหารือในคร้ังนี้มีขอสรุปในเบ้ืองตนวาโรงเรียนสาธิตจะเขารวม

โครงการตามรัฐบาล โดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพียง 4 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ คือ 

1) คาเลาเรียน 2) คาหนังสือ ตําราเรียน 3) คาอุปกรณการเรียน 4) คาเครื่องแบบนักเรียน สวนขอ 5) 

คาใชจายพัฒนาคุณภาพผูเรียน กลุมโรงเรียนสาธิตไมรับการสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมีการ

จัดการเรียนการสอนที่แตกตางจากโรงเรียนของ สพฐ. สถานภาพของโรงเรียนสาธิตเปนอุดมศึกษาท่ีมี

                                                           
53Kimball Wiles, The Role of The Laboratory School in Education 

(London: College of Education University of Florida, 1988), 28.  
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การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนสาธิตยังเปนหองปฏิบัติการใหกับนักศึกษาครุศาสตร  และ

คณะศึกษาศาสตร ซึ่งยังเปนแหลงสรางนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือใชเปนรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนใหกับโรงเรียนทั่วไปอีกดวย คณบดีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถม ใน

ฐานะประธานสภาผูบริหาร โรงเรียนสาธิตแหงประเทศไทยรวมเพ่ือใหขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตกับคณะทํางานดวย อยางไรก็ตามคงตองมีการทําความเขาใจ

กับผูเกี่ยวของหลายฝาย ทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสาธิต และผูปกครอง เนื่องจากบทบาท

และสถานภาพของโรงเรียนสาธิตแตกตางจากโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานท่ัวไปดังที่ไดกลาวมาแลว และเพ่ือ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของกลุมโรงเรียนสาธิต ซึ่งเปนทางเลือกที่

ผูปกครองยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมานาน ดังนั้น การดําเนินการตามนโยบาย

เรียนฟรี 15 ป ของกลุมโรงเรียนสาธิตจึงอาจมีวิธีการ หรือกระบวนการท่ีแตกตางจากโรงเรียนพ้ืนฐาน

ทั่วไปเพ่ือยืนหยัดตามปรัชญาและหลักการในการเปนแหลงสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพมาตรฐาน มีความเปนเลิศทางวิชาการตอไป54 

โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจุบันมีอยู 15 แหง คือ 1) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 2) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 3) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 5) โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) 

7) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายมัธยม)  8) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ปทุมวัน 9) โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11) ศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา 12) โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  13) 

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  14) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

ปรัชญาของโรงเรียนสาธิต  
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ( Education is Growth ) เปนหนทางแหงปญญาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม อีกทั้งยังเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษา เปนตนแบบ

                                                           
54นริสานันท เดชสุระ, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

(วิทยาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2551), 7. 
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วิชาชีพครู สรางองคความรูใหมพัฒนานักเรียนใหเปนพลโลกที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเปนไทย

และสามารถแขงขันในสังคมเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางยั่งยืน 

  

วิสัยทัศนโรงเรียนสาธิต 

 1. โรงเรียนสาธิตเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษา เปนตนแบบวิชาชีพครู 

สรางองคความรูใหม พัฒนานักเรียนใหเปนพลโลกที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเปนไทยและ

สามารถแขงขันในสังคมเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางยั่งยืน 

 2. โรงเรียนสาธิตเปนสถาบันการศึกษาที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรู อางอิง ในดานการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมุงพัฒนาวิชาการที่เปนองคความรูใหมทางศาสตรการศึกษา เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพของนักเรียน นิสิต ครูประจําการใหมีคุณภาพและคุณคาตอสังคม 

3. โรงเรียนสาธิตเปนแหลงความรูและแหลงอางอิงทางศาสตร การจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและมีความเปนเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครู    
4. โรงเรียนสาธิตเปนตนแบบและผูนําดานการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

5. โรงเรียนสาธิตเปนตนแบบของการจัดการศึกษา ที่ทันสมัย เปนผูนําโรงเรียน

อิเล็กทรอนิกส (e-School) ทั้งในดานการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนใหเปนเยาวชนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต 

6. โรงเรียนสาธิตเปนสถานศึกษาชั้นนํา ตนแบบดานนวัตกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือผลิต

ผูเรียนที่มีคุณธรรมและคุณภาพในระดับสากล บนฐานความเปนไทย  

7. โรงเรียนสาธิตเปนองคกรตนแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมุงสรางนวัตกรรม

บนฐานการวิจัย เพื่อสังคมอยางย่ังยืน 
 

พันธกิจโรงเรียนสาธิต  
1. โรงเรียนสาธิตรวมมือและประสานงานกับคณะครุศาสตร/ ศึกษาศาสตรจัด

ประสบการณวิชาชีพครูใหนิสิต นักศึกษา ที่มีความรูและทักษะที่ไดมาตรฐาน มีวัฒนธรรม คุณธรรม

และจริยธรรม เปนผูนําในวิชาชีพของสังคม 

2. โรงเรียนสาธิตเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย รูปแบบการเรียนการสอนและการบริหาร

การศึกษาโดยมุงสรางสรรคงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือเปนแหลงอางอิงในดานครุ

ศาสตร/ศึกษาศาสตร ที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือรวมผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ สําหรับนําไปใช ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และเผยแพรสูวง

การศึกษาของประเทศ 
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3. ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ สรางองคความรูในการทํานุบํารุง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาไทยรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน ตลอดจนเผยแพรสูสากล 

4. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพสูง เปนมนุษยที่สมบูรณ 

และมีความเปนเลิศดานวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเปนผูนํา ที่มีคุณภาพและมีความเปน

สากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย สามารถครองตนอยางมีวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบ มีเหตุผล เปนผูนําสรางสรรคสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติ และสังคมไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความรูคูคุณธรรมดวยกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายเปนคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  

5. บริการวิชาการ แหลงเรียนรูของสังคมอยางตอเนื่องและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6. มีสวนรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติ ดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โรงเรียน พัฒนาครูประจําการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ55 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 ศิรินรัตน ปญญาวงศ ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของ

ผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู

โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยขาราชการครูมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานดานเพ่ือนรวมงานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบังคับบัญชา ดานลักษณะงานท่ีทํา ดาน

สภาพบรรยากาศในการทํางาน ดานการเลื่อนตําแหนง และดานคาตอบแทนและคาจางตามลําดับ 2) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู จําแนกตามประสบการณการทํางาน ทั้งความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการ

ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ดาน

คาตอบแทนและคาจาง ดานการเลื่อนตําแหนงและดานสภาพบรรยากาศการทํางานไมแตกตางกัน 

แตความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครูดานลักษณะงานท่ีทํา ดานการบังคับบัญชา ดาน

ทีมงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                                                           
55สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ฐานขอมูลโรงเรียนสาธิต ขอมูลสถิติ ป 2555, 

เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจากhttp://www.satit.mua.go.th/satit/default.php 
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พบวา ขาราชการครูสังกัดโรงเรียนขนาดกลางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาโรงเรียนขนาด

เล็กและโรงเรียนขนาดใหญ56 

 ประสิทธ วิชโย ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานที่มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ดานคุณจริยธรรม57 

 ปรารภ หลงสมบุญ ไดทําวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1.

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับ

มาก ทั้งโดยภาพรวม และแยกพิจารณาในแตละดาน 2. การมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับดีมาก ทั้ งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาใน

แตละดาน 3. คุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม ไดแก คุณลักษณะของผูบริหารโดย

ภาพรวม คุณลักษณะทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0558 

 เสาวนีย ยิ้มถนอม ไดศึกษาทําวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

ตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ในภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับลําดับคาเฉลี่ยจากมากลง

                                                           
56ศิรินรัตน ปญญาวงศ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของผูบริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 1-7” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552), 114-115. 
57ประสิทธ วิชโย , “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา, 2552), 150. 
58ปรารภ หลงสมบุญ, “คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 92-94. 
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มาหานอย ไดแก มีภูมิหลังทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูสึกและรอบรู มีความสามารถ

ความชํานาญ มีการศึกษาและมีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ59 

 ทรงสวัสดิ์ แสงมณี ไดวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของ

ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน  ผลการศึกษาพบวา 1) ครูที่ปฏิบัติการสอนสังกัด

กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียน ทั้งในภาพรวม และครูที่มีเพศตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน 

ประสบการณการทํางานตางกัน แสดงระดับความตองการคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในดาน

คุณธรรม อยูในระดับมากท่ีสุดเหมือนกัน แสดงใหเห็นวาทั้งในภาพรวมและรายดาน ครูที่มีเพศตางกัน

ระดับการศึกษาตางกัน ประสบการณการทํางานตางกัน ตองการผูบริหารที่มีคุณธรรมมากที่สุด

โดยเฉพาะในเรื่อง “ความซื่อสัตยตอหนาที่การงานและหนวยงาน” 2) เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน ที่นาสังเกตคือ 

ครูที่มีเพศตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน ประสบการณการทํางานตางกัน แสดงระดับความตองการ

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันทุกดานและทุกขอเหมือนกัน ยกเวนจําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน ในดานภาวะผูนําขอที่วา “มีความสามารถในการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติในสิ่งดีงามและถูกตอง”แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยมีความเห็นวา 

ครูที่มีประสบการณมากไดรับประสบการณการบริหารงานจากผูบริหารหลายทาน จึงตองการผูบริหาร

ที่ใชหลักจิตวิทยาที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม แตกตางกับครูซึ่งมีประสบการณนอยที่

ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไมมีเงื่อนไขใด ๆ60 

 บุญธรรม ไวยมิตรา ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของ

ผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. คุณลักษณะของผูบริหาร

โรงเรียนตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานมนุษยสัมพันธและ

ความรวมมือกับชุมชน ดานความเปนประชาธิปไตยดานการอุทิศตนและเปนตัวอยางที่ดีในการทํางาน 

ดานความเปนผูนําทางวิชาการดานวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค และดานความรูความสามารถ

                                                           
    59เสาวนีย ยิ้มถนอม, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครู

สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเธนบุรี, 2553), 144-145. 
60ทรงสวัสดิ์ แสงมณี, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จธนบุรี, 2553), 101. 
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ทางการบริหาร 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอยดังนี้ ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสําเร็จของงาน ดานการปกครองบังคับบัญชาดาน

ความสัมพันธกับบุคลากรในโรงเรียน ดานความกาวหนาในตําแหนง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติดาน

สภาพการทํางาน ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการเปนอยูสวนตัวดาน

ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน และดานเงินเดือนและสิทธิประโยชน 3. ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง61 

กอเกียรติ สัพโส ไดจัดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการตามหลัก     

ธรรมาภิบาลของผูบริหารกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสกลนครเขต 3 พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ดานการเลื่อนตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ครูพึงพอใจกับความกาวหนา

ในตําแหนงหนาที่การงานและวิชาชีพที่ทําอยู ครูไดรับการสนับสนุนใหมีการเขาอบรม สัมมนาเพ่ือ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ และครูไดรับการสนับสนุนใหเขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น62 

ธีรดา สืบวงษชัย ไดจัดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 

โดยผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานสภาพการทํางาน โดยภาพรวมและรายขออยู

ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สภาพของอาคารสถานท่ี 

หองเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอกระบวนการ

                                                           
61บุญธรรม ไวยมิตรา, “การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน

ตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ครศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553), 114-117. 
62กอเกียรติ สัพโส, “ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของ

ผูบริหารกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สกลนครเขต 3”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎรําไพพรรณี, 2553), 130. 
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เรียนรู และรวมมือของชุมชนและผูปกครอง และวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน63  

 พรสวรรค โมฆิตจินดา ไดทําการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ

กับการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ดานการเปนผูนําดานสังคมและชุมชนอยูในระดับมาก64 

 รัชพร สระสม ไดจัดทําวิจัยเร่ืองการวิเคราะหเปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของ

ผูบริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร  สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด 2 

ดาน คือ ดานลักษณะทางกาย ดานสติปญญา และอยูในระดับมาก 4 ดาน คือ คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับ

งาน ดานบุคลิกภาพ ดานภูมิหลังทางสังคม และดานลักษณะทางสังคม65 

 อาเรฟ หะยีหามะ ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีระดับคุณลักษณะ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูบริหารมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและ

คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะดานสังคม ดานรางกาย และดานการงานตามลําดับ สวนดาน

สติปญญาและความรูมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางระดับคุณลักษณะของ

ผูบริหารทั้ง 4 ตัวแปร พบวา 1) ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานรางกาย ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม และดานสังคม ไม

แตกตางกัน สวนดานสติปญญาและความรู และดานการงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

                                                           
63ธีรดา สืบวงษชัย, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึง

พอใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2”  (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี, 2553), 

87. 

 64พรสวรรค โมฆิตจินดา, “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการเรียนการ

สอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2554), 84. 
65รัชพร สระสม, “การวิเคราะหเปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผูบริหารกับ

วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 116. 
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สถิติที่ระดับ 2) ผูบริหารที่สําเร็จ (3) การศึกษาจากสถาบันตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน 3) ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานสติปญญาและความรูดานรางกายดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม 

และดานการงาน ไมแตกตางกัน สวนดานสังคมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 4) ผูบริหารโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .0566 

 ณัฐยากรณ เล็กสิงโต ไดจัดทําวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานที่พึงประสงคตาม

การรับรูของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด โดย

เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ไดแก ดานคุณธรรม ดานความเปนผูนํา ดาน

มนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความรูและความสามารถ ดานเทคนิคการประชุม สวนดาน

บุคลิกภาพโดยรวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุด โดยสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยอันดับแรก 

ไดแก มีความออนโยนกิริยามารยาทสุภาพนุมนวลเรียบรอย อันดับสองมีอารมณราเริง แจมใส อันดับ

สามแตงการสะอาด สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและอันดับสุดทายไดแกมีความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ มีความเช่ือม่ันในตนเอง67 

 ธวัชชัย ผงอวน ไดจัดทําวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะผูนําของ

นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยผลการวิจัยพบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม

และจริยธรรม และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหารงาน68 

                                                           
66อาเรฟ หะยีหามะ, “คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา

อิสลาม ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2554), 133-151 
67ณัฐยากรณ เล็กสิงโต. “คุณลักษณะของผูบริหารสถานที่พึงประสงคตามการรับรูของ

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหนองบอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 1”  (งานนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 67-68. 
68ธวัชชัย ผงอวน, “ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะผูนําของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554), 90. 
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 สุภาพ ดวงประแสริฐ ไดจัดทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมผูนําที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูปฐมวัย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก เรียงคาจากมากไปหานอย ไดแก ความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน

ลักษณะของงานที่ทํา ดานความกาวหนาในตําแหนง และดานการไดรับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้เนื่องจาก

ครูปฐมวัยโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี มีความรูตามสายงาน มีความสามารถ มีความรูสึก 

มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตําแหนงหนาที่การงาน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จดวยดี มีความเขาใจใน

จุดมุงหมายของงาน และมีอิสระในการตัดสินในการปฏิบัติงานมากข้ึน ไดรับการยอมรับจากผูรวมงานและ

ผูบริการ ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา สิ่งเหลานี้ชวยใหครูเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน69 

 บังอร จงสมจิตต ไดวิจัย เรื่องคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการจัดการความรู

ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียง

ตามลําดับจากมากคือ ไปนอย คือ ดานคุณลักษณะทางกาย คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะ

ทางสังคม คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ความรูและสติปญญา ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม70 

วันชัย สุตรีศาสตร ไดวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 

ผลวิจัยพบวา 1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาโดยรวมมีความคิด

เห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน

                                                           
69สุภาพ ดวงประแสริฐ, “พฤติกรรมผูนําที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูปฐมวัย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา, 

2552), 114-115. 

 70บังอร จงสมจิตต, “คุณลักษณะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับการจัดการความรูของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 81. 



 

49 

 

 
 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน

ความสามารถในการบริหารและดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ71  

มณีรัตน เสโนฤทธิ์ ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคของบุคลากรโรงเรียนวัด

ใหญศรีสุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยพบวา คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงานอยูในระดับมาก รองมาคือ 

คุณลักษณะทางสังคม อยูในระดับปานกลาง และคุณลักษณะสวนบุคคล อยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงานเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการกําหนด

นโยบายและแผน และมีความยุติธรรมและคุณธรรมในการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารมีความเปนผูที่อํานวยความสะดวกในการทํางาน สามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ มีเทคนิควิธีการทํางาน มีความสามรถในการตัดสินใจ และมี ความสามารถในการ

บริหารงานขององคกร และขาดความผูกพันกับองคการในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด72 

เพ่ิมศักดิ์ เพ่ิมประยูร ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี พบวาคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาลพบุรี ในภาพรวมและรายดาน พบวามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาดานบุคลิกภาพ ภาพรวมอยูระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารและครูผูสอนมี

ความคิดเห็นใหผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ีแสดงออกท้ังดานรางกาย อุปนิสัย และ

สติปญญาที่ชวนใหพบผูเห็นเกิดความสนใจ ศรัทธาที่จะใหความรวมมือและยอมรับนับถือตั้งแตแรก

พบ มีความสามารถควบคุมตนเองได ใจกวางรูจักเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ขยันและอดทนอด

กลั้น กลาหาญ มีความคิดริเริ่ม มีความเช่ือม่ันในตนเองและมีวิสัยทัศนกวางไกล73 

                                                           
71วันชัย สุตรีศาสตร, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, 2554), 125. 
72มณีรัตน เสโนฤทธิ์, “คุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคของบุคลากรโรงเรียนวัดใหญศรี

สุพรรณ สานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, 2553), 101. 

 73เพ่ิมศักดิ์ เพ่ิมประยูร, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2552), 67. 



 

50 

 

 
 

ศุภวัชน บัวต๊ิบ ที่ไดศึกษาทําวิจัยเร่ืองคุณลักษณะผูนําทางการเมืองสตรีที่พึงประสงคตาม

ทัศนะของประชาชนอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําทาง

การเมืองสตรีที่พึงประสงคตามทัศนะของประชาชนอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  โดยภาพรวม

ประชาชนในพ้ืนที่เห็นวามีความจําเปนมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานคุณลักษณะของงาน 

รองลงมาไดแก ดานบุคลิกภาพ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกดาน ภูมิหลังทางสังคม74 

นุชสรา แสงพิทักษ ไดจัดทําวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ ในสังกัดเขตพ้ืนที่ 4 -5 กรมคุมประพฤติ โดย

ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจมาก 4 ดานเรียงลําดับ คือ ดานความรับผิดชอบ ดาน

ความสําเร็จในงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความม่ันคงในงาน และมีความพอใจในระดับปาน

กลาง 4 ดาน เรียงลําดับ คือ ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดาน

โอกาสกาวหนา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจนอย คือ ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน75 

มณฑาทิพย ฤทธิมงคล ไดทําการวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารส วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบวา 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู

ในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานการเลื่อนตําแหนง

ดานผูรวมงาน ดานการนิเทศ และดานคาจาง 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสามารถในการ

บรรลุเปาหมาย ดานการปรับตัวของโรงเรียน ดานการทํางานเปนทีม และดานการบูรณาการในการ

                                                           
74ศุภวัชน บัวติ๊บ, “คุณลักษณะผูนําทางการเมืองสตรีที่พึงประสงคตามทัศนะของ

ประชาชนอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย” (การศึกษาคนควาอิสระรัฐประศาสนศาสตร

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2553), 60.  

