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The purposes of this research were to examine 1)  the administrator’ s traits of the school under the 
Secondary Educational Service Area Office 3, 2)  the teacher’ s job satisfaction in the school under the Secondary 
Educational Service Area Office 3, and 3)  the relationship between the administrator’ s traits and teacher’ s job 
satisfaction in the school under the Secondary Educational Service Area Office 3 . The sample were 44 schools under the 
Secondary Educational Service Area Office 3.  The 4 respondents in each school were 2 director /  acting director / 
deputy director and 2 teachers, with the total of 176 . The research instrument was a questionnaire regarding leadership 
traits based on the concept of Barnard and teacher’s job satisfaction based on the concept of Locke. The statistics used to 
analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson ’ s product-moment 
correlation coefficient. 

The finding were as follows: 

1.  The administrator’ s traits of the school under the Secondary Educational Service Area Office 3, 
collectively and individually, were found at the high level; ranking from the highest mean to the lowest mean as follow : 
capacity, responsibility, vitality and endurance, persuasiveness, and decisiveness. 

2. The teacher’s job satisfaction in the school under the Secondary Educational Service Area Office 3, 
collectively and individually, were found at the high level; ranking from the highest mean to the lowest mean as follow : 
company and management, co – workers, recognition, supervision, work, promotions, benefits, pay, and working 
condition. 

3. There was the significant relationship between the administrator’s traits and teacher’s job satisfaction 
in the school under the Secondary Educational Service Area Office 3 at .01 level of statistical significant. 
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บทที ่1 

บทน า 

 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุน

ของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนขบวนการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน ทั้ งในเชิง
สถาบนั ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต1  ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดก้ าหนดบทบญัญติัท่ีถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาทั้ งระบบ ทั้ งในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจดัการศึกษา มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา2    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2560-
2579) ท่ีเน้น “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างระบบการ
บริหารจดัการภายในท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกระดบัจะท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ามกลางสังคมใน
ปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัทางการศึกษาสูง ส่งผลท าให้องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
บริหารองคก์าร และยอ่มตอ้งการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

การศึกษาเป็นเร่ืองของการพัฒนาคนท่ีต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวขับเคล่ือน คือ 
ผูบ้ริหาร และครู โดยผูบ้ริหารท่ีดีมีความสามารถจะมีคุณลักษณะเป็นตัวบ่งช้ี ในขณะเดียวกัน
ทางดา้นจิตใจก็ส าคญั ถา้ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานจะส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
การบริหารงานท่ีดียอ่มตอ้งอาศยัหวัหนา้งานท่ีมีความเป็นผูน้ าท่ีดีดว้ยสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นพ
พงษ์ บุญจิตราดุล ท่ีกล่าวว่า “นกับริหารท่ีดีมกัมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะของการบริหารอยูด่ว้ย
เสมอ”3 ถา้องคก์รใดมีผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารก็จะส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการ 
                                                           

1 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
(กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560). 

2 ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, การศึกษา-ไทย-กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบักฎหมาย
การศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมาธิการศึกษาแห่งชาติ, 2545).  