 
75นุชสรา แสงพิทักษ, “ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ ในสังกัดเขตพ้ืนที่ 4-5 กรมคุมประพฤติ” (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 

66. 
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ทํางาน 3. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0176 

สมพงษ ชนะศึก ไดศึกษาทําวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติใน

บริษัทแปงมันกาฬสินธุ จํากัด โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการปฏิบัติใน

บริษัทแปงมันกาฬสินธุ จํากัด ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของพนักงานสวนใหญอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับสูงสุดไปหาต่ําสุดสามอันดับแรก ไดแก ดานลักษณะงาน สวนใหญอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับสูงสุดไปหาตํ่าสุดสามอันดับ ไดแก งานท่ีปฏิบัติสําเร็จทันเวลาที่กําหนดทุกครั้ง อํานาจการ

ตัดสินใจตองานท่ีรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรู ความสามารถ77 

จารุณี สถิตย ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต1 ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานสวัสดิการ 

ดานความเปนธรรม ดานความม่ันคงในอาชีพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานเงินเดือน หรือคาจาง และ

ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนไปทางบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.0578 

ภาวิณี เรืองศรี ไดจัดทําวิจัยเร่ืองปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดย

                                                           
76มณฑาทิพย ฤทธิมงคล, “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2553), 67.  
77สมพงษ ชนะศึก, “ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติในบริษัทแปงมัน

กาฬสินธุ จํากัด” (การศึกษาคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

มกุฏราชวิทยาลัย, 2553), 57. 
78จารุณี สถิต, “ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร, 2554), 87.  
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ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

และกาวหนา อยูในระดับมาก ตามลําดับ79 

ประยุทธ ผันประเสริฐ ไดจัดทําวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของ

ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2: กรณีศึกษาโรงเรียนเกวลินวิทยา ตําบลบางเสาธง โดย

ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจโดยของครูผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยได

ดังนี้ ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง

หนาที่ ดานลักษณะงาน และดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุน  ดานนโยบายการ

บริหาร ดานความมั่นคงในงาน ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงาน และผูบังคับบัญชา และดานสภาพการทํางาน80 

สมหมาย เผือกสีทอง ไดจัดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่

การศึกษา เขต 18 โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษา

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 ดานปจจัยกระตุน และดานปจจัยค้ําจุน โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พบวา ดานปจจัยกระตุน เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับ

ตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับ

นับถือ ดานลักษณะงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน สวนดานปจจัยค้ําจุน เมื่อ

พิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพ่ือน

                                                           
79ภาวิณี เรืองศรี, “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 

2554), 111. 
80ประยุทธ ผันประเสริฐ,  “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของตอความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2: กรณีศึกษาโรงเรียนเกวลินวิทยา ตําบลบางเสาธง” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 

2554), 94. 
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รวมงาน ดานสภาพการทํางาน การปกครองและบังคับบัญชา ดานนโยบายการบริหาร และดาน

เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล81 

บุญมี เวียงนนท ไดจัดทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ดารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดย

ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดาน

การไดรับการยอมรับนับถือโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความรูสึกวาตนเอง

เปนสมาชิกที่สําคัญคนหน่ึงของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ไดรับโอกาสรวมกิจกรรม

พบปะสังสรรคกับผูบริหารและผูรวมงานนอกเวลาปฏิบัติงาน82 

นพรัตน ศรีสุวรรณ ไดจัดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับ

ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย 

โดยผลการวิจัยความพึงพอใจในการทํางานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี 

หนองบัวลําภู และหนองคาย พบวาดานคาตอบแทนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากมีสวัสดิการและ

รายไดพิเศษจากการทํางาน เชน การสอนพิเศษ เหมาะสมตามประสบการณอยางเปนธรรมและได

เลื่อนตําแหนงหนาที่สูงขึ้น ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการอยางพอเพียง83 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 เฟรนฮามและคณะ (Furnhama and others) ไดศึกษาทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการทํางาน” งานวิจัยทั้งสองน้ีไดศึกษาหา

                                                           
81สมหมาย เผือกสีทอง, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

กับความพึงพอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต 18” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตครุศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร, 2554), 136.  
82บุญมี เวียงนนท, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ดารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1” (สารนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย, 

2556), 106. 
83นพรัตน ศรีสุวรรณ, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจใน

งานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย”  (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุดรธานี, 2551), 62-63. 
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ความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการทํางาน  ในการศึกษาแรกไดทําการ

สอบถามผูสมัครงานโดยการใหกลุมประชากรตัวอยางทําแบบสอบถามเพ่ือจัดลําดับความตองการและ

ความพึงพอใจท่ีอยากไดรับในการทํางาน ซึ่งปจจัยที่ไดนั้นมีลักษณะเปนไปตามทฤษฎีความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจท่ีสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ ในการศึกษาท่ีสองไดทําการสอบถามลูกจางโดยให

กลุมประชากรตัวอยางทําแบบสอบถามเพ่ือหาบุคลิกภาพ 5 อยางและความพึงพอใจในงาน ซึ่งวัดได

จากการท่ีกลุมประชากรพิจารณาถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมของท่ีทํางานกับความพึงพอใจใน

งานท่ีทําอยูปจจุบัน ซึ่งถือไดวาคุณลักษณะบุคลิกภาพมีการแปรผันกันในสวนของการจัดลําดับ

ความสําคัญกับระดับความพึงพอใจในการทํางานอยูในที่มีปริมาณจํานวนรอยละที่นอย ซึ่งสรุปไดวา

ลักษณะบุคลิกภาพไดมีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอการับรูของแตละบุคคลในสวนของ

สภาพแวดลอมในการทํางานหรือระดับความพึงพอใจในการทํางาน84 

อเล็กซซานเดอร (Alexander) ไดทําวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของครูจากมุมมองการ

ทํางานในโรงเรียนศาสนาเอกชน” ขอมูลงานวิจัยไดเก็บรวบรวมจากประวัติสวนตัวและประวัติการ

ทํางาน เพ่ือนํามาวิ เคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับปจจัยในลักษณะตางๆ 

แบบสอบถามไดรวบรวมจากครูทั้งหมดจํานวน 244 คน จากชั้นอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาชั้นป 12 

ในโรงเรียนศาสนาเอกชนที่อยูในเมืองอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา ซึ่งขอมูลไดถูกจัดลําดับวิธีการทาง

สถิติและอธิบายตามหัวขอแตละประเภท มีจํานวนครู 2 ใน 3 ที่เปนเพศหญิง  3 ใน 4 ที่อยูใน

สถานภาพสมรสและอาศัยหางจากโรงเรียน 15 กิโลเมตรหรือนอยกวา และอายุเฉลี่ยอยูในกราฟ

ลักษณะระฆังคว่ํา ครูมีประสบการณการทํางานโดยเฉล่ียประมาณ 11.3 ป มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีในสาขาการศึกษา  ไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง ไดรับสัญญาจางถาวรซ่ึงไมไดเปนสมาชิกของ

องคกรครูแหงอัลเบอรตา มีประสบการณการทํางานในโรงเรียนปจจุบัน 10 ปหรือนอยกวา และไมมี

หนาที่ที่รับผิดชอบในการบริหาร  ดังนั้นความแตกตางในความพึงพอใจในการทํางานมีความ

เกี่ยวเนื่องมากที่สุดมาจาก อายุ ประสบการณการทํางานในโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน 

รองลงมาคือ จํานวนปที่สอน ขนาดของหองเรียน สถานภาพการวาจาง  ระดับการศึกษา และ

ระยะทางจากที่พักอาศัยกับโรงเรียน  และในสวนนอยสุดไดแก เพศของครู เพศของผูบริหาร และการ

เขารับการอบรม ซึ่งปจจัยภายในของการสอนไดแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในระดับสูง  สวน

ความสัมพันธของครูและผูบริหารในเรื่องของความสําเร็จ ความหวังในอาชีพการสอนตลอดชีวิตอยูใน

                                                           
 84Adrian Furnham and others, “Do personality factors predict job 

satisfaction” (Ed.D. dissertation, Trois-Rivieres, Quebec Business Department 

University du Quebec a Trois-Rivieres, 2002), Abstract, accessed November 30,  2013, 

available from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886902000168 
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ระดับสูง ซึ่งทั้งหมดน้ีความพึงพอใจและระดับพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นการจัดการอยูในมุมมอง

ระดับสูงที่สุด  นอกจากนี้ปจจัยที่นําไปสูความไมพึงพอใจมากท่ีสุดคือปจจัยภายนอกเชน ระดับของ

การจายคาจาง นโยบายของโรงเรียน แหลงทรัพยากร สภาพสังคมของโรงเรียน ความสามารถในการ

สื่อสารและความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน  จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นของครูไดชี้ใหเห็นวา

หากบุคคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธซึ่งกันและกันที่ดี มีการจัดการบริหารองคกรที่เหมาะสมกับ

ความตองการของครู และมีการส่ือสารระหวางบุคคลหรือในกลุมที่ดี สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหเกิดความพึงพอใจในอาชีพครู85 

ลิน (Lin) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธของจํานวนคาจางที่ไดรับกับสภาพความพึง

พอใจในการทํางานอาชีพครู” โดยไดศึกษาทบทวนขอมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแรงงาน การศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมในองคการ การตลาดภายใน และรูปแบบในการจัดการศึกษา ในการเก็บขอมูลใน

การศึกษาน้ันซึ่งไดจากการสํารวจในโรงเรียนและบุคลากร โดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหพหุตัว

แปรและโมเดลสมการโครงสราง รวมถึงการวิเคราะหปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระของ

การเปล่ียนแปลงในการสอนและการวิเคราะหการถดถอย  ผลการวิจัยไดพบวา จํานวนคาจางไมได

สงผลโดยตรงกับความมุงมั่นของครูในการประกอบอาชีพตอ (ยกเวนสองกลุมยอยที่มีความแตกตาง) 

แตเปนตัวกลางสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน ในทางกลับกันสภาพการทํางานสงผลตอความ

พึงพอใจในการทํางาน และสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความมุงมั่นของครู ทั้งนี้โครงสรางของครู

และโรงเรียนยังเปนบทบาทสําคัญของความสัมพันธนี้ดวย  นอกจากนี้ผลการศึกษาไดเผยใหเห็นวา

สวัสดิการตาง ๆ มีผลตอสภาพการยอมรับในจํานวนเงินเดือนของครู อีกทั้งการลดลงของคาจางได

สงผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางานและความมุงมั่นในอาชีพเชนการที่ครูมีประสบการณใน

การทํางาน และการสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  สวนทัศนคติและบุคลิกภาพระหวางเพ่ือนครู

ดวยกันที่ยังคงประกอบอาชีพครูตอ การเปล่ียนโรงเรียนและการลาออกไดนํามาศึกษาเปรียบเทียบ

ดวย ผลของการวิจัยในคร้ังนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเงินคาจางและการเคารพการตัดสินใจ

ในการไมประกอบอาชีพครูตอ รวมไปถึงความสัมพันธที่ซับซอนของแนวคิดตาง ๆ อีกดวย86  

                                                           
85Randy Alexander Chernipeski, “Teacher job satisfaction in religiously 

affiliated private school in Alberta” (Ed.D. dissertation, University of Alberta 

(Cannada), 2003), Abstract, accessed November 30, 2013, available from  

http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/nq88080. 
86Chien – Jung Lin,”The effect of salary and non-pecuniary attributes on 

teacher job satisfaction and labor supply intentions” (Ed.D. dissertation, University of 



 

56 

 

 
 

มาติโน (Martino) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะการเปนผูนํา

และการเสริมสรางพลังของครู” โดยการเก็บขอมูลจากลุมประชากรครูจํานวน 500 คน และ ผูบริหาร

จํานวน 50 คน ซึ่งโรงเรียนแตละแหงจะไดรับแบบสอบถามสําหรับผูบริหารเก่ียวกับการประเมิน

ลักษณะภาวะผูนํา แบบสอบถามเพ่ือวัดความตองการทางดานสังคมสําหรับครู และแบบสอบถามท่ี

ประเมินความมีภาวะผูนําของผูบริหารโดยครู  โดยแบบสอบถามไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน

ทางดานเพศ ระดับการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนผลการวิจัย  จากการสํารวจมีแบบสอบถามที่

ไดรับคืนของครูจํานวน 76% และของผูบริหารจํานวน 88% การวิจัยนี้ไดใชการวิเคราะหขอมูลโดย 

SPSS เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรของลักษณะภาวะผูนํา (ภาวะการเปลี่ยนแปลงผูนํา ภาวะ

แลกเปลี่ยนผูนํา) การเสริมสรางพลังครู (การตัดสินใจ ภาวะอิสระ ความรับรูความสามารถของตนเอง 

ผลกระทบ สถานภาพ และความกาวหนาในหนาที่) และความพึงพอใจในการทํางาน (ปจจัยภายนอก

และภายใน)  นอกจากนี้ไดศึกษาถึงความสัมพันธความพึงพอใจในการทํางานกับ 6 ระดับของการ

เสริมสรางพลังครู และลักษณะภาวะผูนํา 3 แบบ  ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

การเปล่ียนแปลงภาวะผูนําและความพึงพอใจในการทํางาน และยังพบความสําคัญของความสัมพันธ

ระหวางการเสริมสรางพลังครูใน 3 ระดับ (ผลกระทบ สถานภาพ และความกาวหนาในหนาที่) และ

ความพึงพอใจในการทํางาน  ถึงแมวาผลงานวิจัยจะแสดงใหเห็นวาระดับความพึงพอใจในการทํางาน

เพ่ิมข้ึนตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะผูนํา แตลักษณะภาวะผูนํามิไดมีความสัมพันธอยางชัดเจนกับ

การเสริมสรางพลังครูผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําใน 3 รูปแบบ คือ transformational, 

transactional, non-transactional กับการเสริมแรงจูงใจและความพึงพอใจในวิชาชีพทั้งภายนอก

และภายในของครู มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวา ระดับการเสริม

แรงจูงใจในครูและความพึงพอใจในวิชาชีพก็มีความสัมพันธกัน ซึ่งงานวิจัยนี้ไดชี้เฉพาะลงไปวา ระดับ

ความพึงพอใจในวิชาชีพของครูจะเพ่ิมขึ้นพรอมกับภาวะผูนําแบบ transformational และการสราง

แรงจูงใจในบางประเภทไมปรากฏวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางรูปแบบความ

เปนผูนํากับการสรางแรงจูงใจในครู87  

                                                                                                                                                                      
North Carolina at Chapel Hill, 2003), Abstract, accessed November 30, 2013, available 

from http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3086663. 
87Marie Anne Martino, “Leadership style, teacher empowerment and job 

satisfaction in public elementary school” (Ed.D. dissertation,  St.John’s University 

school of education and Human services, 2003), Abstract, accessed November 30, 

2013,  available from http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/3104415. 
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และโดโน-โครัวริส (Dono-Koulouris) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ภาวะความเปนผูนํา การ

เสริมแรงจูงใจในครูและความพึงพอใจในงานโรงเรียนประถมคาทอลิก” ไดศึกษากลุมตัวอยาง

ประชากรครูจํานวน 2,393 คน และผูบริหาร 187 คน โดยทําการสุมกลุมตัวอยางครู 500 คน และ 

ผูบริหาร 50 คน แตละโรงเรียนจะไดรับแบบสอบถามสําหรับผูบริหารเพ่ือหาลักษณะภาวะผูนํา และ

แบบสํารวจความตองการทางดานสังคมสําหรับครูเพ่ือหาความเปนจริงของขอมูล และแบบสอบถาม

เพ่ือหาคาภาวะความเปนผูนําของผูบริหารโดยครู และแบบสอบถามความพึงพอใจในอาชีพ จากการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติตามหลักสังคมวิทยาไดเห็นถึงความสัมพันธตัวแปรของลักษณะภาวะผูนํา การ

เสริมสรางพลังครู และความพึงพอใจในการทํางาน ขอมูลที่ไดจากการสอบถามเพศและระดับ

การศึกษาซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางภาวะการเปลี่ยนแปลงผูนําและสองลักษณะของ

การเสริมสรางพลังครู สถานภาพ และความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน และยังพบวาภาวะการ

เปลี่ยนแปลงผูนําไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน88  

มารูฟ (Maroofi) ไดศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลและความพึงพอใจ

ในการทํางาน จากมุมมอง 3 กลวิธีในการสรางความพึงพอใจ” ไดแก การวิเคราะหปญหาจากระดับ

ลางขึ้นบน จากระดับบนลงลาง และการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งไดศึกษาจากลูกจาง

ทั้งหมด 480 คน เพ่ือทําการศึกษาคนหา ความพึงพอใจในการทํางาน การกระจายงานตามลักษณะ

ของงาน การวิเคราะหสถานการณ ความวิตกกังวลในงานอยางตอเนื่อง และ โรควิตกกังวล การ

วิเคราะหขอมูลซึ่งไดจากการวิเคราะหแบบจากระดับลางขึ้นบนไดแสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลใน

งานมี 2 สองรูปแบบที่มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจไปในทางลบแตไมไดเกี่ยวเนื่องกับการ

กระจายงาน สวนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากระดับบนลงลางนั้น โรควิตกกังวลไดมี

ผลกระทบมาจากความวิตกกังวลในงาน และความพึงพอใจในการทํางาน และนอกจากนี้ ความวิตก

กังวลอยางตอเนื่องยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของโรควิตกกังวลและความพึงพอใจในการทํางาน  

ในสวนของการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไดชี้ใหเห็นวาความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยูกับ

ปฏิกิริยารวมกันระหวางความวิตกกังวลอยางตอเนื่อง และโรควิตกกังวล งานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นวามี

ความเปนไปไดของปญหาและการใชวิธีการวิเคราะหปญหาจากระดับลางขึ้นบน และจากระดับบนลง

                                                           
88Marilyn J. Dono-Koulouris, “Leadership style teacher empowerment and job 

satiafaction in selected Catholic elementary schools” (Ed.D. dissertation, St. John’s 

University school of education and Human services, 2003), Abstract, accessed November 

30, 2013, available from http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/310713241 
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ลาง นอกจากน้ีหลักฐานขอมูลตางๆสนับสนุนบทบาทในการปรับตัวของความวิตกกังวลและคุณสมบัติ

ของแตละบุคคล89  

ลานเบอรรี่ (John W Lounsbury) ไดศึกษาเรื่อง “ความเฉลียวฉลาดและคุณลักษณะใน

ความสัมพันธของอาชีพกับความพึงพอในการทํางาน” การวิจัยนี้ไดทําการศึกษาความเฉลียวฉลาด

และคุณลักษณะในความสัมพันธของอาชีพกับความพึงพอในการทํางาน โดยใชกลุมตัวอยางที่เปน

ผูจัดการจํานวน 36 คน และลูกจางรายชั่วโมงจํานวน 100 คน ซึ่งความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ

ในอาชีพและความเฉลียวฉลาดไมไดเปนสวนสําคัญของกลุมตัวอยางทั้งหมดแตมีผลสําหรับลูกจางราย

ชั่วโมง และสําหรับผูจัดการ ผลงานวิจัยมีความคลายคลึงกันในเร่ืองของความเฉลียวฉลาดและความ

พึงพอใจในการทํางาน  ซึ่งมีคุณลักษณะบางอยางที่เก่ียวของกับอาชีพและความพึงพอใจในการทํางาน

แตจะเห็นไดชัดเจนในความพึงพอใจในการทํางานในความเฉลียวฉลาดของลูกจางรายชั่วโมง90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89Fakhraddiin Maroofi, “Connections Between Anxiety and Job Satisfaction. 

Three Accesses ‘Bottom-up’ Top-down’ and Transactional’” (Ed.D. dissertation, 

Department of Management, University of Kurdistan Kurdistan, 2012), Abstract, accessed 

November 30, 2013, available from http://www.hrmars.com/admin/pics/1265.pdf 

 90John W Lounsbury, “Personality, Career Satisfaction, and Life Satisfaction: 

Test of a Directional Model” (Ed.D. dissertation, of Psychology, University of Tennessee, 

2004), abstract, accessed November 30,  2013, Available from 

http://jca.sagepub.com/content/12/4/395.short 
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สรุป 
  

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการศึกษาในปจจุบันมีความสําคัญ

เปนอยางมากที่ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญในบริหารสถานศึกษาใหสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด เพ่ือนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได โดยมีขอคนพบวาผูบริหารโรงเรียนที่จะ

ปฏิบัติงานบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตองมีคุณลักษณะในตัวเอง ใชทักษะ

และกระบวนการทางการบริหารในการกระตุนสงเสริมบุคลากรใหเกิดความรวมมือรวมใจอยางจริงจัง

ในการปฏิบัติงานอันเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ซึ่ง

จะเห็นไดวาคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยที่

สําคัญยิ่งในการบริหารงานในองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูบริหารควร

จะตองมีคุณลักษณะ ซึ่งประกอบไปดวย คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญาความรู

ความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ลักษณะทางสังคมท่ีโดดเดน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิดของสต็อกดิลล (Stogdil) ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารดังกลาวจะมีสวนเกี่ยวของกับการ

บริหารงานทุก ๆ ดานของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรตองมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

ประกอบไปดวย ลักษณะของงาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ 

ผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน การนิเทศงาน เพ่ือนรวมงาน หนวยงานและการจัดการ ซึ่งจะ

กอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาองคกรไดอยางเต็มศักยภาพ 
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บทที่ 3 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครเปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ระดับ
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของ
ผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีประชากรเปนโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของสต็อกดิลล 
(Stogdill) และเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามแนวคิดของล็อก (Locke) ในการ
ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

 
     ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 
เพ่ือเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของการ

วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนสําหรับการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนคือ  
  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนของการกําหนดปญหา ศึกษาสภาพ
ของปญหาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลขาวสาร รายงานการวิจัยตาง 
ๆ ทั้ง ภายในประเทศและตางประเทศแลวนําขอมูลที่ไดมาจัดทําโครงรางวิจัยและขอคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาและนํามาปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ
ขออนุมัติโครงรางงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยสรางเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูลและพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการทดลองใชและปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ 
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และนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด ณ แหลงขอมูลที่เปนตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ แลว
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง แลวทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปรผลการ
วิเคราะหขอมูลเขียนเปนรายงานการวิจัย      
  ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอคณะตอ
กรรมการควบคุม  วิทยานิพนธ เ พ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนํามาปรับปรุงแก ไขตามที่
คณะกรรมการ เสนอแนะ จัดพิมพและสงรายงาน ผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

  เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวยแผนแบบการวิจัยประชากรกลุม
ตัวอยางและขนาดของตัวอยางตัวแปรท่ีศึกษาเคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิจัยการเสนองานวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย            

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการ
วิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot, non-
experimental case study) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
             R หมายถึง กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม     
     X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา      
             O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
 

 

 

 O 

X 
R 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ประชากรที่ใชในเปนหนวยวิเคราะหในการวิจัยไดแก      

โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 
โรงเรียน1 

กลุมตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางการ

ประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)2  ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 14 โรงเรียน 

ผูใหขอมูล 

ผูใหขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้โรงเรียนละ 8 คน ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมคือ 1) 
ผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน /รองผูอํานวยการ 1 คน/หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 2 คน โรงเรียนละ 4 คน จํานวน 56 คน 2) ครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 4 คน  
จํานวน 56 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 112 คน  รายละเอียดดังตารางที่ 2     
 
ตารางที ่1 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล  

 

โรงเรียน ประชากร กลุม 

ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 
ผูบริหาร ครู 

ผู 
อํานวยการ 

รอง 
ผูอํานวยการ 

หัวหนา 
กลุมสาระ 

โรงเรียนสาธิต สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

15 14 14 14 28 56 

รวม 15 14 112 

 

                                                           
1สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ฐานขอมูลโรงเรียนสาธิต ขอมูลสถิติ ป 2555, 

เขาถึงเมื่อ 30 ตุลาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.satit.mua.go.th/satit/default.php 
2Krejcie Robert V. and Morgan Daryle W., “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Joumal for Education and Psychological Measurement 3 
(November 1970): 608. 
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ตัวแปรที่ศึกษา         

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรตน และตัวแปร
ตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้         
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนตัวของผู ใหขอมูล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ งานที่รับผิดชอบ 
 2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน ตามแนวคิด
ของสต็อกดิลล Stogdill) ที่แบงคุณลักษณะของผูนําแบงออกเปน 6 ดาน 
  2.1 คุณลักษณะทางกาย (X1) หมายถึง มีสุขภาพกายดี มีวัยเหมาะสม มีลักษณะ
ทาทางท่ีดี สุขอนามัยดี สุขภาพรางกายกายแข็งแรง สมบูรณ กระฉับกระเฉง สุขภาพรางกาย
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน มีสุขภาพจิตดี ยิ้มแยมแจมใส มีรูปรางลักษณะทางกายดี สง า ผาเผย
และรางกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 2.2 ภูมิหลังทางสังคม (X2) หมายถึง เปนผูที่มีการศึกษา มีสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจดี เปนผูมาจากครอบครัวที่ดี เปนผูที่คนในสังคมสวนใหญยอมรับวาเปนคนดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมทุกระดับไดเปนอยางดี สามารถเรียนรูปญหาสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็วสามารถ
ปรับตัวเขากับความเครียดในทุกสภาวะ มีความสามารถในการแสวงหาความรูและรูทันตอเหตุการณ 
ตาง ๆ รวมทั้งเปนผูมีความซ่ือสัตย สุจริต 
 2.3 สติปญญาและความสามารถ (X3) หมายถึง มีสติปญญาดีมีความรู มีดุลยพินิจและ
การตัดสินใจที่ดี และมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมีความรอบรูและเขาใจหนวยงานทางการศึกษา มีปฎิภาณไหวพริบ และความเฉลียวลาด
ในการแกปญหาเฉพาะหนา มีความรูเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายทางการบริหารงานของสถานศึกษา มี
วิธีจูงใจบุคลากรใหมีความรวมมือในการบริหารงาน เปนผูที่สามารถถายทอดขอมูลขาวสาร 
 2.4 บุคลิกภาพ (X4) หมายถึง มีความสามารถในการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนให
ทันสมัย มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงที่ มีความคิดสรางสรรค มีความซ่ือสัตย มี
จริยธรรม มีความสามารถในการกําจัดความเครียด มีความกระตือรือรนในการศึกษาเปนผูใฝศึกษาค
นควาหาความรู อยูเสมอพฤติกรรมเหมาะสม รูกาลเทศะ มีความสุขุม เยือกเย็นรอบคอบ สามารถ
ควบคุมอารมณไดดี มีความคิดสรางสรรค มีความเชื่อมั่น ในตนเอง กลาตัดสินใจและแสดงความ
คิดเห็นอยางเหมาะสม 
  2.5 คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน (X5) หมายถึง มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ มีความมุงมั่นในการกําจัดอุปสรรค มีความสามารถในการนิเทศงาน มีความปรารถนาท่ี
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีทักษะและประสบการณในการบริหารงาน สามารถบริหารงาน
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด มีความรับผิดชอบในการทํางาน เปนผูมีความมุงมั่นมานะ อดทน       



 
64 

 

 
 

แกไขปญหาจนสําเร็จ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเต็มตามศักยภาพ 
  2.6 คุณลักษณะทางสังคม (X6) หมายถึง มีความสามารถในการขอความรวมมือและ
ประสานงาน มีความสามารถในการบริหาร มีเสนหมีความใสใจผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธเปนที่ยอมรับของ
สมาชิก สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี มีการปรับตัวเขากับกระบวนการกลุมไดดี มีมนุษยสัมพันธดี      
เปนกันเอง มีความยืดหยุน ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถในการประสานงานกับหนวย
งานภายในและภายนอกไดดี มีเกียรติและเปนที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลท่ัวไป 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
แบงออกเปน 9 ดาน ตามแนวความคิดของล็อก (Locke) ไดแก 

3.1 ลักษณะงาน (work) (Y1) หมายถึง ความนาสนใจในตัวงาน ความยากงายและ
ความแปลกใหมของงาน โอกาสพัฒนาเรียนรูหรือศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทํางานน้ัน
ประสบความสําเร็จ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน 

3.2 เงินเดือน (salary) (Y2) หมายถึง คาตอบแทนหรือคาจางที่ผูปฏิบัติงานไดรับเปน
การตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ถือเกณฑการจายเหมาเปนรายเดือนและถือเปนรายไดประจําตลอด
การปฏิบัติงาน ตั้งแตเริ่มทํางานจนกระท่ังพนสภาพ ลาออก เกษียณอายุราชการ 

3.3 การเลื่อนตําแหนง (promotions) (Y3) หมายถึง การมอบหมายงานใหบุคคลได
ทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น โดยปกติตําแหนงที่สูงขึ้นไปนี้บุคคลจะตองรับผิดชอบมากขึ้นและไดรับ
คาจางมากข้ึนกวาเดิม เปนการเพ่ิมสถานะของบุคคลใหสูงขึ้น รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนคาจางดวย การ
เลื่อนตําแหนงนี้เปนท่ีตองการของคนทุกคนเพ่ือเปนทางหนึ่งที่แสดงถึงความกาวหนาและความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 

3.4 การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) (Y4) หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การให
กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอ ใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่ง
อยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

3.5 ผลประโยชนเกื้อกูล (benefits) (Y5) หมายถึง สิ่งสนองความพอใจ ผลประโยชน
เก้ือกูล ที่ดีเปนส่ิงดึงดูดบุคคล ใหมาทํางานกับบริษัท และยังทําใหบุคคล ไมลาออกจากงานดวย
บําเหน็จบํานาญตอบแทน การใหสวัสดิการการรักษาพยาบาล การใหวันหยุดงานประจําป และการได
คาใชจายระหวางการลาพักผอน  

3.6 สภาพการทํางาน (working Conditions) (Y6) หมายถึง ชั่วโมงการทํางาน ชวงเวลา
พัก เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ความชื้น ที่ตั้งและรูปแบบ การกอสราง
ของอาคารสถานท่ีทํางาน  
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3.7 การนิเทศงาน (supervision) (Y7) หมายถึง การไดรับความเอาใจใสดูแล 
ชวยเหลือแนะนําจากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ดวยความมีเทคนิคและกลวิธีที่ดี การใหคุณใหโทษ 
ความมีมนุษยสัมพันธที่ด ีและทักษะในดานการบริหารงานของผูผูบริหาร  

3.8 เพ่ือนรวมงาน (co-workers) (Y8) หมายถึง ความรูความสามารถของเพ่ือน
รวมงานการชวยเหลือซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีตอกัน มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความ
ไวใจชวยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกัน ที่เอาความสามารถเดนของแตละคนมาทําใหทีมเขมแข็งขึ้น
เพราะแตละคนมีความสามารถตางกัน ตองรับขอดอยของคนในทีมได ที่สําคัญตองไมฝนความถนัด
ของแตละคน เพราะหากฝนไปยอมเกิดผลเสียตอทีมงานและความสําเร็จของงาน 

3.9 หนวยงานและการจัดการ (company and management) (Y9) หมายถึง 
ความเอาใจใสบุคลากรในหนวยงาน นโยบาย การบริหารหนวยงาน  โครงสรางซ่ึงเปนกลไกที่ทําให
ชีวิตสามารถรวมกันทํางานไดดีโดยตองมีการจัดกลุมทํางาน กําหนดและมอบหมายหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ กําหนดความสัมพันธใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนความหมายที่เนน
กระบวนการ 
              
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย          

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน  มี
รายละเอียดดังตอไปนี้           
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ ระดับที่ปฏิบัติงาน มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมี
ตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ซึ่งผูวิจัยไดประยุกตจาก
แนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill) ที่แบงองคประกอบออกเปน 6 องคประกอบคือ 1) คุณลักษณะทาง
กาย 2) ภูมิหลังทางสังคม 3) สติปญญาและความสามารถ 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับ
งาน 6) คุณลักษณะทางสังคม 
 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยไดประยุกต
จากแนวคิดของล็อก (Locke) ที่แบงออกเปน 9 หลัก คือ 1) ลักษณะงาน 2) เงินเดือน 3) การเล่ือน
ตําแหนง 4) การยอมรับนับถือ 5) ผลประโยชนเกื้อกูล 6) สภาพการทํางาน 7) การนิเทศงาน 8) เพ่ือน
รวมงาน 9) หนวยงานและการจัดการ 
 ลักษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
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ของไลเคิรท (Likert’s rating scale)3 โดยกําหนดชวงระดับของคะแนนออกเปน 5 ระดับดังนี ้ 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับนอยที่สุดมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน      
 ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับนอยมีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน        
 ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลางมีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน      
 ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากมีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน      
 ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากท่ีสุดมีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
 
การสรางเคร่ืองมือ             
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปน
แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีขั้นตอนดังนี้        

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปญหา งานเอกสาร ตํารา วรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารของสต็อกดิลล (Stogdill) และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของล็อก (Locke) หลังจากนั้นก็นําผลของขอมูลที่ศึกษามาสรางเคร่ืองมือภายใต
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใช
ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับลักษณะกลุมพฤติกรรม (content validity) โดยใชวิธีหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรม (IOC = index of item objective 
congruence) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.5 – 1.00  

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับ
โรงเรียนสาธิตที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 4 โรง ๆ ละ 8 คน ประกอบดวยผูบริหารที่ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ 1 คน/รองผูอํานวยการ 1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 2 คนและ   

                                                           
3พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร , พิมพคร้ังที่ 8 

(กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 
2543), 107-108. 
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2) ครูผูปฏิบัติการสอน 4 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน     
ขั้นตอนท่ี 4 นําเครื่องมือหรือแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 

(reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)4  ไดคา α – Coefficient = 0.9876  
ขั้นตอนที่ 5  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณและใชเพ่ือเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง 

  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังนี้       

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผานหัวหนา
ภาควิชา การบริหารการศึกษาเพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนจํานวน 14 
โรงเรียนเพ่ือขอความรวมมือใหผูบริหารและครูใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยใน
ครั้งนี้  

ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม โดยเดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเอง       

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณแลวรวบรวม
แบบสอบถาม 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลวพิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือ
คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณจัดระเบียบของขอมูลและลงรหัสแลวนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษาและขอคําถามท่ีตอง
การทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชคาความถี่ 
(Frequency : f) และใชคารอยละ (Percentage : %) 

                                                           
4 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing (New York: Harper & 

Row Publishes, 1987), 161. 
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 2. การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช
การวิเคราะหขอมูลดวยการหาคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean: ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สําหรับการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติดังกลาวขางตนผูวิจัยได
ใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหาร/ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับนอยที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหาร/ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหาร/ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหาร/ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหาร/ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ   
เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 

1970), 190. 
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สรุป 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)  คุณลักษณะของ

ผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ที่เปน
แนวคิดของสต็อกดิลล (Stogdill) ที่มีองคประกอบออกเปน 6 องคประกอบคือ 1) คุณลักษณะทาง
กาย 2) ภูมิหลังทางสังคม 3) สติปญญาและความสามารถ 4) บุคลิกภาพ 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับ
งาน 6) คุณลักษณะทางสังคม กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของล็อก (Locke)  ที่ไดแบง
ออกเปน 9 หลัก คือ 1) ลักษณะงาน 2) เงินเดือน 3) การเล่ือนตําแหนง 4) การไดรับการยอมรับนับ
ถือ 5) ผลประโยชนเกื้อกูล 6) สภาพการทํางาน 7) การนิเทศงาน 8) เพ่ือนรวมงาน 9) หนวยงานและ
การจัดการ ในโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 14 โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  โดยผูใหขอมูลโรงเรียนละ 8 คน 
ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) ผูบริหาร คือผูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 1 คน/รอง
ผูอํานวยการ 1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย  2 คน รวมจํานวน 56 คน และ2) 
ครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน เปนหนวยวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาสถิติรอยละ(Percentage: %)  คาความถ่ี (Frequency: f) คามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean: ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห
คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารกับความ      
พึงพอใจของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
เครื่องมือ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สําหรับผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรับแบบสอบถามคืนมา 112 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้จากกลุมตัวอยาง 14 แหง โดยผูใหขอมูลโรงเรียน
ละ 8 คน ประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) ผูบริหาร คือ ผูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนงผูอํานวยการ      
1 คน/รองผูอํานวยการ 1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 2 คน รวมจํานวน 56 
คน และ2) ครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 56 คน รวมทั้งส้ิน 112 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับชั้นที่รับผิดชอบ นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคํา
บรรยายจําแนกไดดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ความถี่ รอยละ ของสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอที่ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
28 
84 

 
25.00 
75.00 

รวม 112 100.00 
2 อายุ 

1. ไมเกิน 30 ป         
2. 31 – 40 ป 
3. 41 – 50 ป 
4. 51 ปขึ้นไป 

 
16 
49 
20 
27 

 
14.29 
43.75 
17.86 
24.10 

รวม 112 100.00 
3 ระดับการศึกษาสงูสุด 

1. ปริญญาตร ี
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 
4. อื่น ๆ 

 
21 
86 
3 
2 

 
18.75 
76.78 
2.68 
1.79 

รวม 112 100.00 
4 ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน 
2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 
3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
4. ครูผูสอน    

 
14 
14 
28 
56 

 
12.50 
12.50 
25.00 
50.00 

รวม 112 100.00 
5 งานในหนาที/่ระดับที่ปฏิบตัิการสอน 

1. ปฐมวัย 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษา 
4. อุดมศึกษา 
5. สอนมากกวา 1 ระดับ 
6. อื่น ๆ 