3 นพพงษ ์บุญจิตราดุลย,์ หลกัการบริหารการศึกษา, 3 ed. (กรุงเทพฯ: อนงคศิ์ลปการ
พิมพ ์2549).  
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ปฏิบติังานของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา อนัจะน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหน้าตามจุดมุ่งหมายท่ีองคก์รวาง
ไว ้
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลอนัเป็นก าลงัส าคญัของชาติ และ
รัฐตอ้งจดัให้ทัว่ถึง จากขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (2552-2561) ไดก้ าหนดกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็มีมาตรการในการสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการ
บริหารเชิงคุณภาพ อีกทั้ งยงัมีมาตรการพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาโดยให้มีแผนพฒันาภาวะผูน้ าตามช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมด้วย
ช่องทางพิเศษ มีการก าหนดคุณสมบติัการเขา้สู่ต าแหน่งเส้นทางความกา้วหนา้ และระบบการจูงใจ4 
ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะช้ีวดัความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารใน
การปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นกุญแจดอกส าคญัในการเปิดมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 นอกจากน้ี
ความอยูร่อดของโรงเรียนในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถ
น าพาการศึกษาใหม่ไปสู่การตองสนองความตอ้งการ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้ผูบ้ริหารยุคใหม่
ตอ้งเตรียมตนเองใหมี้คุณลกัษณะและขีดความสามารถท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารเป็นบุคคลส าคญัในการ
บริหารจดัการศึกษา โดยตอ้งด าเนินการส่งเสริมอ านวยความสะดวกประสานการปฏิบติังานของ
บุคลากรทางการศึกษา ใหพ้ฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตเยาวชนท่ีพึงประสงคใ์ห้
บรรลุเป้าหมาย ผู ้บริหารสามารถน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ และยืนหยดัท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงได้อย่างสง่างาม จึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสมือนพลงั
ขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพ ประการส าคญับุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งมีขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี มีความมัน่ใจศรัทธาต่อผูบ้ริหาร5 

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารย่อมมีบทบาทท่ีเป็นผลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของ
งานเป็นอยา่งยิ่ง บางคร้ังการจดัการองค์การแมจ้ะไม่เรียบร้อยถูกตอ้งอยู่บา้ง ก็อาจไดรั้บผลงานสูง

                                                           
4 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) (กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552). 

5 สกุลรัตน์ กมุทมาศ, หลกัการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ิฆเณศ, 2550). 
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ได ้หากผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีดี แต่ถา้คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผูบ้ริหารไม่ดี แม้
การจดัองคก์ารถูกตอ้งหรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานนั้น ๆ ยอ่มสมบูรณ์ไดย้าก 
ดังนั้ นผูบ้ริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการน าท่ีถูกต้องเหมาะสม เพราะ
ความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การข้ึนอยู่กับผูบ้ริหาร ซ่ึงจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจ
แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์หรือผูน้ านั้ น 
ควรท่ีจะประกอบดว้ยเร่ืองท่ีส าคญัไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นคุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารงานและดา้นคุณลกัษณะทางสังคม6 

การศึกษาของไทยในท่ีผ่านมาอยู่ในอนัดบัท่ีลดลงเร่ือย ๆ ล่าสุดสภาเศรษฐกิจโลก 
หรือ WEF (World Economic Forum) ประกาศผลการจดัการศึกษาว่าประเทศไทยอยู่ในล าดบั 8 
ของอาเซียน7 ยิ่งท าให้ผูอ้ยูใ่นแวดวงการศึกษารู้สึกกงัวลไปตามๆ กนั โดยไม่สนใจวา่การจดัอนัดบั
การศึกษาคร้ังน้ีใช้เกณฑ์อะไรเป็นตวัช้ีวดั การท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สนองต่อความ
ตอ้งการและความพึงพอใจนั้นยากท่ีจะประสบความส าเร็จ เน่ืองจากโครงสร้างนโยบายการศึกษา
และสภาพแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นคุณลกัษณะหรือภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การจูงใจน ามาซ่ึงความพึง
พอใจ การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดหลกัในการปฏิบติังานมีผลกระทบต่อบรรยากาศขององคก์ร
ทั้งส้ิน ดงันั้นจะเห็นไดว้่านักเรียนจะมีคุณภาพมาจากการผลิตของครู ซ่ึงความพึงพอใจท่ีครูมีต่อ
ผูบ้ริหารก็เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีใหค้รูท างานไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6 สัมมา รธนิธย,์ หลกัทฤษฎีและปฏิบติัการบริหารการศึกษา, 3 ed. (กรุงเทพฯ: ขา้ว

ฟ่าง, 2556). 
7 "อนัดบั 8 แห่งอาเซียน มาตรฐานการศึกษาแบบไทย ๆ," มติชนรายวนั 2556. 
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ปัญหาของการวจัิย 
จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในเร่ืองคุณลักษณะของผู ้บริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูพบวา่ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรพฒันาคุณลกัษณะบางประการเพื่อให้เป็นผูบ้ริหารท่ีดี เช่น 
ความสามารถในการจูงใจ ความรับผดิชอบ และความฉลาดมีไหวพริบ 

2. การให้สวสัดิการไม่สอดคล้องกับความต้องการของครู ไม่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในการด ารงชีพของครู ส่งผลใหค้รูขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ท าใหไ้ม่สามารถ
รักษาครูใหท้  างานกบัโรงเรียนต่อไปได้8 

จากปัญหาท่ีพบ สาเหตุหน่ึงอาจมาจากคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร เพราะคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารยอ่มเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอนัจะส่งเสริมใหก้ารงานประสบความส าเร็จได ้ดงันั้นหากผูบ้ริหาร
มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการจูงใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาได ้จะท าใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ช้ีให้เห็นว่าทั้งปัญหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารและปัญหาของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจจะ
ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะของผู ้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
การบริหารจดัการของโรงเรียนมธัยมศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
1. เพื่อทราบคุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 3 
2. เพื่อทราบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

                                                           
8 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต3, "รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3,"  
http://www.secondary3.go.th/main/news/1692.html; ibid. 
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3. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
 

ค าถามในการวจัิย 

เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัก าหนดขอ้ค าถามของการวิจยั 
ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
3 อยูใ่นระดบัใด 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 อยูใ่นระดบัใด 

3. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาค าตอบ ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานของการวจิยัดงัน้ี 
1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 

3 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพนัธ์กนั 
 

ขอบข่ายทางทฤษฎขีองการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวิจยัไวเ้ป็นกรอบของ
การศึกษา โดยน าแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนไตน์  (Lunenburg and Ornstein) ท่ีกล่าวว่า 
องคก์รระบบเปิด ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ๆ ภายในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
โดยระบบจะยอมรับ ปัจจัยน าเข้า ( inputs) จาก ส่ิ งแวดล้อม  มีกระบวนการแปลงสภาพ 
(transformation process) ซ่ึงเปล่ียนแปลงตวัป้อนใหก้ลายเป็นผลผลิต (output) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้ม (environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) เพื่อการ
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ปรับปรุงและพฒันา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั9  ปัจจยัน าเขา้ใน
ระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับทรัพยากรทางการศึกษาท่ีน าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ 
นโยบายการจดัการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการ 
ไดแ้ก่ เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ (management) เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ี จะ
ถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการของการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
กระบวนการนิเทศ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจทางสังคม และทางภูมิศาสตร์10 

ในส่วนของคุณลักษณะของผูบ้ริหารนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไวแ้ตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี ดรักเกอร์ (Drucker) ไดใ้ห้แนวคิดท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะผูบ้ริหาร ดงัน้ี 1) มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สมอง (wealthy) 2) มีทกัษะ (skills) 3) มี
อ านาจ (power) 4) รอบรู้ (enlightenment) 5) แสวงหาส่ิงท่ีดี (well belong) 6) มีความเท่ียงธรรม 
(rectitude) 7) น่าเคารพนับถือ (respect) 8) เป็นมิตร (affection)11 และเครทอน (Kreitton) ได้
แยกแยะคุณลกัษณะผูบ้ริหาร โดยเน้นว่าลกัษณะผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยบญัญติั 21 ประการ 
คือ          1) ตอ้งมีความรู้ดี 2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น 3) มีใจเยือกเยน็เม่ือประสบปัญหา 4) นอบ
นอ้ม           5) ตดัสินปัญหาทนัท่วงที 6) เป็นกลางโดยไม่เอนเอียง 7) เปล่ียนแปลงปรับปรุงได ้8) มี
ความกลา้หาญ 9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี 10) เตรียมใจท่ีจะรับงานหนกั 11) มีอารมณ์มัน่คง 12) 
มีเมตตาจิต 13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 14) เสมอตน้เสมอปลาย 15) สามารถคุมการประชุมและ
แนะน าความคิด 16) รักงานท่ีท า 17) ไม่หมดก าลงัใจง่ายๆ 18) มีความสามารถท างานท่ีดีมากกว่า
หน่ึงส่ิง 19) มีพลงัแห่งความคิดค านึง 20) ซ่ือสัตยแ์ละตรงไปตรงมา 21) ตอ้งมีศีลธรรม12 ส่วนลอร์
เลอร์และพอร์ตเตอร์ (Lawler and Porter) ไดเ้สนอ 1) พยายามท่ีจะเพิ่มหรือกระตุน้ความพยายาม
ของลูกน้องเพื่อให้งานบรรลุตามท่ีคาดหวงัไว ้2) การให้รางวลัจะตอ้งมีความชดัเจน และสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา และ 3) ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าความเขา้ใจและแสวงหาเพื่อให้ทราบ
ความตอ้งการของบุคคล และวางระบบการใหร้างวลัของแต่ละบุคคล โดยการพิจารณาใหร้างวลักบั
                                                           