 
9 
52 
50 
1 
- 
- 

 
8.04 
46.43 
44.64 
0.89 

- 
- 

รวม 112 100.00 
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จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 75 และเพศชายรอยละ 
25 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป รอยละ 43.75 รองลงมาอยูในชวงอายุ 51 ปขึ้น
ไป รอยละ 24.10 อายุ 41-50 ป รอยละ 17.86 และชวงนอยกวา 30 ป รอยละ 14.29 ตามลําดับ 
โดยสวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท รอยละ 76.78 ปริญญาตรีรอยละ 18.75 ปริญญา
เอก รอยละ 2.68 และอ่ืน ๆ รอยละ 1.79 และตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียนสวนใหญอยูในตําแหนง
ครูผูสอน รอยละ 50.00 รองลงมาคือ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู รอยละ 24.11 และลําดับสุดทาย 
คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รอยละ 12.50 รองผูอํานวยการโรงเรียนรอยละ 12.50  ถัดมาคือ  ดานงาน
ในหนาที่/ระดับที่ปฏิบัติการสอนนั้น สวนใหญระดับที่ปฏิบัติการสอนคือระดับประถมศึกษารอยละ 
46.43 มัธยมศึกษารอยละ 44.64 รองลงมาอยูใน ระดับปฐมวัยรอยละ 8.04 และลําดับสุดทาย คือ
อุดมศึกษา รอยละ 0.89 เพียงเทานั้น 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในการวิ เคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเ รียนสาธิต สังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัชฌิมเลขคณิต ( ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( ) เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ปรากฏผลดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน

สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม  
       (n=14) 

คุณลักษณะของผูบริหาร   S.D คาระดับ 
1. คุณลักษณะทางกาย (X1) 4.66 0.46 มากที่สุด 
2. ภูมิหลังทางสังคม (X2) 4.64 0.36 มากที่สุด 
3. สติปญญาและความสามารถ (X3) 4.55 0.37 มากที่สุด 
4. บุคลิกภาพ (X4) 4.55 0.39 มากที่สุด 
5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) 4.69 0.39 มากที่สุด 
6. คุณลักษณะทางสังคม (X6) 4.42 0.39 มาก 

รวม (Xtot) 4.58 0.34 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.58, 
S.D. = 0.34)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด 5 ดานและระดับมาก 1 ดาน มีคา
มัชฌิมเลขคณิต ( ) อยูระหวาง 4.42 - 4.69 เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ 
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน ( = 4.69, S.D. = .39) คุณลักษณะทางกาย (  = 4.66, S.D. = 0.46) 
ภูมิหลังทางสังคม ( = 4.64, S.D. = 0.39) บุคลิกภาพ ( = 4.55, S.D. = 0.39) สติปญญาและ
ความสามารถ ( = 4.55, S.D. = 0.37) และอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ คุณลักษณะทางสังคม 
( = 4.41, S.D. = 0.39) เม่ือพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. อยูระหวาง 0.36 – 0.46 
หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามคลอยตามไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหาร

โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ดานคุณลักษณะทางกาย (X1)  

       (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

 คุณลักษณะทางกาย (X1)    
1. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 4.57 0.65 มากที่สุด 
2. ผูบริหารมีรูปรางลักษณะทางกายสงาผาเผย   4.57 0.65 มากที่สุด 
3. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพอนามัยทางรางกายดี 4.64 0.63 มากที่สุด 
4. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพจิตดี 4.71 0.47 มากที่สุด 
5. ผูบริหารเปนผูมีความวองไวกระฉับกระเฉง  4.71 0.47 มากที่สุด 
6. ผูบริหารเปนผูมีบุคลิกลักษณะดีไดรับคําชื่นชมจากบุคคลรอบขาง 4.57 0.51 มากที่สุด 
7. ผูบริหารเปนผูมีความกระตือรือรนพรอมเสมอในการปฏิบัติหนาที่ 4.71 0.47 มากที่สุด 
8. ผูบริหารเปนผูวัยวุฒิเหมาะสม 4.78 0.43 มากที่สุด 

รวม (X1) 4.66 0.46 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  4 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคุณลักษณะทางกาย (X1) ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.66, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 8 ขอ 
มีคามัชฌิมเลขคณิต ( ) อยูระหวาง 4.57 - 4.78 เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย
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ดังนี้ ผูบริหารเปนผูวัยวุฒิเหมาะสม ( = 4.78 , S.D. = 0.43) ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพจิตดี         
( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหารเปนผูมีความวองไวกระฉับกระเฉง ( = 4.71, S.D. = 0.47) 
ผูบริหารเปนผูมีความกระตือรือรนพรอมเสมอในการปฏิบัติหนาที่ ( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหาร
เปนผูมีสุขภาพอนามัยทางรางกายดี ( = 4.64, S.D. = 0.63) เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง       
( = 4.57, S.D. = 0.65) ผูบริหารเปนผูมีบุคลิกลักษณะดีไดรับคําชื่นชมจากบุคคลรอบขาง ( = 
4.57, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.43 – 0.65 หมายถึง
มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน

สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานภูมิหลัง
ทางสังคม (X2)  

        (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

ภูมิหลังทางสังคม (X2)    
1. ผูบริหารเปนผูที่มีการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับตําแหนง 4.79 0.43 มากท่ีสุด 
2. ผูบริหารเปนผูที่มาจากครอบครัวที่ดี 4.57 0.65 มากท่ีสุด 
3. ผูบริหารเปนผูที่คนในสังคมทุกระดับใหการยอมรับวาเปนคนดี 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
4. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดเปน

อยางดี 
4.71 0.47 มากท่ีสุด 

5. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวม
สายงานบริหารไดเปนอยางดี 

4.79 0.43 มากท่ีสุด 

6. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับไดเปนอยางดี 

4.71 0.47 มากท่ีสุด 

7. ผูบริหารสามารถเรียนรูปญหาจากสังคมรอบตัวไดเร็ว 4.50 0.52 มากท่ีสุด 
8. ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับความเครียดในทุกสภาวะ  4.43 0.51 มาก 
9. ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหาความรู และทันตอ

เหตุการณตาง ๆ 
4.64 0.50 มากท่ีสุด 

10.  ผูบริหารเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
11.  ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีไมเคยทําเรื่องเส่ือมเสีย 4.60 0.51 มากท่ีสุด 

รวม (X2) 4.64 0.36 มากท่ีสุด 



 
75 

 

 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานภูมิหลังทางสังคม (X2) ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( = 4.64, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 10 ขอ 
และระดับมาก 1 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( ) อยูระหวาง  4.43 - 4.65 เรียงลําดับตามคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ผูบริหารเปนผูที่มีการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับตําแหนง ( = 
4.79, S.D. = 0.43) ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมสายงานบริหารไดเปน
อยางดี ( = 4.79, S.D. = 0.43) ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดเปนอยางดี 
( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ
ไดเปนอยางดี ( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหาความรู และทันตอ
เหตุการณตาง ๆ ( = 4.64, S.D. = 0.50) ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีไมเคยทําเรื่องเส่ือมเสีย ( = 
4.60,  S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูที่มาจากครอบครัวที่ดี  ( = 4.57, S.D. = 0.65) ผูบริหารเปนผู
ที่คนในสังคมทุกระดับใหการยอมรับวาเปนคนดี ( = 4.64, S.D. = 0.50) ผูบริหารเปนผูมีความ
ซื่อสัตยสุจริต ( = 4.57, S.D. = 0.50) ผูบริหารสามารถเรียนรูปญหาจากสังคมรอบตัวไดอยางรวด
เร็ว ( = 4.50, S.D. = 0.52) และอยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับ
ความเครียดในทุกสภาวะ ( = 4.43, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
อยูระหวาง 0.43 – 0.65 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน               
             สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน  
             สติปญญาและความสามารถ (X3)  

       (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

สติปญญาและความสามารถ (X3)    
1. ผูบริหารเปนผูมีสติปญญาดี 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
2. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถดานการเรียนรู  4.79 0.43 มากท่ีสุด 
3. ผูบริหารเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะ

งาน 
4.79 0.43 มากท่ีสุด 

4. ผูบริหารเปนผูมีความรอบรู 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
5. ผูบริหารเปนผูมีเขาใจในสายงานดานการบริหารจัดการ

การศึกษา 
4.57 0.51 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหาร 
              โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร    
               ดานสติปญญาและความสามารถ (X3)  (ตอ) 
                                                                                                             ( n=14) 

คุณลักษณะของผูบริหาร S.D คาระดับ 
สติปญญาและความสามารถ (X3)    

6. ผูบริหารเปนผูมีปฏิภาณไหวพริบ 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
7. ผูบริหารเปนผูมีดุลยพินิจในการตัดสินใจที่ดี 4.43 0.51 มาก 
8. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาตาม

สถานการณตางๆ ไดเหมาะสม 
4.43 0.51 มาก 

9. ผูบริหารเปนผูมีทักษะดานการสื่อสาร 4.43 0.51 มาก 
10.  ผูบริหารเปนผูมีสามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหแกผูอ่ืนเขาใจ 4.50 0.52 มาก 
11.  ผูบริหารเปนผูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 
4.43 0.51 มาก 

รวม (X3) 4.55 0.37 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 6 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสติปญญาและความสามารถ (X3) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับ
มากท่ีสุดทั้ง 6 ขอ และระดับมาก 5 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( ) อยูระหวาง 4.27-4.79 เรียงลําดับ
ตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ผูบริหารเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ( = 4.79, S.D. = 0.43) ผูบริหารเปนผูมีความสามารถดานการเรียนรู ( = 4.79, 
S.D. = 0.43) ผูบริหารเปนผูมีสติปญญาดี ( = 4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีเขาใจในสายงาน
ดานการบริหารจัดการการศึกษา ( = 4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีความรอบรู ( = 4.57, 
S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีปฏิภาณไหวพริบ ( = 0.47, S.D. = 0.51) และอยูในระดับมาก 5 ขอ 
คือ ผูบริหารเปนผูมีสามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหแกผูอ่ืนเขาใจครบถวนและตรงประเด็น ( = 4.50, 
S.D. = 0.52) ผูบริหารเปนผูมีดุลยพินิจในการตัดสินใจท่ีดี ( =4.43 , S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมี
การพัฒนาผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาตามสถานการณตางๆ ได
เหมาะสม ( = 4.43, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีทักษะดานการสื่อสาร ( = 4.43, S.D. = 0.51) 
และศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ ( = 4.43, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.43 – 0.52 พบวามีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหาร    
              โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร              
              ดานบุคลิกภาพ (X4)  

       (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

บุคลิกภาพ (X4)    
1. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการปรับตัวตามวัฒนธรรม

องคกร 
 

4.57 0.51 มากท่ีสุด 

2. ผูบริหารเปนผูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุคสมัย 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
3. ผูบริหารเปนผูมีความเปนอิสระกลาแสดงออก 4.50 0.52 มาก 
4. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล  4.57 0.51 มากท่ีสุด 
5. ผูบริหารเปนผูมียอมรับความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
6. ผูบริหารเปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ 4.43 0.51 มาก 
7. ผูบริหารเปนผูมีอํานาจในตนเอง 4.36 0.50 มาก 
8. ผูบริหารเปนผูที่มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นในความถูกตองดีงาม 4.71 0.47 มากท่ีสุด 
9. ผูบริหารเปนผูมีเสียสละ  4.50 0.52 มาก 
10.  ผูบริหารเปนผูมีจิตใจเขมแข็งไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ 4.36 0.63 มาก 
11.  ผูบริหารเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกรให

ประสบความสําเร็จ 
4.50 0.52 มาก 

12.  ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม  4.79 0.43 มากท่ีสุด 
13.  ผูบริหารเปนผูมีความม่ันใจในตนเอง 4.64 0.50 มากท่ีสุด 
14.  ผูบริหารเปนผูมีความหนักแนน สุขุม รอบคอบ 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
15.  ผูบริหารเปนผูมีสามารถควบคุมอารมณไดดีเยี่ยม 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

รวม (X4) 4.55 0.39 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่ 7 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ (X4)  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 
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4.55, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 11 ขอ และระดับมาก 9 ขอ มี
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.27 - 4.73) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย
ดังนี้ ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ( = 4.79, S.D. = 0.43) ผูบริหารเปนผูที่มีพฤติกรรมท่ียึด
มั่นในความถูกตองดีงาม ( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหารเปนผูมียอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน
เสมอ ( = 4.64, S.D. = 0.50) ผูบริหารเปนผูมีความมั่นใจในตนเอง ( = 4.64, S.D. = 0.50) 
ผูบริหารเปนผูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุคสมัย ( = 4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมี
วิสัยทัศนกวางไกล( = 4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการปรับตัวตาม
วัฒนธรรมองคกร ( = 4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีความหนักแนน สุขุม รอบคอบ ( = 
4.57, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีสามารถควบคุมอารมณไดดีเยี่ยม ( = 4.57, S.D. = 0.51) และ
อยูในระดับมาก 6 ขอ คือ ผูบริหารเปนผูมีความเปนอิสระกลาแสดงออก ( = 4.50, S.D. = 0.52)  
ผูบริหารเปนผูมีเสียสละ ( = 4.50, S.D. = 0.52) ผูบริหารเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนา
องคกรใหประสบความสําเร็จ ( = 4.50, S.D. = 0.52) ผูบริหารเปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรู
อยางสม่ําเสมอ ( = 4.43, S.D. = 051) ผูบริหารเปนผูมีจิตใจเขมแข็งไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ 
( = 4.36, S.D. = 0.63) ผูบริหารเปนผูมีอํานาจในตนเอง ( = 4.36, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.43 – 0.63 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย 
แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน   
             สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
             ดานคุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน (X5)  

       (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5)    
1. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 4.71 0.47 มากท่ีสุด 
2. ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบ 4.79 0.43 มากท่ีสุด 
3. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นและเทคนิคในการขจัดปญหา 4.71 0.47 มากท่ีสุด 
4. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 4.71 0.47 มากท่ีสุด 
5. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน 4.50 0.52 มาก 

รวม (X5) 4.69 0.43 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 8 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) ในภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 
ขอ และระดับมาก 1 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.47 - 4.73) เรียงลําดับตามคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบ ( = 4.79, S.D. = 0.43) ผู ผูบริหาร
เปนผูมีความมุงมั่นและเทคนิคในการขจัดปญหาและอุปสรรค ( = 4.71, S.D. = 0.47) บริหารเปนผูมี
ความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ( = 4.71, S.D. = 0.47) ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่น
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย ( = 4.71, S.D. = 0.47) เม่ือและอยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ผูบริหารเปนผู
มีความสามารถในการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ( = 4.50, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.43 – 0.52 หมายถึงมีการกระจายของขอมูล
นอย แสดงวาความความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน      
             สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน  
             คุณลักษณะทางสังคม (X6)  

       (n=14) 
คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D คาระดับ 

คุณลักษณะทางสังคม (X6)    
1. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการประสานงาน 4.57 0.51 มากท่ีสุด 
2. ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธบุคลากรภายใน

องคกรไดเปนอยางดี 4.43 0.51 มาก 

3. ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชน 4.43 0.51 มาก 
4. ผูบริหารเปนผูที่สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกองคกรไดเปนอยางดี 4.50 0.52 มาก 

5. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการดานการจัด
การศึกษาดีเยี่ยม 4.36 0.50 มาก 

6. ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยม 4.50 0.52 มาก 
7. ผูบริหารเปนผูที่ไดรับความนิยมชมชอบของผูคนรอบขาง 4.21 0.43 มาก 
8. ผูบริหารเปนผูที่ไดรับความรัก ความศรัทธา  4.36 0.50 มาก 

รวม (X6) 4.42 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 9 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคุณลักษณะทางสังคม (X6)  ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 1 ขอ 
และระดับมาก 7 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.21 - 4.57) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอยดังนี้ ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการประสานงาน ( = 4.57, S.D. = 
0.51) และอยูในระดับมาก 7 ขอ คือ ผูบริหารเปนผูที่สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกองคกรไดเปนอยางดี  ( = 4.50, S.D. = 0.52) ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยม 
( = 4.50, S.D. = 0.52) ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธบุคลากรภายในองคกรไดเปนอยาง
ดี ( = 4.43, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชนไดดีเยี่ยม 
( = 4.43, S.D. = 0.51) ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการดานการจัดการศึกษาดี
เยี่ยม ( = 4.36, S.D. = 0.50) ผูบริหารเปนผูที่ไดรับความรัก ความศรัทธา ( = 4.36, S.D. = 
0.50) และผูบริหารเปนผูที่ไดรับความนิยมชมชอบของผูคนรอบขาง ( = 4.21, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.21 – 0.57 พบวามีการกระจายของขอมูล
นอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูล โดยหาคามัชฌิมเลข
คณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( ) เปรียบเทียบกับเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best) ปรากฏผลดังตารางที่ 8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของความพึงพอใจในการ    
              ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
              ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร S.D คาระดับ 

1. ลักษณะงาน (Y1) 4.29 0.39 มาก 
2. เงินเดือน (Y2) 4.01 0.45 มาก 
3. การเลื่อนตําแหนง  (Y3) 4.09 0.36 มาก 
4. การไดรับการยอมรับนับถือ (Y4) 4.26 0.41 มาก 
5. ผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5) 3.87 0.36 มาก 
6. สภาพการทํางาน  (Y6) 4.22 0.39 มาก 
7. การนิเทศงาน (Y7) 4.19 0.35 มาก 
8. เพ่ือนรวมงาน (Y8) 4.26 0.39 มาก 
9. หนวยงานและการจัดการ (Y9) 4.15 0.38 มาก 

รวม (Ytot) 4.15 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 10 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูในระดับมาก        
( = 4.15, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 9 ดาน มีคามัชฌิมเลข
คณิต  อยูระหวาง 3.87 - 4.26 เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ลักษณะงาน 
( = 4.29, S.D. = 0.39) การไดรับการยอมรับนับถือ ( = 4.26, S.D. = 0.41) เพ่ือนรวมงาน 
( = 4.26, S.D. = 0.39) สภาพการทํางาน ( = 4.22, S.D. = 0.39) การนิเทศงาน ( = 4.19, 
S.D. = 0.35) หนวยงานและการจัดการ ( = 4.15, S.D. = 0.38) การเลื่อนตําแหนง  ( = 4.09, 
S.D. = 0.36) เงินเดือน  ( = 4.01, S.D. = 0.45) และอยูในระดับนอย 1 ขอ คือ ดานผลประโยชน
เกื้อกูล ( = 3.87, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง      
0.35 – 0.45 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ       
ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานลักษณะงาน (Y1)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร S.D คาระดับ 

ลักษณะงาน (Y1)    
1. งานที่ปฏิบัติมีความนาสนใจ  4.43 0.51 มาก 
2. งานที่ไดรับมอบหมายมีความยากงายตอการปฏิบัติ   4.36 0.50 มาก 
3. งานที่ปฏิบัติมีความแปลกใหมทาทายความสามารถ  4.29 0.47 มาก 
4. งานที่ปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนา เรียนรูและศึกษา

เพ่ิมเติม   
4.43 0.51 

มาก 

5. งานที่ปฏิบัติมีปริมาณท่ีเหมาะสม   4.21 0.43 มาก 
6. งานที่ปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ  4.28 0.47 มาก 
7. งานที่ปฏิบัติมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  4.00 0.40 มาก 
8. งานที่ปฏิบัติมีการกําหนดวิธีการและแนวทางในการควบคุม