9 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: Concepts 
and Practices, 5 ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008). 

10 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหาร
การศึกษา, 14 ed. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543). 

11 Peter F. Drucker, The Practice of Management (New York: Harper, 1958). 
12 Burton W. Kreitton, Leadership for Action in Rural Communities (Illinois: 

Interstate, 1960). 
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ความตอ้งการของบุคลากรให้เหมาะสม13 สแตทและคณะ (Stadt and others) ได้ให้ความเห็นว่า
คุณลกัษณะท่ีดีของผูน้ าท่ีดีควรมีดงัน้ี 1) ค  านึงถึงมาตรฐานในการท างาน 2) เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืน
หรือพึ่งพาอาศยัได ้3) มีความกลา้ กลา้ท่ีคิด กลา้ท่ีจะเส่ียง 4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถท่ี
จะแบ่งงานให้ผู ้อ่ืนช่วยปฏิบัติ 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโนภาพ 8) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 9) มี
ความสามารถในการส่ือสารความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มีสติปัญญา 12) มีความสาม
รถในการจดัรูปงาน 13) มีความสามารถในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล14 ส่วนควิเบิ้ล (Quible) ได้
กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหารวา่ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี คือ 1) มีศิลปะในการท างาน 2) 
ฉลาดรอบรู้ กล้าตดัสินใจ   3) ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน  4) มีความซ่ือสัตย ์
ขยนัและมีคิดริเร่ิม 5) มีความยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง 7) ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้15 ส่วนเซยเ์ลส 
(Sayles) ไดใ้ห้ความเห็นว่าผูบ้ริหารโดยทัว่ไปควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) มีความสามรถเหนือผูอ่ื้น 2) 
เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได้ 3) มีความกระตือรือร้น 16 รวมทั้งเคลมเมนท์และริชาร์ด 
(Clement and Richard) ไดเ้สนอวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณา
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การมี
ทศันคติท่ีดีของผูน้ าในงานตอ้งมีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต เฉลียวฉลาด มีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะ
รับผิดชอบงาน มีทกัษะ มีความยืดหยุ่นและเช่ือมัน่ในตนเอง17 ในขณะท่ีสต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้
ก าหนดลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีไว ้6 ดา้น คือ 1) คุณลกัษณะทางกาย (physical characteristics) 2) 
ภูมิหลังทางสังคม (social background) 3) สติปัญญาความรู้ ความสามารถ ( intelligence) 4) 
บุคลิกภาพ (personality)                   5) คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน (task related characteristics) 6) 
คุณลกัษณะทางสังคม (social characteristics) ซ่ึงผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ท่ีบาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีดีของผูบ้ริหาร ตอ้งประกอบด้วยส่ิง
                                                           

13 Edward E. Lawler and Lyman W.Porter, "The Effect of Performance on Job 
Satisfaction," Industrial Relations  (1967). 

14 Ronald W.Stadt and others, Managing Career Education Programs (Eaglewood 
Cliffs: New Jersey Prentice-Hall, 1973). 

15 Zane K. Quible, The Administrative Office Management Function 2ed. (Westport 
Connecticut: Greenwood, 1980). 

16 Leonard R. Sayles, Leadership: What Effective Managers Really Do and How 
They Do It (New York: McGraw-Hill, 1979). 

17 L.M. Clement and S.T.Rickard, Effective Leadership in Student Services 
(SanFrancisco: Jossey-Bass Publishers, 1992). 
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ต่อไปน้ี 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulation) 2) ความสามารถในการตดัสินใจ 
(decisiveness) 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) 
5) ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity)18 

ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ได้มีผูศึ้กษาค้นควา้และเขียนไวห้ลาย
ทฤษฎี ดงัน้ี วรูม (Vroom) ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีท าให้บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วยความพอใจ (valence) ความคาดหมาย (expectancy) และผลลัพธ์ 
(outcomes)19 และเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ไดศึ้กษาพบวา่ องคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation factors) ซ่ึงประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 5 ด้าน คือ ความส าเร็จของงาน (achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ 
(recognition) ลกัษณะงาน (work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน (advancement) และองค์ประกอบค ้ าจุน (hygiene factors) ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 11 ด้าน คือ เงินเดือน (pay) โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (possibility of growth) 
สภาพการท างาน (work condition) สถานะของอาชีพ (status) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (factor of 
personal life) นโยบายการบริหาร (policy and administration) ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา 
(interpersonal relations with superior) ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บงัคบับัญชา (interpersonal relations 
with staff) ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน (interpersonal relations with peers) เทคนิคการนิเทศ 
(supervision technical) ความมัน่คงในงาน (job security)20 และทฤษฎีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การท างานของล็อก (Locke) ซ่ึงมี 9 องคป์ระกอบ คือ ลกัษณะงาน (work) เงินเดือน (pay) การเล่ือน
ต าแหน่ง (promotions) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ผลประโยชน์เก้ือกูล (benefits) 
สภาพการท างาน (working conditions) การนิเทศงาน (supervision) เพื่อนร่วมงาน (co-workers) 
หน่วยงานและการจดัการ (company and management)21   

                                                           
18 Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge: Harvard 

University Press, 1996). 
19 Victor H. Vroom, Work and Motivation (New York: John Wiley and sons, 1964). 
20 Frederick Herzberg, Work and the Nature Way (New York: The Work Publishing, 

1967). 
21 Edwin A. Locke, "The Nature and Causes of Job Satisfaction," Handbook of 

Industrial and Organizational Psychology  (1981). 
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard) ในการศึกษาเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารและแนวคิดของล็อก (Locke) ในการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครู ดงัปรากฏใน แผนภูมิท่ี 1 

 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

 

องค์กร (Organization) 
 

                   ปัจจัยน าเข้า    กระบวนการแปลงสภาพ            ผลผลติ 
        (Input)                      (Transformation Process )                         (Output)     

       - บุคลากร     - การบริหาร          - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      - คุณลกัษณะของผู้บริหาร   - การจดัการเรียนการสอน      - ความพึงพอใจของทุกฝ่าย 
       - งบประมาณ    - การนิเทศการศึกษา    ความพงึพอใจใน                         
       - วสัดุอุปกรณ์               การปฏิบัติงานของครู 
       - การจดัการ   

                                           
ข้อมูลป้อนกลบั (feedback)  

 