ผลการปฏิบัติงาน   
4.29 0.47 

มาก 

รวม (Y1) 4.29 0.39 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานลักษณะงาน (Y1) ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 8 ขอ มีคา
มัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.00 - 4.43) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ 
งานที่ปฏิบัติมีความนาสนใจ ( =4.43 , S.D. = 0.51) งานที่ปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนา เรียนรู
และศึกษาเพ่ิมเติม ( = 4.43, S.D. = 0.51) งานที่ไดรับมอบหมายมีความยากงายตอการปฏิบัติ    
( = 4.36, S.D. = 0.50) งานที่ปฏิบัติมีการกําหนดวิธีการและแนวทางในการควบคุมผลการ
ปฏิบัติงาน ( = 4.29, S.D. = 0.47) งานที่ปฏิบัติมีความแปลกใหมทาทายความสามารถ ( = 4.29, 
S.D. = 0.47) งานที่ปฏิบัติมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จ ( = 4.28, S.D. = 0.47) งานที่ปฏิบัติมี
ปริมาณท่ีเหมาะสม ( = 4.21, S.D. = 0.43) และงานท่ีปฏิบัติมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน      
( = 4.00, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.43 – 0.51 
พบวามีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 12  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ    
               ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
               ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเงินเดือน (Y2)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร S.D คาระดับ 

เงินเดือน (Y2)    
1. ผูปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่เหมาะสมกับ

ปริมาณของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.21 0.58 มาก 

2. ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานเปนรายไดประจํา
ตลอดการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

4.36 0.50 มาก 

3. ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสม
กับหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

4.00 0.68 มาก 

4. ไดรับคาตอบแทนเปนบําเหน็จ บํานาญหรือกองทุน ในกรณี
เกษียณอายุราชการเหมาะสม 

3.64 0.50 มาก 

5. ไดรับการตอบแทนดานสวัสดิการในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี 

3.86 0.53 มาก 

รวม (Y2) 4.01 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 12 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเงินเดือน (Y2) ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ มีคา
มัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 3.60 - 4.33) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยดังนี้ ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานเปนรายไดประจําตลอดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
( = 4.36, S.D. = 0.50) ผูปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่เหมาะสมกับปริมาณของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย( = 4.21, S.D. = 0.58) ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสม
กับหนาที่ในการปฏิบัติงาน ( = 4.00, S.D. = 0.68) ไดรับการตอบแทนดานสวัสดิการในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี ( = 3.86, S.D. = 0.53) และไดรับคาตอบแทนเปนบําเหน็จ บํานาญหรือ
กองทุน ในกรณีเกษียณอายุราชการเหมาะสม ( = 3.64, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.50 – 0.68 พบวามีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ     
              ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการเล่ือนตําแหนง  (Y3)  
       (n=14) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร S.D คาระดับ 
การเลื่อนตําแหนง  (Y3)     

1. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ 

4.14 0.36 มาก 

2. มีการปรับตําแหนงหรือเล่ือนตําแหนงงานใหบุคลากรสูงขึ้น
อยางเหมาะสม 

4.00 0.55 มาก 

3. มีการมอบมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน  

4.21 0.43 มาก 

4. งานที่มอบหมายสรางโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนา
ศักยภาพดานการทํางานใหสูงข้ึน 

4.29 0.47 มาก 

5. การปรับตําแหนงงานเหมาะสมกับคาตอบแทน 3.86 0.53 มาก 
6. การมอบหมายงานสรางความตระหนักในการสราง

ความกาวหนา 
4.07 0.47 มาก 

7. การมอบหมายงานสรางความตระหนักใหผูปฏิบัติงานสราง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.07 0.47 มาก 

รวม (Y3) 4.09 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 13 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการเลื่อนตําแหนง  (Y3) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.09, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 
7 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 3.86 - 4.29) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอยดังนี ้งานที่มอบหมายสรางโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพดานการทํางานใหสูงขึ้น  
( = 4.29, S.D. = 0.47) มีการมอบหมายใหบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ( = 4.21, 
S.D. = 0.43) มีการมอบหมายใหบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ ( = 4.14, S.D. = 0.36) 
การมอบหมายงานสรางความตระหนักในการสรางความกาวหนา ( = 4.07, S.D. = 0.47) การ
มอบหมายงานสรางความตระหนักใหผูปฏิบัติงานสรางความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ( = 4.07,    
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S.D. = 0.47) มีการปรับตําแหนงหรือเลื่อนตําแหนงงานใหบุคลากรสูงขึ้นอยางเหมาะสม  ( = 4.00, 
S.D. = 0.55) และการปรับตําแหนงงานเหมาะสมกับคาตอบแทน ( =3.86 , S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.36 – 0.55 พบวามีการกระจายของขอมูล
นอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที ่14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ    
              ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
              ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการไดรับการยอมรับนับถือ (Y4)  

   (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

การไดรับการยอมรับนับถือ (Y4)     
1. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา 4.21 0.43 มาก 
2. ไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน 4.29 0.47 มาก 
3. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี 4.29 0.47 มาก 
4. ไดรับการยกยองชมเชยสมํ่าเสมอ 4.21 0.43 มาก 
5. ไดรับการรวมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษตาง ๆ  4.29 0.47 มาก 
6. ไดรับการใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4.21 0.43 มาก 
7. ไดรับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานได

ประสบผลสําเร็จ  
4.28 0.47 มาก 

8. ไดรับการยอมรับนับถือจากการปฏิบัติงานไดสําเร็จ  4.28 0.47 มาก 
รวม (Y4) 4.26 0.41 มาก 

 
  จากตารางที่ 14 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการไดรับการยอมรับนับถือ (Y4) 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทั้ง 8 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.21 - 4.29) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปนอยดังนี้ ไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน ( = 4.29, S.D. = 0.47) ไดรับการ
ยอมรับนับถือจากผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี ( = 4.29, S.D. = 0.47) ไดรับการรวมแสดง
ความยินดีในโอกาสพิเศษตาง ๆ ( = 4.29, S.D. = 0.47) ไดรับการยอมรับในความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ ( = 4.28, S.D. = 0.47) ไดรับการยอมรับนับถือจากการปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จ ( = 4.28 , S.D. = 0.47) ไดรับการยกยองชมเชยสม่ําเสมอ ( = 4.21, S.D. = 0.43) 
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ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา ( = 4.21, S.D. = 0.43) และไดรับการใหกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ( = 4.21, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 
0.43 – 0.47 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ   
               ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
               ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

ผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5)     
1. ไดรับการตอบสนองดานปจจัยพื้นฐานของมนุษยอยาง

สมบูรณ 
3.93 0.47 มาก 

2. ไดรับผลประโยชนที่ชวยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงาน
และดานสวนตัว 

3.93 0.27 มาก 

3. มีสวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจใหเกิดความสนใจอยากรวมงานกับ
องคกร  

3.71 0.47 มาก 

4. มีคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ ที่เพียงพอตอความมั่นคง
ของชีวิต 

3.71 0.47 มาก 

5. มีระบบดานการใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลท่ีดี 3.78 0.43 มาก 
6. มีการกําหนดวันหยุดงานประจําปที่เหมาะสม 4.14 0.53 มาก 
7. ไดรับคาใชจายระหวางการลาพักผอนที่เหมาะสม 3.86 0.53 มาก 

รวม (Y5) 3.87 0.36 มาก 
 

 จากตารางที่ 15 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลประโยชนเกื้อกูล  (Y5) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 
7 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 3.67 - 4.13) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอยดังนี้ มีการกําหนดวันหยุดงานประจําปที่เหมาะสม ( = 4.14, S.D. = 0.53) ไดรับการ
ตอบสนองดานปจจัยพ้ืนฐานของมนุษยอยางสมบูรณ ( = 3.93, S.D. = 0.47) ไดรับผลประโยชนที่
ชวยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงานและดานสวนตัว ( = 3.93, S.D. = 0.27) และไดรับคาใชจาย
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ระหวางการลาพักผอนที่เหมาะสม ( = 3.86, S.D. = 0.53) มีระบบดานการใหสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาลท่ีดี ( = 3.78, S.D. = 0.43) มีสวัสดิการท่ีดีดึงดูดใจใหเกิดความสนใจอยากรวมงาน
กับองคกร ( = 3.71, S.D. = 0.47) มีคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ ที่เพียงพอตอความม่ันคงของ
ชีวิต ( = 3.71, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.27 – 
0.53 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ 
              ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
              ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพการทํางาน  (Y6)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

สภาพการทํางาน  (Y6)     
1. มีชั่วโมงการทํางานเหมาะสม 3.93 0.47 มาก 
2. จัดชวงเวลาพักผอนเหมาะสม 4.00 0.55 มาก 
3. เครือ่งมือเครื่องใชในการทํางานมีการตรวจสอบ ซอมบํารุง

พรอมสําหรับการใชงาน 
4.14 0.36 มาก 

4. สภาพอุณหภูมิเหมาะสม 4.21 0.43 มาก 
5. สถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศถายเทสะดวกสบายเหมาะสําหรับ

การปฏิบัติงาน  
4.36 0.50 มาก 

6. อาคารสถานที่ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 4.36 0.50 มาก 
7. มีสถานที่การทํางานที่สะอาด ปลอดภัย 4.43 0.51 มาก 
8. มีบรรยากาศที่เหมาะแกการปฏิบัติงาน 4.36 0.50 มาก 

รวม (Y6) 4.22 0.39 มาก 
 

จากตารางที่ 16 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพการทํางาน (Y6) ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.22, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 7 ขอและ
อยูในระดับนอย 1 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 3.93 - 4.43) เรียงลําดับตามคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ มีสถานท่ีการทํางานที่สะอาด ปลอดภัย ( = 4.43, S.D. = 0.51) 
อาคารสถานท่ีไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ( = 4.36, S.D. = 0.50) สถานท่ี
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ปฏิบัติงานมีอากาศถายเทสะดวกสบายเหมาะสําหรับการปฏิบัติงาน ( = 4.36, S.D. = 0.50)       
มีบรรยากาศที่เหมาะแกการปฏิบัติงาน ( = 4.36, S.D. = 0.50) สภาพอุณหภูมิเหมาะสม        
( = 4.21, S.D. = 0.43) เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมีการตรวจสอบ ซอมบํารุงพรอมสําหรับ
การใชงาน ( = 4.14, S.D. = 0.36)  จัดชวงเวลาพักผอนเหมาะสม ( = 4.00, S.D. = 0.55) และ
อยูในระดับนอย 1 ขอ คือ มีชั่วโมงการทํางานเหมาะสม ( = 3.93, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.36 – 0.55 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย แสดง
วาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 17  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ    
               ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
               ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงาน (Y7)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

การนิเทศงาน (Y7)     
1. ไดรับการเอาใจใสดูแลจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน

เปนอยางดี  
4.21 0.43 มาก 

2. ไดรับความชวยเหลือ แนะนําจากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไปในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ  

4.14 0.36 มาก 

3. ไดรับการสอนใหมีเทคนิคและกลวิธีที่ดีใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ 

4.14 0.36 มาก 

4. ไดรับคําชี้แจง ตักเตือนและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
แบบกัลยาณมิตร 

4.29 0.47 มาก 

5. ไดรับความมีมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร 4.29 0.47 มาก 
6. ไดเรียนรูทักษะในดานการบริหารงานจากผูบริหาร 4.07 0.47 มาก 

รวม (Y7) 4.19 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 17 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงาน (Y7) ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 6 ขอ มีคา
มัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง ( = 4.06 - 4.33) เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ 
ไดรับคําชี้แจง ตักเตือนและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร ( = 4.29, S.D. = 0.47) 
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ไดรับความมีมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร ( = 4.29, S.D. = 0.47) ไดรับการเอาใจใส
ดูแลจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี  ( = 4.21, S.D. = 0.43) ไดรับความชวยเหลือ 
แนะนําจากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ( = 4.14, S.D. = 0.36) 
ไดรับการสอนใหมีเทคนิคและกลวิธีที่ดีใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ( = 4.14, S.D. = 0.36) 
และไดเรียนรูทักษะในดานการบริหารงานจากผูบริหาร ( = 4.07,        S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.36 – 0.47 หมายถึงมีการกระจายของขอมูลนอย 
แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 18  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ    

      ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเพ่ือนรวมงาน (Y8)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

เพ่ือนรวมงาน (Y8)     
1. เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ 4.29 0.47 มาก 
2. เพ่ือนรวมงานมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  4.29 0.47 มาก 
3. เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพอันดีตอกัน 4.29 0.47 มาก 
4. เพ่ือนรวมงานมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 4.43 0.51 มาก 
5. เพ่ือนรวมงานมีความไววางใจ 4.29 0.47 มาก 
6. เพ่ือนรวมงานมีศักยภาพที่โดดเดนและแตกตางของแตละ

คนมาปฏิบัติหนาที่สรางใหทีมมีความเขมแข็ง 
4.21 0.43 มาก 

7. เพ่ือนรวมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแตละคนอยาง
สม่ําเสมอ 

4.21 0.43 มาก 

8. เพ่ือนรวมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งความลมเหลว
และความสําเร็จของงาน  

4.07 0.27 มาก 

รวม (Y8) 4.26 0.39 มาก 
 

จากตารางที่ 18 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเพ่ือนรวมงาน (Y8) ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 8 ขอ มี
คามัชฌิมเลขคณิต  อยูระหวาง 4.07 - 4.43 เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ 
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เพ่ือนรวมงานมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ( = 4.43, S.D. = 0.51) เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ     
( = 4.29, S.D. = 0.47) เพ่ือนรวมงานมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ( = 4.29, S.D. = 0.47) 
เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพอันดีตอกัน ( = 4.29, S.D. = 0.47) เพ่ือนรวมงานมีความไววางใจ       
( = 4.29, S.D. = 0.47) เพ่ือนรวมงานมีศักยภาพที่โดดเดนและแตกตางของแตละคนมาปฏิบัติ
หนาที่สรางใหทีมมีความเขมแข็ง ( = 4.21, S.D. = 0.43) เพ่ือนรวมงานพัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดของแตละคนอยางสม่ําเสมอ ( = 4.21, S.D. = 0.43) และเพ่ือนรวมงานยอมรับผลการ
ปฏิบัติงานทั้งความลมเหลวและความสําเร็จของงาน ( =4.07 , S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.27 – 0.51 พบวามีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 19  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความพึงพอใจในการ    
               ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
               ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานหนวยงานและการจัดการ (Y9)  

       (n=14) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  S.D คาระดับ 

หนวยงานและการจัดการ (Y9)     
1. หนวยงานมีความเอาใจใสตอบุคลากรในหนวยงาน 4.14 0.36 มาก 
2. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน 4.14 0.53 มาก 
3. หนวยงานมีการจัดการบริหารที่เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน 4.14 0.36 มาก 
4. หนวยงานมีโครงสรางการทํางานที่เหมาะสม 4.07 0.47 มาก 
5. หนวยงานมีโครงสรางที่เปนกลไกขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 4.14 0.53 มาก 
6. หนวยงานสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน  4.14 0.36 มาก 
7. หนวยงานสนับสนุน สงเสริมบรรยากาศในการทํางานเปนทีมที่

เขมแข็งโดยปราศจากความขัดแยง 
4.14 0.53 มาก 

8. หนวยงานมีการจัดทีมงานที่เหมาะสม 4.21 0.57 มาก 
9. หนวยงานมีการ กําหนดและมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรเหมาะสม 
4.07 0.47 มาก 

10.  หนวยงานมีการวิธีการสรางความสัมพันธระหวางงานและ
บุคลากรใหปฏิบัติงานไดบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.21 0.58 มาก 

11.  หนวยงานมีการมุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 4.21 0.43 มาก 
รวม (Y9) 4.15 0.38 มาก 
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จากตารางที่ 19 พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานหนวยงานและการจัดการ (Y8) 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทั้ง 11 ขอ มีคามัชฌิมเลขคณิต  อยูระหวาง 4.07 - 4.21 เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปนอยดังนี้ หนวยงานมีการจัดทีมงานท่ีเหมาะสม ( = 4.21, S.D. = 0.57) หนวยงานมีการ
วิธีการสรางความสัมพันธระหวางงานและบุคลากรใหปฏิบัติงานไดบรรลุถึงเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ( = 4.21, S.D. = 0.58) หนวยงานมีการมุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม ( = 4.21, S.D. = 0.43) หนวยงานมีความเอาใจใสตอบุคลากรในหนวยงาน ( = 4.14, 
S.D. = 0.36)  หนวยงานมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ( = 4.14, S.D. = 0.53) หนวยงานมีการ
จัดการบริหารท่ีเปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน ( = 4.14, S.D. = 0.36) หนวยงานมีโครงสรางที่
สามารถเปนกลไกขับเคล่ือนใหองคกรไปสูความสําเร็จ ( = 4.14, S.D. = 0.53) หนวยงานสนับสนุน 
สงเสริมบรรยากาศในการทํางานเปนทีมที่เขมแข็งโดยปราศจากความขัดแยง  ( = 4.14,            
S.D. = 0.53) หนวยงานสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน ( = 4.14, S.D. = 0.36) 
หนวยงานสนับสนุน สงเสริมบรรยากาศในการทํางานเปนทีมที่เขมแข็งโดยปราศจากความขัดแยง 
( = 4.14, S.D. = 0.53) หนวยงานมีโครงสรางการทํางานที่เหมาะสม ( = 4.07, S.D. = 0.47) 
หนวยงานมีการ กําหนดและมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรเหมาะสม  ( = 4.07, 
S.D. = 0.47) และ เมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.36 – 0.58 พบวามี
การกระจายของขอมูลนอย แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
ตอนท่ี 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจของ      

บุคลากรของโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจของ

บุคลากรของโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดย
ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ผลการวิเคราะหปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
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ตารางที่ 20  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารและความพึงพอใจของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ     
                อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

                   (n=112) 
 
                ความพึงพอใจของบุคลากร 
 
 
 
คุณลักษณะของผูบริหาร 
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คุณลักษณะทางกาย (X1) .367** .288** .391** .335** .347** .297** .347** .247** .292** .400** 
ภูมิหลังทางสังคม (X2) .502** .316** .453** .393** .328** .389** .419** .356** .452** .492** 
สติปญญาและความสามารถ (X3) .595** .346** .480** .437** .386** .408** .433** .368** .481** .537** 
บุคลิกภาพ (X4) .497** .413** .544** .516** .488** .480** .573** .397** .559** .615** 
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (X5) .525** .281** .466(** .575** .420** .483** .615** .518** .617** .614** 
คุณลักษณะทางสังคม (X6) .490** .333** .481** .480** .397** .397** .470** .400** .528** .545** 
ภาพรวม (Xtot) .560** .372** .530** .515** .445** .461** .537** .430** .552** .603** 

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)  
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จากตารางที่ 20 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร (Xtot) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต (Ytot) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธในระดับมาก (rxy=0.603) ซึ่งเปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระวางคุณลักษณะของผูบริหารรายดาน (x1-6) กับความพึงพอใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) ซ่ึงมีคาระหวาง (rxy =.400–.615) โดยคุณลักษณะของผูบริหาร ดาน
บุคลิกภาพ (x4) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) มีคาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือ
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.615) คุณลักษณะของผูบริหาร ดานคุณลักษณะเก่ียวกับ
งาน (x5) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) มีคาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือ
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.614) คุณลักษณะของผูบริหาร ดานคุณลักษณะทางสังคม  
(x6) คาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.545) คุณลักษณะ
ของผูบริหาร ดานสติปญญาและความสามารถ (X3) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) 
คาความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.537) คุณลักษณะของ
ผูบริหาร ดานภูมิหลังทางสังคม (X2) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) คา
ความสัมพันธกันในเชิงบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.492) คุณลักษณะของ
ผูบริหาร ดานลักษณะงาน(X1) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Ytot) คาความสัมพันธกันใน
เชิงบวกหรือความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน (rxy=.400) ตามลําดับ  

เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร ดานลักษณะงาน (x1) กับความพึง
พอในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดาน (Y1-9) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (rxy=.400) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.247-391) คุณลักษณะของผูบริหาร ดานภูมิหลังทางสังคม (X2) 
กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดาน (Y1-9) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (rxy=.492) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.316-502) คุณลักษณะของผูบริหาร ดานสติปญญาและ
ความสามารถ (X3) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร (Y1-9) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (rxy = 
.537) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.346-525) คุณลักษณะของผูบริหาร ดาน
บุคลิกภาพ (x4) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดาน (Y1-9) ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(rxy= .615) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.397-559) คุณลักษณะของผูบริหาร ดาน
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (x5) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดาน (Y1-9) ในภาพรวม
อยูในระดับมาก (rxy=.614) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.281-617) คุณลักษณะของ
ผูบริหาร ดานคุณลักษณะทางสังคม (x6) กับความพึงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายดาน (Y1-9) ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (rxy=.545) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง (rxy=.333-528)
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร          
3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ 
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 14 แหง 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 8 คน ประกอบดวย ผูบริหารที่ดํารงตําแหนงผู อํานวยการ 1 คน/รอง
ผูอํานวยการ   1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 2 คนและ 2) ครูผูปฏิบัติการสอน 
4 คน รวมทั้งส้ิน 112 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหาร ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวคิดของสต็อกดิลล 
(Stogdill) และแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นตามแนวคิดของล็อก (Locke) และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาความถ่ี 
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 1. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมาก
ที่สุด 5 ดานและระดับมาก 1 ดาน เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ คุณลักษณะ  
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ที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญาและความสามารถ บุคลิกภาพ และ
คุณลักษณะทางสังคม  
 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังนี้ ลักษณะงาน การไดรับการยอมรับนับถือ เพ่ือน
รวมงาน สภาพการทํางาน การนิเทศงาน หนวยงานและการจัดการ การเล่ือนตําแหนง เงินเดือน
ผลประโยชนเกื้อกูล  
 3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (rxy=.603) 
ซึ่งเปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผูบริหาร พบวา มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกดาน  
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีขอคนพบหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ผูวิจัยจึงนําขอคนพบมา
อภิปรายผลเพื่อความชัดเจน ดังนี้  
 1. คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งเอาไวที่อยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลิกภาพผูบริหารของโรงเรียนสาธิตมีความสําคัญตอการทํางานเปน
อยางมาก เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความ
เจริญกาวหนา และทางโรงเรียนสาธิตสวนใหญมีการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูที่จะดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ พึงตองมีคุณสมบัติ เชน มีความรูและความสามารถในการทํางาน และรับผิดชอบภารกิจ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตรในฐานะทีม
บริหารของคณะศึกษาศาสตร มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิต ให
เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําและเปนหนวยงานรวมผลิตบัณฑิต เพ่ือสรางนวัตกรรมทางการศึกษา มี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการกําลังคนและงบประมาณของโรงเรียนสาธิต เพ่ือใหบุคลากร
ทุกฝายสามารถกาวสูการพัฒนาวิชาชีพไดอยางยั่งยืน มีมนุษยสัมพันธดี  มีความยืดหยุน สามารถ
ปรับตัวเพ่ือทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีความรวมมือกับโรงเรียน 
คณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยที่สังกัดได มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพดี มีวิสัยทัศน มีความ
เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงเปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย 
สุตรีศาสตร ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลวิจัย
พบวา 1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด และยังซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธ วิชโย ไดวิจัยเรื่องคุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
พ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพตาม
ทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด และยังซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงสวัสดิ์ แสงมณี ไดวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 
ผลการศึกษาพบวา ระดับความตองการคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามคามัชฌิมเลขคณิตมากไปนอยพบวา คุณลักษณะ
ผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน มีระดับคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ 4.69 ยอมหมายถึง ผูบริหาร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูมีความ
มุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จ มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นและมีเทคนิคในการขจัด
ปญหาและอุปสรรค มีความมุงมั่นเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย  มีความสามารถในการนิเทศ กํากับ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมพงษ ชนะศึก ไดศึกษาทําวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอการปฏิบัติในบริษัทแปงมันกาฬสินธุ จํากัด โดยผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอการปฏิบัติในบริษัทแปงมันกาฬสินธุ จํากัด ผลการศึกษา
พบวาความพึงพอใจของพนักงานสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับสูงสุดไปหาต่ําสุดสาม
อันดับแรก ไดแก ดานลักษณะงาน สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับสูงสุดไปหาต่ําสุดสาม
อันดับไดแก งานที่ปฏิบัติสําเร็จทันเวลาที่กําหนดทุกครั้ง อํานาจการตัดสินใจตองานท่ีรับผิดชอบ และ
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความรู ความสามารถ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ
มณีรัตน เสโนฤทธิ์ ไดวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารที่พึงประสงคของบุคลากรโรงเรียนวัดใหญศรี
สุพรรณ สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงานอยู
ในระดับมาก 
 คุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานคุณลักษณะทางกาย ที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเปนอันดับที่ 2 นั้น คือคา
มัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.66 ยอมหมายถึง ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีรูปรางลักษณะ
ทางกายสงาผาเผย มีสุขภาพอนามัยทางรางกายดี มีสุขภาพจิตดี มีความวองไวกระฉับกระเฉง เปนผูมี
บุคลิกลักษณะดีไดรับคําชมเชยจากบุคคลรอบขาง เปนผูมีความกระตือรือรนพรอมเสมอในการปฏิบัติ
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หนาที่ เปนผูวัยวุฒิเหมาะสมกับงานท่ีทํา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชพร สระสม ไดจัดทําวิจัย
เรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบการสงผลคุณลักษณะของผูบริหารกับวัฒนธรรมโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวาดานลักษณะทางกาย อยูในระดับมากที่สุด  

สวนคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานภูมิหลังทางสังคม มีระดับคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดเปนอันดับที่ 3  ซ่ึงมี
คามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.64 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่มีการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคม  เพ่ือนรวมสายงานบริหาร  และ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับไดเปนอยางดี สามารถเรียนรูปญหาจากสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็ว 
สามารถปรับตัวเขากับความเครียดในทุกสภาวะ มีความสามารถในการแสวงหาความรู และทันตอ
เหตุการณตาง ๆ เปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต และยังเปนแบบอยางท่ีดีไมเคยทําเรื่องเส่ือมเสีย โรงเรียน
สาธิตมีการสรรหาผูบริหารโรงเรียนสาธิต จึงทําใหคุณลักษณะดานภูมิหลังทางสังคมเหลานี้เปนเกณฑ
ในการพิจารณาสรรหาหรือแตงตั้งผูบริหารโรงเรียนสาธิต ซึ่งจะเห็นไดวาผูบริหารโรงเรียนสาธิตสวน
ใหญผูบริหารเปนผูมีการศึกษาดี มีความรูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งมีตําแหนงทาง
วิชาการสูงนับตั้งแตผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เสาวนีย ยิ้มถนอม ที่ไดศึกษาทําวิจัยเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของ
ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา โดยผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามความตองการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มากที่สุด ยกเวนดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับลําดับคาเฉลี่ยจากมากมาหานอย 
ไดแก มีภูมิหลังทางสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูสึกและรอบรู มีความสามารถความชํานาญ มี
การศึกษาและมีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัชน บัวติ๊บ ที่ไดศึกษาทํา
วิจัยเรื่องคุณลักษณะผูนําทางการเมืองสตรีที่พึงประสงคตามทัศนะของประชาชนอําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย โดยผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูนําทางการเมืองสตรีที่พึงประสงคตามทัศนะของ
ประชาชนอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นวามีความจําเปนมาก 
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานคุณลักษณะของงาน รองลงมาไดแก ดานบุคลิกภาพ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกดาน ภูมิหลังทางสังคม แตไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของปรารภ หลงสม
บุญ ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานกลับพบวา ภูมิหลังทางสังคมอยูในลําดับสุดทาย  

สวนคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานสติปญญาและความสามารถ (X3) ที่มคีามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดเปนอันดับ
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ที่ 4 นั้น คือคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.55 ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถานศึกษาท่ีที่ใหความรูแกประชาชน และเปนสิ่งสําคัญที่จะมี
การพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีความรูและความสามรถใหมีความเหมาะสมกับตําแหนง ซึ่ง
ผูบริหารจําเปนตองมคีวามสามารถดานการเรียนรู มีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน มี
สติปญญาดี ความรอบรู มีปฏิภาณไหวพริบ มีเขาใจในสายงานดานการบริหารจัดการการศึกษา  มี
ทักษะดานการส่ือสาร  มีความสามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหแกผูอ่ืนเขาใจครบถวนและตรงประเด็น มี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาตาม
สถานการณตางๆ ไดเหมาะสม และผูบริหารยังเปนผูมีดุลยพินิจในการตัดสินใจท่ีดี ซึ่งไมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอาเรฟ หะยีหามะ ซึ่งไดจัดทําการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีระดับคุณลักษณะ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาดานสติปญญาและความรูมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด และเม่ือพิจารณาราย
ขอ พบวา ผูบริหารมีอุดมการณที่จะทําใหโรงเรียนเปลี่ยนแปลงพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางมี
คุณภาพมากที่สุด  รองลงมาคือ ผูบริหารสนใจรับฟง ขาวสารเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
อยางสมํ่าเสมอ และดานการตัดสินใจอยางมีหลักการ และมีเหตุผลโดยคํานึงถึงความถูกตองตาม
กฎเกณฑอิสลามตามลําดับ สวนคุณลักษณะผูบริหารมีนอยที่สุด คือมีความสามารถทางวิชาการ แตง
หนังสือ/ตํารา และเปนวิทยากรในที่ตางๆ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย ผงอวน ไดจัดทํา
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง 
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอคุณลักษณะ
ผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรมและ
จริยธรรม และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานทักษะความรูความสามารถในการบริหารงาน  
 สวนคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ ที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดเปนอันดับที่ 5 นั้น คือคา      
มัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.55 ยอมหมายถึง ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการปรับตัวตามวัฒนธรรม
องคกร มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามยุคสมัย มีความเปนอิสระกลาแสดงออก มีวิสัยทัศนกวางไกล 
มียอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ เปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ เปนผูมี
อํานาจในตนเอง เปนผูที่มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม เปนผูมีเสียสละ เปนผูมีจิตใจ
เขมแข็งไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกรใหประสบ
ความสําเร็จ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความม่ันใจในตนเอง มีความหนักแนน สุขุม รอบคอบ มีสามารถ
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ควบคุมอารมณไดดีเยี่ยม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐยากรณ เล็กสิงโต ไดจัดทําวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผูบริหารสถานที่พึงประสงคตามการรับรูของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานหนอง
บอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยผลการวิจัยพบวา ดาน
บุคลิกภาพโดยรวมและรายขออยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยอันดับแรก ไดแก มีความ
ออนโยนกิริยามารยาทสุภาพนุมนวล อันดับสองมีอารมณราเริง แจมใส อันดับสามแตงการสะอาด 
สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะและอันดับสุดทายไดแกมีความสามารถในการควบคุมอารมณ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมศักดิ์ กมลเพชร ไดจัดทําวิจัยเรื่อง ความ
คาดหวังคุณลักษณะผูนําของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตามความคาดหวังของพนักงานสวน
ตําบลในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ  โดยผลการวิจัยพบวาพนักงานในองคการบริหาร
สวนตําบลสวนมากใหการยอมรับวาปลัดองคการบริหารสวนตําบลมีคุณลักษณะผูนําดีมาก คือดาน
บุคลิกภาพ พบวาปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีความสุขุม ควบคุมอารมณตนเองไดดี มีทักษะ
และประสบการณ พบวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีประสบการณดานบริหาร ดานการ
บริหารจัดการ พบวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูที่พบปญหาการปฏิบัติงาน โครงการตาง ๆ 
สามารถหาวิธีที่แกไขเพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นไดมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเพ่ิมศักดิ์ เพ่ิม
ประยูร ไดจัดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ลพบุรี ดานบุคลิกภาพ ภาพรวมอยูระดับมาก  

สวนคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานคร คุณลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก ซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 4.42 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนสาธิตสวนใหญมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบทั้งในโรงเรียนสาธิต และใน
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งอาจจะดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง ทําใหมี โอกาสได เชื่อม
ความสัมพันธกับผูปกครอง ชุมชนนอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบังอร จงสมจิตต ไดจัดทําวิจัย
เรื่องคุณลักษณะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับการจัดการความรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของพรสวรรค โมฆิตจินดา ไดจัดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการ
เรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบวา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ดาน
การเปนผูนําดานสังคมและชุมชนอยูในระดับมาก 
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2. จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไวในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจัดบริการสนอง
ตอความตองการใหแกผูปฏิบัติงานและเมื่อผูปฏิบัติงานไดรับความพึงพอใจเขาก็จะรักงานและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากความพึงพอใจมีความสําคัญมากท่ีผูบังคับบัญชาพึง
ตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชาใหได เพ่ือที่จะทําใหงานที่ปฏิบัติอยูมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี เรืองศรี ไดจัดทํา
วิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา 
จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพลศึกษา จังหวัดเขตภาคกลาง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และกาวหนา อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของประยุทธ ผันประเสริฐ ไดจัดทําวิจัยเร่ืองการศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวม
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียน
เกวลินวิทยา ต.บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ โดยผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจ
โดยของครูผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยไดดังนี้ ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานลักษณะงาน และดาน
การยอมรับนับถือ ตามลําดับ สวนปจจัยค้ําจุน ดานนโยบายการบริหาร ดานความมั่นคงในงาน ดาน
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา และดาน
สภาพการทํางาน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสมหมาย เผือกสีทอง ไดจัดทําวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทํางานของครูใน
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 18 ดานปจจัย
กระตุน และดานปจจัยค้ําจุน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พบวา ดานปจจัยกระตุน เมื่อ
พิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานความรับผิดชอบ 
ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน และดานความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน สวนดานปจจัยค้ําจุน เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางาน การปกครองและบังคับบัญชา ดาน
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นโยบายการบริหาร และดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑา
ทิพย ฤทธิมงคล ไดทําการวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการเล่ือนตําแหนงดานผูรวมงาน ดานการ
นิเทศ และดานคาจาง  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุญธรรม ไวยมิตรา ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
จารุณี สถิต ไดจัดทําวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 โดยผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และเรียงคาเฉลี่ยตามลําดับ
จากมากไปนอย คือ ดานสวัสดิการ ความมั่นคงในอาชีพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนธรรม ดาน
เงินเดือน หรือคาจาง  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดานลักษณะ
งาน ที่มีคามัชฉิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.29 ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
มองเห็นวาโรงเรียนสาธิตเปนโรงเรียนที่มักจะไดรูจักและเปนที่ยอมรับในสังคม เชน การเปนโรงเรียน
นํารองในการทดลองใชแทบเล็ต ทําใหบุคลากรมองเห็นวางานที่ปฏิบัติมีความนาสนใจ มีการเปด
โอกาสใหมีการพัฒนา เรียนรูและศึกษาเพ่ิมเติม งานที่ไดรับมอบหมายมีความยากงายตอการปฏิบัติ 
งานมีความแปลกใหมทาทายความสามารถ งานมีการกําหนดวิธีการและแนวทางในการควบคุมผลการ
ปฏิบัติงาน งานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ งานมีปริมาณท่ีเหมาะสม และงานที่ปฏิบัติมีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การท่ีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานตัวงาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เปนเพราะบุคลากรสามารถดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษเปนที่นาพอใจของเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา และมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไดดี
เกิดความสําเร็จของงาน กอใหเกิดความพึงพอใจและความปราบปลื้มในผลสําเร็จของงาน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการไดรับการยอมรับ     
นับถือ ที่มคีามัชฉิมเลขคณิตเปนลําดับที่ 2 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.26 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
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บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครไดรับ
การยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน จากผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี ไดรับการรวมแสดงความ
ยินดีในโอกาสพิเศษตาง ๆ ไดรับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ 
ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา ไดรับการยกยองชมเชยสม่ําเสมอ ไดรับการใหกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน และไดรับการยอมรับนับถือจากการปฏิบัติงานไดสําเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของบุญมี เวียงนนท ไดจัดทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ดารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยผลการวิจัย
พบวา ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความรูสึกที่วาตนเองเปนสมาชิก
ที่สําคัญคนหนึ่งของสถานศึกษา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ไดรับโอกาสรวมกิจกรรมพบปะสังสรรค
กับผูบริหารและผูรวมงานนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพ ดวงประแสริฐ ได
จัดทําวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูนําที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล จันทบุรี ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูมีความรูตามสายงาน มีความสามารถ มี
ความรูสึก มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตําแหนงหนาที่การงาน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จดวยดี มี
ความเขาใจในจุดมุงหมายของงาน และมีอิสระในการตัดสินในการปฏิบัติงานมากข้ึน ไดรับการยอมรับจาก
ผูรวมงานและผูบริการ ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา สิ่งเหลานี้ชวยใหครูเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเพ่ือนรวมงาน ที่มีคามัชฉิมเลขคณิตเปน
ลําดับที่ 2 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.26 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรโรงเรียนสาธิต มีเพ่ือน
รวมงานที่มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีมิตรภาพอันดีตอกัน  มีความรู
ความสามารถ มีความไววางใจ มีศักยภาพท่ีโดดเดนและแตกตางของแตละคนมาปฏิบัติหนาที่สรางให
ทีมมีความเขมแข็ง เพ่ือนรวมงานมีการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแตละคนอยางสม่ําเสมอ 
และเพ่ือนรวมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งความลมเหลวและความสําเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของศิรินรัตน ปญญาวงศ ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของราชการครู
โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยขาราชการครูมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานเพ่ือนรวมงานมากที่สุด และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของอเล็กซซานเดอร ไดจัดทํา
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วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูจากมุมมองการทํางานในโรงเรียนศาสนาเอกชน  ผลการวิจัยพบวา 
ความแตกตางในความพึงพอใจในการทํางานมีความเก่ียวเนื่องมากท่ีสุดมาจาก อายุ ประสบการณการ
ทํางานในโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน รองลงมาคือ จํานวนปที่สอน ขนาดของหองเรียน 
สถานภาพการวาจาง  ระดับการศึกษา และระยะทางจากที่พักอาศัยกับโรงเรียน  และในสวนนอยสุด
ไดแก เพศของครู เพศของผูบริหาร และการเขารับการอบรม ซึ่งปจจัยภายในของการสอนไดแสดงให
เห็นถึงความพึงพอใจในระดับสูง  สวนความสัมพันธของครูและผูบริหารในเรื่องของความสําเร็จ 
ความหวังในอาชีพการสอนตลอดชีวิตอยูในระดับสูง ซึ่งทั้งหมดน้ีความพึงพอใจและระดับพฤติกรรมท่ี
ผูนําแสดงใหเห็นการจัดการอยูในมุมมองระดับสูงที่สุด  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานสภาพการทํางาน  ที่มี
คามัชฉิมเลขคณิตเปนลําดับที่ 4 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.22 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสถานท่ีการ
ทํางานที่สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เหมาะแกการปฏิบัติงานสถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศถายเท
สะดวกสบายเหมาะสําหรับการปฏิบัติงาน สภาพอุณหภูมิเหมาะสม อาคารสถานท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีชั่วโมงการทํางานเหมาะสม เครื่องมือเคร่ืองใชในการทํางานมีการ
ตรวจสอบ ซอมบํารุงพรอมสําหรับการใชงาน และจัดชวงเวลาพักผอนเหมาะสม  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงาน ที่มีคามัชฉิม
เลขคณิตเปนลําดับที่ 5 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.19 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรโรงเรียน
สาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการดําเดินการนิเทศ
งานอยูเปนประจํา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งผูนิเทศอาจจะมาจากหัวหนากลุมสาระ หรืออาจารยจาก
คณะศึกษาศาสตร ซึ่งโดยสวนใหญผูนิเทศมีความสัมพันธที่ดีตอครูเพ่ือใหครูรูสึกวาไววางใจพรอมกับ
นํากระบวนการนิเทศสอดแทรกกลมกลืนเขาไปกับภาระงานปกติของครูโดยใชวิธีการเย่ียมเยียน การ
ติดตอส่ือสารกับครู มีการใหกําลังใจโดยวิธีการพูดทางบวก  มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ปรึกษาหารือ สิ่งที่สําคัญที่สุด  ผูนิเทศตองนิเทศคน พูดคุยกับครู  ดูพฤติกรรมของนักเรียน  สังเกต
บรรยากาศและความสัมพันธในสังคมเรียนรูนั้นเพื่อเขาถึงสถานภาพและปญหา โดยเริ่มตนจากศรัทธา
ที่ครูมีความตั้งใจที่จะไปปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง ผูบริหารและศึกษานิเทศกเปนบุคคลกลุมหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมแนะแนววิธีการตาง ๆ ดานการเรียนการสอน ทั้งนี้หากไดแรงหนุนอีกดานหน่ึง คือ การ
แนะนําชวยเหลือ  ใหแบบอยางจากเพ่ือนครูดวยกันในรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ก็จะชวยเปนพลัง
ผลักดันใหครูไดตระหนักและมองเห็นขั้นตอนการสอนที่เปนจริง ชัดเจน  สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชั้นเรียนของตนไดดีขึ้น นําไปสูแนวทางการนิเทศที่ถูกตอง ซึ่งสงผลใหครูไดรับคําชี้แจง ตักเตือนและ



 
104 

 

 
 

ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มีมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร การ
เอาใจใสดูแลจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี  ไดรับความชวยเหลือ แนะนําจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ไดรับการสอนใหมีเทคนิคและกลวิธี
ที่ดีใหการปฏิบัติงานประสบ และไดเรียนรูทักษะในดานการบริหารงานจากผูบริหาร  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานหนวยงานและการจัดการ 
ที่มคีามัชฉิมเลขคณิตเปนลําดับที่ 6 คือคามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.18 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ
ในดานหนวยงานและการจัดการ หนวยงานมีความเอาใจใสตอบุคลากรในหนวยงาน มีวิธีการสราง
ความสัมพันธระหวางงานและบุคลากรใหปฏิบัติงานไดบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  มีการ
มุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการจัดการบริหารท่ี
เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน มีโครงสรางที่สามารถเปนกลไกขับเคลื่อนใหองคกรไปสูความสําเร็จ 
หนวยงานสนับสนุน สงเสริมบรรยากาศในการทํางานเปนทีมที่เขมแข็งโดยปราศจากความขัดแยง
หนวยงานสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน มีการจัดทีมงานท่ีเหมาะสม มีการกําหนดและ
มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรเหมาะสม และมีโครงสรางการทํางานที่ดี ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของธีรดา สืบวงษชัย ไดจัดทําวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 
โดยผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ดานสภาพการทํางาน โดยภาพรวมและรายขออยู
ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก สภาพของอาคารสถานท่ี 
หองเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอกระบวนการ
เรียนรู และรวมมือของชุมชนและผูปกครอง และวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการเลื่อนตําแหนง ที่มี
คามัชฉิมเลขคณิตเปนลําดับที่ 7 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.08 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มองเห็นวางานที่
มอบหมายมีการสรางโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพดานการทํางานใหสูงขึ้นบุคลากรมี
ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ บุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ การมอบหมายงานสราง
ความตระหนักในการสรางความกาวหนา ใหผูปฏิบัติงานสรางความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  มีการ
ปรับตําแหนงหรือเล่ือนตําแหนงงานใหบุคลากรสูงขึ้นอยางเหมาะสม และ การปรับตําแหนงงาน
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เหมาะสมกับคาตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกอเกียรติ สัพโส ไดจัดทําวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลของผูบริหารกับพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 พบวาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 3 ดานการเลื่อน
ตําแหนง โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ครูพึงพอใจกับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานและวิชาชีพที่ทําอยู 
ครูไดรับการสนับสนุนใหมีการเขาอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ และครูไดรับการสนับสนุน
ใหเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัยของนุชสรา แสงพิทักษ ไดจัดทํา
วิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติ ในสังกัดเขตพ้ืนที่ 4-5 โดยผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจดานการเลื่อน
ตําแหนง ในระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเงินเดือน ที่มีคามัชฉิมเลข
คณิตเปนลําดับที่ 8 คือ คามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 4.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรับคาตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานเปนรายไดประจําตลอดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับปริมาณของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสมกับหนาที่ในการปฏิบัติงาน ไดรับ
การตอบแทนดานสวัสดิการในการปฏิบัติงานเปนอยางดี และไดรับคาตอบแทนเปนบําเหน็จ บํานาญ
หรือกองทุน ในกรณีเกษียณอายุราชการเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของนพรัตน ศรีสุวรรณ 
ไดจัดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในงานของครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย โดยผลการวิจัยความพึงพอใจ
ในการทํางานของครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู และหนองคาย พบวา
ดานคาตอบแทนมีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากมีสวัสดิการและรายไดพิเศษจากการทํางาน เชน การ
สอนพิเศษ เหมาะสมตามประสบการณอยางเปนธรรมและไดเลื่อนตําแหนงหนาที่สูงขึ้น ไดรับ
เงินเดือนคาตอบแทนและสวัสดิการอยางพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจารุณี สถิตย ไดทํา
การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ผลการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ดานเงินเดือนอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของลิน (Lin) ไดจัดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของจํานวนคาจางที่ไดรับกับสภาพความพึง
พอใจในการทํางานอาชีพครู ผลการวิจัยพบวา จํานวนคาจางไมไดสงผลโดยตรงกับความมุงมั่นของครู
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ในการประกอบอาชีพ แตเปนตัวกลางสําคัญของความพึงพอใจในการทํางาน ในทางกลับกันสภาพการ
ทํางานสงผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอความมุงมั่นของครู 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลประโยชนเกื้อกูล ที่มี
คามัชฉิมเลขคณิตเปนลําดับท่ี 9 คือคามัชฉิมเลขคณิตเทากับ 3.87 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการคํานึงถึง
ผลประโยชนเกื้อกูลเปนสิ่งสําคัญ สําหรับองคการราชการในปจจุบัน สวนใหญมีการประกันสุขภาพ การ
ประกันชีวิต เงินบํานาญ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม เงินกูเพ่ือเคหะ สงเคราะหของ
มหาวิทยาลัย เงินกูธนาคารตาง ๆ เงินอุดหนุนการศึกษาบุตรบุคลากร เงินอุดหนุนคารักษาพยาบาลฯ   
ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประกันชีวิต - อุบัติเหตุ - สุขภาพ – แบบกลุม สวัสดิการงานศพบุคลากรและครอบครัว 
หอพักบุคลากร ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป รวมทั้งผลประโยชนเกื้อกูลอื่นๆ ใหบุคลากร ในความ
เปนจริงผลประโยชนเกื้อกูล เปนปจจัยหนึ่งที่บุคคลใชในการพิจารณา ขอเสนอตําแหนงงานที่ไดรับ แต
มันก็ไมใชสิ่งจูงใจ ที่ทําใหเกิดการเคล่ือนไหว เกิดการเคล่ือนที่ในสิ่งใดก็ตาม ที่ใชความพยายาม ในการ
ดําเนินการอยู เงิน ผลประโยชนเกื้อกูล และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสิ่งสนองความพอใจ 
บุคลากรจะตองพอใจในสิ่งเหลานี้ มิฉะนั้น จะไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ยังรวมไปถึง การ
กําหนดวันหยุดงานประจําปที่เหมาะสมตามที่ราชการกําหนด ไดรับการตอบสนองดานปจจัยพ้ืนฐาน
ของมนุษยอยาง ไดรับผลประโยชนที่ชวยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงานและดานสวนตัว  มีระบบดาน
การใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลท่ีดี ไดรับคาใชจายระหวางการลาพักผอนที่เหมาะสม  มี
สวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจใหเกิดความสนใจอยากรวมงานกับองคกร และมีคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ 
ที่เพียงพอตอความม่ันคงของชีวิต ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของนุชสรา แสงพิทักษ ไดจัดทําวิจัย
เร่ืองปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของสํานักงานคุม
ประพฤติ ในสังกัดเขตพ้ืนที่ 4-5 โดยผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
พบวาดานเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ของ
สํานักงานคุมประพฤติไดรับสวัสดิการ และเงินคาตอบแทนตาง ๆ นอย เมื่อเทียบกับหนาที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงาน 

3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธใน
ทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไว 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะของผูบริหารทุกดานมีความสัมพันธกันทางบวกทุกคูกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ คุณลักษณะ
ของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารโรงเรียนสาธิตมีคุณลักษณะที่ดี คือ ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะ
ทางสังคม สติปญญาและความสามารถ ภูมิหลังทางสังคม และคุณลักษณะทางกาย  ทําใหความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ประกอบไปดวย ลักษณะงาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
เพ่ือนรวมงาน สภาพการทํางาน การนิเทศงาน หนวยงานและการจัดการ การเลื่อนตําแหนง เงินเดือน
ผลประโยชนเกื้อกูล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดวยเชนกัน ดังนั้นถาคุณลักษณะของ
ผูบริหารอยูในระดับมากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรก็จะอยูในระดับที่สอดคลองกัน 
หากคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรก็จะอยูใน
ระดับนอยเชนเดียวกัน คุณลักษณะของผูบริหารจึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญธรรม ไวยมิตรา ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เฟรนฮามและคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึง
พอใจในการทํางาน ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะบุคลิกภาพมีการแปรผันกันในสวนของการจัดลําดับ
ความสําคัญกับระดับความพึงพอใจในการทํางานอยูในที่มีปริมาณจํานวนรอยละที่นอย ซึ่งสรุปไดวา
ลักษณะบุคลิกภาพไดมีความเก่ียวเนื่องและมีอิทธิพลตอการับรูของแตละบุคคลในสวนของ
สภาพแวดลอมในการทํางานหรือระดับความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ โด
โน-โครัวริส (Dono-Kouloueis) ไดจัดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะการเปนผูนําและ
การเสริมสรางพลังของครู ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงภาวะผูนําและ
ความพึงพอใจในการทํางาน และยังพบความสําคัญของความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังครูใน 
3 ระดับ (ผลกระทบ สถานภาพ และความกาวหนาในหนาที่) และความพึงพอใจในการทํางาน  ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลานเบอรรี่ (John W. Lounsbury) ไดจัดทําวิจัยเรื่อง ความเฉลียวฉลาด
และคุณลักษณะในความสัมพันธของอาชีพกับความพึงพอในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจในอาชีพและความเฉลียวฉลาดไมไดเปนสวนสําคัญของกลุมตัวอยางทั้งหมดแตมีผลสําหรับ
ลูกจางรายชั่วโมง และสําหรับผูจัดการ ผลงานวิจัยมีความคลายคลึงกันในเรื่องของความเฉลียวฉลาด
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และความพึงพอใจในการทํางาน  ซึ่งมีคุณลักษณะบางอยางที่เกี่ยวของกับอาชีพและความพึงพอใจใน
การทํางานแตจะเห็นไดชัดเจนในความพึงพอใจในการทํางานในความเฉลียวฉลาดของลูกจาง 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

  จากผลของการศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในการศึกษา
วิจัยตอไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานคุณลักษณะทางสังคม 
อยูในระดับมาก ขอผูบริหารเปนผูที่ไดรับความนิยมชมชอบของผูคนรอบขาง มีคามัชฉิมเลขคณิตนอย
ที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ ของตนเองใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาแกผูคนที่พบเห็น 
นาเชื่อถือตอบุคคลท่ัวไป และควรใหความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารตอง
มีความรอบรูและเปนที่ปรึกษาไดทุกกรณีทั้งยังควรเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน นอกจากน้ี
ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือจะไดพบปะกับผูใตบังคับบัญชาและบุคคล
ทั่วไปใหไดมากที่สุด ทั้งนี้อาจทําไดหลายวิธีการอาทิเชน จัดทําแผนพับการแนะนําผูบริหารและ
เผยแพรในสื่อประชาสัมพันธใหผูปกครอง และชุมชนไดรูจักมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนควรมีการจัด
นิทรรศการวิชาการ หรือกิจกรรมเปดบานใหผูปกครองหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน รวมชื่นชมผลงานนักเรียนและทําใหไดมีการพบปะกับผูบริหารไดมากยิ่งข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานผลประโยชนเกื้อกูล มีคามัชฉิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารควร
จัดใหโรงเรียนมีสวัสดิการตาง ๆ ใหการสนับสนุนบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนา และสงเสริมองคความรู 
ความสามารถของตน โดยการลาศึกษาตอ อบรม ศึกษาดูงาน การทําผลงานเพ่ือเลื่อนตําแหนง 
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สงเสริมใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใหตรงตามความตองการของสถานศึกษา  และควรพิจารณา
จัดสวัสดิการผลการตอบแทนใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับปริมาณ 
ควรจัดสรรคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหเหมาะสมกับปริมาณงาน  
ผูบริหารควรเสนอขอคิดเห็นและคําแนะนําของบุคลากรในเร่ืองที่เกี่ยวกับผลประโยชนเกื้อกูลตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นสูง ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และเปน
ความสัมพันธทางบวก แสดงใหเห็นวา ผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดีจะทําใหความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมากข้ึนดวย ดังนั้นควรจะมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผูบริหาร
อยางตอเนื่อง เชน การฝกอบรมดานบุคลิกภาพ ดานเทคนิคการบริหาร กระบวนการวางแผนกลยุทธ
เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถและเพ่ิมประสบการณในการทํางานแกผูบริหารและควรจัดใหมีการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคแตละดานตามความตองการของผูบริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณในการบริหารงาน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  จากขอคนพบขางตน เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูที่สนใจท่ัวไป ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใชกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เชน 
ผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน สายสนับสนุน ฯลฯ 
  2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเก็บขอมูล สัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) จัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) และเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม 
  3. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. การศึกษา-ไทย-กฎหมายและระเบียบขอบังคับกฎหมายการศึกษา. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545.   

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). “รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  บทสรุปสําหรับผูบริหาร.” 24-

26 ธันวาคม 2555. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559). พิมพครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556.  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ฐานขอมูลโรงเรียนสาธิต ขอมูลสถิติ ป 2555. เขาถึงเมื่อ 

30 ตุลาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://www.satit.mua.go.th/satit/default.php  
เสาวนีย ยิ้มถนอม. “คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครูสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553. 

อัมมาร สยามวาลา, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน และสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย. “การปฏิรูปการศึกษารอบ
ใหม: สูการศึกษาท่ีมีคุณคา” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป  2554 เรื่องยก
เครื่องการศึกษาไทย โดย มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   สํานักงานปฏิรูปและมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 15 กุมภาพันธ 2555. 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือและรายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

1. อาจารยดวงนภา ศรีนันทวงศ 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   
2. อาจารยณัฐวรรณ พุมดียิ่ง 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  
3. ผูชวยศาสตรจารยสุคนธ มณีรัตน 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนง อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน 

 

4. อาจารยสงา วงศไชย 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหนง อาจารยมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 

5. อาจารย ดร.พินดา วราสุนันท 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ     
                  มหาวิทยาลัย  
ตําแหนง รองหัวหนาภาควิชาฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา  

                คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน  
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและรายช่ือโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 

 

โรงเรียนสาธิต จํานวน 4 แหง 
 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนาสาธิตการศึกษา 
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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ภาคผนวก ค 

คาความเชื่อม่ันจากการทดลองเครื่องมือ 
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

A1 563.9375 2751.6734 0.5293 0.9875 

A2 563.8750 2746.4355 0.6814 0.9875 

A3 563.8750 2764.8871 0.2803 0.9876 

A4 563.7813 2755.5958 0.5762 0.9875 

A5 563.7813 2753.8538 0.6214 0.9875 

A6 563.8750 2754.6935 0.5015 0.9875 

A7 563.7500 2754.4516 0.6658 0.9875 

A8 563.8750 2743.5968 0.6425 0.9875 

B1 563.8125 2759.9637 0.4303 0.9876 

B2 563.9375 2756.4476 0.2718 0.9877 

B3 563.7813 2751.2730 0.6884 0.9875 

B4 563.8125 2757.5766 0.4878 0.9875 

B5 563.8438 2754.7812 0.5237 0.9875 

B6 563.8438 2754.7812 0.5237 0.9875 

B7 564.0313 2740.6119 0.6332 0.9875 

B8 564.0625 2748.5766 0.4926 0.9875 

B9 563.9375 2741.2863 0.651 0.9875 

B10 563.7188 2764.9183 0.4188 0.9876 

B11 563.7500 2755.4194 0.6383 0.9875 

C1 564.0000 2747.4839 0.5881 0.9875 

C2 563.9063 2746.7329 0.6497 0.9875 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

C3 563.9063 2746.0877 0.5785 0.9875 

C4 564.0625 2738.8992 0.6573 0.9875 

C5 563.9375 2757.0927 0.4192 0.9876 

C6 564.0313 2737.9022 0.6798 0.9875 

C7 564.0938 2740.6038 0.6252 0.9875 

C8 564.0625 2736.3831 0.7002 0.9874 

C9 564.0938 2743.8296 0.5706 0.9875 

C10 564.0938 2742.3458 0.5957 0.9875 

C11 563.8438 2740.8458 0.7192 0.9874 

D1 563.9375 2752.3831 0.5149 0.9875 

D2 563.9688 2756.7409 0.4159 0.9876 

D3 563.9375 2745.9315 0.5676 0.9875 

D4 563.8750 2743.2097 0.6498 0.9875 

D5 563.9063 2755.5071 0.4058 0.9876 

D6 563.8750 2745.5323 0.6059 0.9875 

D7 564.1875 2743.3830 0.4285 0.9876 

D8 563.7813 2752.6280 0.6532 0.9875 

D9 563.7813 2753.9183 0.6197 0.9875 

D10 563.9375 2751.4798 0.5333 0.9875 

D11 563.8438 2740.7812 0.7204 0.9874 

D12 563.7500 2755.7419 0.6291 0.9875 

D13 563.8750 2740.8226 0.6950 0.9875 

D14 563.7500 2746.7097 0.7058 0.9875 

D15 563.8438 2758.2651 0.4444 0.9876 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

E1 563.7500 2754.4516 0.6658 0.9875 

E2 563.7188 2757.2409 0.6662 0.9875 

E3 563.8438 2749.7490 0.6384 0.9875 

E4 563.7813 2755.1442 0.5879 0.9875 

E5 563.8750 2750.7581 0.5872 0.9875 

F1 563.9375 2750.5121 0.4855 0.9875 

F2 564.0625 2747.6089 0.5091 0.9875 

F3 564.0938 2750.4748 0.5137 0.9875 

F4 563.9063 2750.0232 0.5806 0.9875 

F5 564.0313 2738.6119 0.6676 0.9875 

F6 564.0625 2740.8347 0.6243 0.9875 

F7 564.2500 2732.5806 0.6527 0.9875 

F8 564.1563 2741.4264 0.5569 0.9875 

G1 564.2813 2732.6603 0.7909 0.9874 

G2 564.2500 2722.8387 0.7953 0.9874 

G3 564.3125 2731.0605 0.6023 0.9875 

G4 564.0625 2749.2218 0.5406 0.9875 

G5 564.6875 2716.0927 0.6995 0.9874 

G6 564.1875 2728.4153 0.7037 0.9876 

G7 564.8438 2725.6845 0.5050 0.9875 

G8 564.4375 2727.1573 0.6533 0.9875 

H1 564.6875 2699.9637 0.7832 0.9874 

H2 564.5625 2720.6411 0.5936 0.9875 

H3 564.9063 2677.3780 0.7827 0.9874 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

H4 565.1875 2672.4798 0.7341 0.9875 

H5 565.0000 2670.0000 0.8152 0.9874 

I1 564.5313 2710.3216 0.8787 0.9873 

I2 564.5625 2717.8024 0.8573 0.9874 

I3 564.5313 2719.2893 0.8110 0.9874 

I4 564.4375 2720.5766 0.7887 0.9874 

I5 564.9063 2691.7006 0.7363 0.9874 

I6 564.4063 2716.0554 0.8252 0.9874 

I7 564.4375 2709.0282 0.8916 0.9873 

J1 564.2188 2730.9506 0.7270 0.9874 

J2 564.2188 2730.9506 0.7270 0.9874 

J3 564.1875 2732.3508 0.7003 0.9874 

J4 564.3438 2715.9103 07259 0.9874 

J5 564.3750 2707.7258 0.8794 0.9873 

J6 564.2813 2711.3054 0.8528 0.9873 

J7 564.3125 2708.2863 0.8515 0.9873 

J8 564.3750 2704.1774 0.8766 0.9873 

K1 564.6563 2700.5554 0.8221 0.9874 

K2 564.7500 2702.7742 0.6864 0.9875 

K3 564.9063 2685.1845 0.8157 0.9874 

K4 564.9375 2697.8024 0.6790 0.9875 

K5 564.8750 2693.8548 0.8150 0.9874 

K6 564.6563 2724.3619 0.6174 0.9875 

K7 564.8750 2708.0484 0.5968 0.9876 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

L1 564.7188 2703.3054 0.7125 0.9874 

L2 564.7813 2709.0796 0.6401 0.9875 

L3 564.4375 2726.8992 0.7538 0.9874 

L4 564.4688 2722.0635 0.7857 0.9874 

L5 564.3125 2725.6411 0.7726 0.9874 

L6 564.1875 2734.2218 0.7371 0.9874 

L7 564.0625 2742.5766 0.6671 0.9875 

L8 564.1250 2740.6935 0.6227 0.9875 

M1 564.3125 2735.1895 0.7607 0.9874 

M2 564.2813 2735.8216 0.7350 0.9874 

M3 564.4375 2729.9960 0.7707 0.9874 

M4 564.3438 2732.7490 0.7400 0.9874 

M5 564.2813 2734.4022 0.6880 0.9874 

M6 564.4063 2725.4103 0.7069 0.9874 

N1 564.2500 2736.7097 0.7084 0.9874 

N2 564.3438 2735.9748 0.6281 0.9875 

N3 564.3125 2733.1250 0.7197 0.9874 

N4 564.2813 2734.4022 0.6880 0.9874 

N5 564.3438 2730.4909 0.7775 0.9874 

N6 564.4063 2729.9909 0.6914 0.9874 

N7 564.4063 2736.1845 0.6008 0.9875 

N8 564.4375 2732.8347 0.7245 0.9874 

O1 564.4063 2735.9909 0.8144 0.9874 

O2 564.4063 2731.8619 0.7942 0.9874 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

O3 564.2500 2738.0000 0.6225 0.9875 

O4 564.2813 2739.1764 0.6758 0.9875 

O5 564.2813 2733.1119 0.7087 0.9874 

O6 564.3125 2746.2218 0.6403 0.9875 

O7 564.2813 2742.7893 0.6121 0.9875 

O8 564.3750 2730.8871 0.7890 0.9874 

O9 564.2813 2737.1119 0.7122 0.9874 

O10 564.4063 2731.3458 0.7288 0.9874 

O11 564.4063 2729.5393 0.7574 0.9874 

 

 

Case Processing Summary 

    N % 

Cases  Valid 32 100 

  Excludeda 0 0 

  Total 32 100 

a. listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
N of Items 

Alpha 

0.9876 126 
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ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

รายช่ือโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
 

1. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
2. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม) 
3. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายมัธยม) 
4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายมัธยม) 
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม) 
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ฝายมัธยม) 
9. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
11. ศูนยสาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
12. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
13. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่องคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือทราบความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร (Administrators’ Traits And Job 

Satisfaction Of Personnel In Demonstration Schools Under The Office Of Higher 

Education Commission In Bangkok) 

1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน/
รองผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน/หัวหนากลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 2 คน รวมจํานวน 
4 คน และครูที่ปฏิบัติหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 8 คน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ศึกษาระดับคุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงาน         
            คณะกรรมการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี  3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนสาธิต  
            สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนทุกขอคําถามตาม    

สภาพความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คําตอบท่ีไดในครั้งนี้
จะนํามาวิเคราะหและนําเสนอเปนภาพรวม จะไมมีผลกระทบตอทานและสถานศึกษาของทานแต
ประการใด และหวังอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี  

 

                                     นางสาวอนุศรา โกงเหลง 
                                นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------------------  

 

ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม              
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย    ใน        หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 
 

ตัวแปรสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ 

ผูวิจัย 

 

1. เพศ             ชาย 
 

          หญิง 
 

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน เพ่ิมอีกหนึ่งป) 
                      ไมเกิน 30 ป 
                      41 - 50 ป 

  

          31 - 40 ป 
          51 ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                      ปริญญาตรี 

 

          ปริญญาโท 
 

                      ปริญญาเอก           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ………...)  

4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน    

                      ผูอํานวยการโรงเรียน               

                      รองผูอํานวยการโรงเรียน  

                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  

                      ครูผูสอน     

5. งานในหนาที่/ระดับที่ปฏิบัติการสอน   

    ปฐมวัย  

                      มัธยมศึกษา 
                      สอนมากกวา 1 ระดับ  
                     (โปรดระบุ………..) 

          ประถมศึกษา 
          อุดมศึกษา 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ………...) 
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะกรรมการการ       
             อุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด 

             เพียงคําตอบเดียว โดยระดับตัวเลขในแตละชองมีความหมายดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอที่ รายการคุณลักษณะของผูบริหาร 
ระดับความ
คิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

 คุณลักษณะทางกาย       

1. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง         

2. ผูบริหารมีรูปรางลักษณะทางกายสงาผาเผย        

3. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพอนามัยทางรางกาย        

4. ผูบริหารเปนผูมีสุขภาพจิตดี         

5. ผูบริหารเปนผูมีความวองไวกระฉับกระเฉง        

6. ผูบริหารเปนผูมีบุคลิกลักษณะดีไดรับคําชื่นชมจากบุคคลรอบ
ขาง 

   
   

7. ผูบริหารเปนผูมีความกระตือรือรนพรอมเสมอในการปฏิบัติ
หนาที่  

   
   

8. ผูบริหารเปนผูวัยวุฒิเหมาะสม         

 ภูมิหลังทางสังคม       

9. ผูบริหารเปนผูที่มีการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับตําแหนง       

10. ผูบริหารเปนผูที่มาจากครอบครัวที่ดี         

11. ผูบริหารเปนผูที่คนในสังคมทุกระดับใหการยอมรับวาเปนคนดี       

12. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดเปน
อยางดี  
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ขอที่ รายการคุณลักษณะของผูบริหาร 
ระดับความ
คิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

13. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวม       

 สายงานบริหารไดเปนอยางดี       

14. ผูบริหารมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับไดเปนอยางดี 

   
   

15. ผูบริหารสามารถเรียนรูปญหาจากสังคมรอบตัวไดอยางรวดเร็ว       

16. ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับความเครียดในทุกสภาวะ       

17. ผูบริหารมีความสามารถในการแสวงหาความรู และทันตอ
เหตุการณตางๆ  

   
   

18. ผูบริหารเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต         

19. ผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีไมเคยทําเรื่องเสื่อมเสีย       

 สติปญญาและความสามารถ       

20. ผูบริหารเปนผูมีสติปญญาดี          

21. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถดานการเรียนรู        

22. ผูบริหารเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาเหมาะสมกับลักษณะงาน       

23. ผูบริหารเปนผูมีความรอบรู          

24. ผูบริหารเปนผูมีความเขาใจในสายงานดานการบริหารจัดการ
การศึกษา 

   
   

25. ผูบริหารเปนผูมีปฏิภาณไหวพริบ        

26. ผูบริหารเปนผูมีดุลยพินิจในการตัดสินใจที่ดี       

27. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา
ตามสถานการณตางๆ ไดเหมาะสม 

   
   

28. ผูบริหารเปนผูมีทักษะดานการสื่อสาร       

29. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหแก
ผูอื่นเขาใจครบถวนและตรงประเด็น 

   
   

30. ผูบริหารเปนผูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 
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ขอที่ รายการคุณลักษณะของผูบริหาร 
ระดับความ
คิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

 บุคลิกภาพ       

31. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการปรับตัวตามวัฒนธรรม
องคกร 

   
   

32. ผูบริหารเปนผูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามยุคสมัย       

33. ผูบริหารเปนผูมีความเปนอิสระกลาแสดงออก       

34. ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล         

35. ผูบริหารเปนผูมียอมรับความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ        

36. ผูบริหารเปนผูใฝรูใฝศึกษา คนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ       

37. ผูบริหารเปนผูมีอํานาจในตนเอง          

38. ผูบริหารเปนผูที่มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นในความถูกตองดีงาม       

39. ผูบริหารเปนผูมีเสียสละ           

40. ผูบริหารเปนผูมีจิตใจเขมแข็งไมโอนออนตามอิทธิพลใด ๆ       

41. ผูบริหารเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาองคกรให
ความสําเร็จ 

   
   

42. ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม           

43. ผูบริหารเปนผูมีความม่ันใจในตนเอง         

44. ผูบริหารเปนผูมีความหนักแนน สุขุม รอบคอบ        

45. ผูบริหารเปนผูมีสามารถควบคุมอารมณไดดีเยี่ยม       

 คุณลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน       

46. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ 

   
   

47. ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบ       

48. ผูบริหารเปนผูมีความมุงมั่นและเทคนิคในการขจัดปญหาและ
อุปสรรค  

   
   

49. ผูบริหารเปนผูมีความมุงม่ันเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย       
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ขอที่ รายการคุณลักษณะของผูบริหาร 
ระดับความ
คิดเห็น สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

50. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

   
   

 คุณลักษณะทางสังคม       

51. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการประสานงาน        

52. ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธบุคลากรภายใน
องคกรไดเปนอยางดี 

   
   

53. ผูบริหารเปนผูที่สามารถเชื่อมความสัมพันธกับผูปกครอง 
ชุมชนไดดีเยี่ยม 

   
   

54. ผูบริหารเปนผูที่สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกองคกรไดเปนอยางดี   

   
   

55. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการบริหารจัดการดานการ
จัดการศึกษาดีเยี่ยม  

   
   

56. ผูบริหารเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีเยี่ยม         

57. ผูบริหารเปนผูที่ไดรับความนิยมชมชอบจากผูคนรอบขาง       

58. ผูบริหารเปนผูที่ไดรับความรัก ความศรัทธา          
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ตอนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนสาธิต             
             สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด 

   เพียงคําตอบเดียว โดยระดับตัวเลขในแตละชองมีความหมายดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง   ตรงกบัความคิดเห็นของทานอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับนอย 
  ระดับ 1 หมายถึง   ตรงกับความคิดเห็นของทานอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอที่ รายการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความ
คิดเห็น 

สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

 ลักษณะงาน       

1. งานที่ปฏิบัติมีความนาสนใจ       

2. งานที่ไดรับมอบหมายมีความยากงายตอการปฏิบัติ        

3. งานที่ปฏิบัติมีความแปลกใหมทาทายความสามารถ       

4. งานที่ปฏิบัติเปดโอกาสใหมีการพัฒนา เรียนรูและศึกษา
เพ่ิมเติม  

   
   

5. งานที่ปฏิบัติมีปริมาณท่ีเหมาะสม          

6. งานที่ปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ       

7. งานที่ปฏิบัติมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน        

8. งานที่ปฏิบัติมีการกําหนดวิธีการและแนวทางในการควบคุม       

 เงินเดือน       

9. ผูปฏิบัติงานไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่เหมาะสมกับ
ปริมาณของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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ขอที่ รายการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความ
คิดเห็น 

สําหรับ
ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

10. ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานเปนรายไดประจํา
ตลอดการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

   
   

11. ไดรับคาตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสม
กับหนาที่ในการปฏิบัติงาน     

   
   

12. ไดรับคาตอบแทนเปนบําเหน็จ บํานาญหรือกองทุน ในกรณี
เกษียณอายุราชการเหมาะสม 

   
   

13. ไดรับการตอบแทนดานสวัสดิการในการปฏิบัติงานเปน
อยางดี 

   
   

 การเลื่อนตําแหนง       

14. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ   

   
   

15. มีการปรับตําแหนงหรือเลื่อนตําแหนงงานใหบุคลากรสูงขึ้น
อยางเหมาะสม 

   
   

16. มีการมอบมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน  

   
   

17. งานที่มอบหมายสรางโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนา
ศักยภาพดานการทํางานใหสูงขึ้น   

   
   

18. การปรับตําแหนงงานเหมาะสมกับคาตอบแทน        

19. การมอบหมายงานสรางความตระหนักในการสราง
ความกาวหนา  

   
   

20. การมอบหมายงานสรางความตระหนักใหผูปฏิบัติงานสราง
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

   
   

 การไดรับการยอมรับนับถือ       

21. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา        
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ขอที่ รายการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความ
คิดเห็น 

สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

22. ไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน        

23. ไดรับการยอมรับนับถือจากผูปกครองและชุมชนเปนอยางดี       

24. ไดรับการยกยองชมเชยสมํ่าเสมอ          

25. ไดรับการรวมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษตางๆ         

26. ไดรับการใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน         

27. ไดรับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานได
ประสบผลสําเร็จ  

   
   

28. ไดรับการยอมรับนับถือจากการปฏิบัติงานไดสําเร็จ        

 ผลประโยชนเก้ือกูล       

29. ไดรับการตอบสนองดานปจจัยพื้นฐานของมนุษยอยาง
สมบูรณ  

   
   

30. ไดรับผลประโยชนที่ชวยเหลือเกื้อกูลทั้งในการปฏิบัติงาน
และดานสวนตัว 

   
   

31. มีสวัสดิการที่ดี ดึงดูดใจใหเกิดความสนใจอยากรวมงานกับ
องคกร  

   
   

32. มีคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ ที่เพียงพอตอความมั่นคง
ของชีวิต  

   
   

33. มีระบบดานการใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลท่ีดี       

34. มีการกําหนดวันหยุดงานประจําปที่เหมาะสม        

35. ไดรับคาใชจายระหวางการลาพักผอนที่เหมาะสม        

 สภาพการทํางาน       

36. มีชั่วโมงการทํางานเหมาะสม          

37. จัดชวงเวลาพักผอนเหมาะสม         
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ขอที่ รายการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความ
คิดเห็น 

สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

38. เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานมีการตรวจสอบ ซอมบํารุง
พรอมสําหรับการใชงาน 

   
   

39. สภาพอุณหภูมิเหมาะสม           

40. สถานที่ปฏิบัติงานมีอากาศถายเทสะดวกสบายเหมาะ
สําหรับการปฏิบัติงาน  

   
   

41. อาคารสถานท่ีไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน  

   
   

42. มีสถานที่การทํางานที่สะอาด ปลอดภัย         

43. มีบรรยากาศที่เหมาะแกการปฏิบัติงาน         

 การนิเทศงาน       

44. ไดรับการเอาใจใสดูแลจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน
เปนอยางดี  

   
   

45. ไดรับความชวยเหลือ แนะนําจากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไปในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ  

   
   

46. ไดรับการสอนใหมีเทคนิคและกลวิธีที่ดีใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ  

   
   

47. ไดรับคําชี้แจง ตักเตือนและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
แบบกัลยาณมิตร   

   
   

48. ไดรับความมีมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร       

49. ไดเรียนรูทักษะในดานการบริหารงานจากผูบริหาร        

 เพ่ือนรวมงาน       

50. เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ         

51. เพ่ือนรวมงานมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน         

52. เพ่ือนรวมงานมีมิตรภาพอันดีตอกัน         
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ขอที่ รายการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความ
คิดเห็น 

สําหรับ 

ผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

53. เพ่ือนรวมงานมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ         

54. เพ่ือนรวมงานมีความไววางใจ       

55. เพ่ือนรวมงานมีศักยภาพที่โดดเดนและแตกตางของแตละ
คนมาปฏิบัติหนาที่สรางใหทีมมีความเขมแข็ง 

   
   

56. เพ่ือนรวมงานพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแตละคน
อยางสม่ําเสมอ 

   
   

57. เพ่ือนรวมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานทั้งความลมเหลว
และความสําเร็จของงาน  

   
   

 หนวยงานและการจัดการ       

58. หนวยงานมีความเอาใจใสตอบุคลากรในหนวยงาน        

59. หนวยงานมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน         

60. หนวยงานมีการจัดการบริหารท่ีเปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน       

61. หนวยงานมีโครงสรางการทํางานที่เหมาะสม        

62. หนวยงานมีโครงสรางที่สามารถเปนกลไกขับเคลื่อนให
องคกรไปสูความสําเร็จ 

   
   

63. หนวยงานสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน       

64. หนวยงานสนับสนุน สงเสริมบรรยากาศในการทํางานเปน
ทีมท่ีเขมแข็งโดยปราศจากความขัดแยง  

   
   

65. หนวยงานมีการจัดทีมงานที่เหมาะสม         

66. หนวยงานมีการกําหนดและมอบหมายหนาที่ ความ
รับผิดชอบของบุคลากรเหมาะสม   

   
   

67. หนวยงานมีวิธีการสรางความสมัพันธระหวางงานและบุคลากร
ใหปฏิบัติงานไดบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

   
   

68. หนวยงานมีการมุงเนนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม       
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางสาวอนุศรา โกงเหลง 
ที่อยูปจจุบัน 289/168 ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)  
   แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร  
   สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน  
   มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี 
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