องค์กร (Organization) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายทางทฤษฎีของการวจิยั 
ท่ีมา:  Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Educational Administration: Concepts and 
Practices, 5th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2008). 31-33.  
        Chester I. Barnard, Organization and Management (Cambridge: Harvard University 
Press, 1996), 93-100. 
        Edwin A. Locke, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology, 2nd ed.  (Chicago: rand Mcnall, 1981), 1302. 
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ขอบเขตทฤษฎขีองการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดของเขตเน้ือหาการวิจยัโดยมุ่งท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ซ่ึงในส่วนของคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ไดบู้รณาการจากแนวคิด
ของ บาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้  าหนดลกัษณะของผูน้ าท่ีดีไว ้5 ดา้น คือ 1) ความมีชีวติชีวาและอดทน 
(vitality and endurance) 2) ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) 3) ความสามารถในการ  
จูงใจ (persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) 5) ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual 
capacity)  ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ผูว้ิจยัได้ใช้ทฤษฎีท่ีมีผลต่อความ    
พึงพอใจในการท างานของล็อก (Locke) ซ่ึงมี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะงาน (work) 2) 
เงินเดือน (pay) 3) การเล่ือนต าแหน่ง (promotion) 4) การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition)                              
5) ผลประโยชน์เก้ือกูล (benefits) 6) สภาพการท างาน (working conditions) 7) การนิเทศงาน 
(supervision) 8) เพื่อนร่วมงาน (co-workers) และ 9) หน่วยงานและการจัดการ (company and 
management) ดงัปรากฏในแผนภูมิท่ี 2 

 
 

                 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Ytot) 
                               1. ลกัษณะงาน (Y1) 
                     2. เงินเดือน (Y2) 
                     3. การเล่ือนต าแหน่ง (Y3) 
           คุณลกัษณะของผู้บริหาร (Xtot)         4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Y4) 
         1. ความมีชีวติชีวาและทนทาน (X1)        5. ผลประโยชน์เก้ือกูล (Y5) 
         2. ความสามารถในการตดัสินใจ (X2)        6. สภาพการท างาน (Y6) 
              3. ความสามารถในการจูงใจ (X3)         7. การนิเทศ (Y7) 
 4. ความรับผดิชอบ (X4)          8. เพื่อนร่วมงาน (Y8) 
 5. ความฉลาดมีไหวพริบ (X5)         9. หน่วยงานและการจดัการ (Y9) 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงขอบเขตของการวจิยั 
ท่ีมา:  Chester I.  Barnard, Organization and Management (Cambridge:  Harvard University 
Press, 1996), 93-100. 
      Edwin 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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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั
คร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง บุคลิกภาพ พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
และท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ย ความมีชีวติชีวาและทนทาน ความสามารถในการตดัสินใจ ความสามารถในการจูงใจ 
ความรับผดิชอบ  และความฉลาดมีไหวพริบ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ทศันคติ หรือความรู้สึกท่ีดีของครูต่อ
องค์การงานท่ีท าอยู่ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจาก
บุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน และท างานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงไดจ้ากการประเมินโดยผา่นการ
ตดัสินใจจากผูบ้ริหารแลว้ ประกอบด้วย ลกัษณะงาน เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ ผลประโยชน์เก้ือกูล สภาพการท างาน การนิเทศงาน เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและ
การจดัการ 

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  หมายถึง สถานศึกษาท่ี
เปิดท าการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้ งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ท่ีสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี มี 47 
โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวดัจงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จ านวน 7 โรง อ าเภอปากเกร็ด จ านวน 5 โรง อ าเภอบางบวัทอง จ านวน 1 โรง อ าเภอบางกรวย 
จ านวน 2 โรง อ าเภอไทรน้อย จ านวน 2 โรง อ าเภอบางใหญ่ จ านวน 1 โรง และในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 โรง อ าเภอท่าเรือ จ านวน 2 โรง อ าเภอบาง
ไทร จ านวน 1 โรง อ าเภอบางบาล จ านวน 1 โรง อ าเภอนครหลวงจ านวน 2 โรง อ าเภอบางปะอิน
จ านวน 3 โรง อ าเภอภาชี จ านวน 1 โรง อ าเภอวงัน้อย จ านวน 2 โรง อ าเภอเสนา จ านวน 3 โรง 
อ าเภอผกัไห่จ านวน 3 โรง อ าเภอบางปะหัน จ านวน 1 โรง อ าเภอบา้นแพรก จ านวน 1 โรง อ าเภอ
มหาราชจ านวน 1 โรง อ าเภออุทยั จ  านวน 2 โรง อ าเภอบางซ้าย จ านวน 1 โรง อ าเภอลาดบวัหลวง 
จ านวน 1 โรง 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบั
ความพึงพอใจของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ใน
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยัส่ือสั่งพิมพ ์และวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาสามารถสรุปสาระส าคญัของเอกสารท่ีคน้ควา้ไดแ้ก่    
1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 3) ขอ้มูลพื้นฐาน
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 4) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

คุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ความหมายของคุณลกัษณะ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 อธิบายไวว้่า คุณลักษณะ 

หมายถึงเคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีให้เห็นความดี หรือลกัษณะประจ าตวั22  ส่วนสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ ได้

ให้ความของ คุณลกัษณะ วา่ หมายถึง ลกัษณะต่าง ๆ เฉพาะรายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงพื้นฐาน

ของบุคลิกภาพภาวะดา้นอารมณ์และจิตใจ ความตอ้งการ แรงขบั ค่านิยม (values) คุณลกัษณะดา้น

บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งถาวร ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ 

ตวัอยา่งดงักล่าวรวมถึงความมัน่ใจของตนเอง วฒิุภาวะดา้นอารมณ์ ความมัน่คงดา้นอารมณ์  ระดบั

ความมีพลงั และความสามารถทนต่อความเครียด เป็นตน้ ปัจจุบนัมีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีชัดเจนข้ึนว่า

คุณลกัษณะ เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ และเป็นความสามารถท่ีถ่ายทอดได้ทางพนัธุกรรมเพื่อ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า23  ซ่ึงดาฟ (Daft) ก็ไดข้ยายความวา่ คุณลกัษณะเป็นหวัใจท่ีส าคญัท่ีสุด 

 

 

                                                           
22 ราชบณัฑิตยสถาน, "พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542," 

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, 2546). 
23 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, ภาวะผูน้ า: ทฤษฎีและการปฏิบติั (เชียงราย: มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเชียงราย, 2549). 
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มีสามประการ คือ ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) ความซ่ือสัตย์มั่นคงต่อหลักการ 
(integrity) และพลงัขบัเคล่ือนตนเอง (drive) โดยความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นภาวะพร้อมท่ีบุคคลมี
อยูใ่นการตดัสินใจ การแสดงความคิดเห็นและการปฏิบติังานของตนเอง ความเช่ือมัน่ในตนเองเกิด
จากการท่ีบุคคลตระหนกัวา่ตนเองมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้ความสามารถในการกระท าส่ิงใดส่ิง
หน่ึงท่ีเผชิญหนา้ทา้ทายอยู ่ผูน้  าท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะรับรู้ภาพลกัษณ์เชิงบวกของตนและเม่ือ
แสดงความสามารถให้ประจกัษ์ต่อสาธารณะแล้ว และส่งเสริมให้ผูต้ามมีความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า
ดว้ย24 ทางดา้นของจอร์จและโจน (George and Jones) ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าวา่คุณลกัษณะ
ไวว้า่ เป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพ เป็นการบ่งบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเก่ียวกบัความรู้สึก 
(feel) ความคิด (think) และการกระท า (act) เช่น ความประหม่าอาย (shy) การวิพากษ์วิจารณ์ 
(critical) และการเป็นคนลกัษณะง่าย ๆ (easygoing)25 

จากความหมายของคุณลักษณะสรุปได้ว่า คือ ส่ิงท่ีช้ีให้เห็นความดี หรือลักษณะ
ประจ าตวัรายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดา้นอารมณ์และจิตใจ ความ
ตอ้งการ แรงขบั ค่านิยม คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งถาวร ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมา
ในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดได้ทาง
พนัธุกรรมเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า  

 

ความหมายของผู้บริหาร 

มีนักวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้
แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี  

คม สุวรรณพิมล ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้ริหารโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย   
1) Direction – บริหาร คือ ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการสร้างวิสัยทศัน์แนวทางเดินท่ีชดัเจน และน าเสนอให้
ทีมงานอยากท่ีจะเดินตามไปด้วยกนั 2) Motivation – ผูบ้ริหารคือผูมี้หน้าท่ีในการสร้างแรงจูงใจ 
และกระตุน้การท างานของทีมงาน และ 3) Organization – ผูบ้ริหาร คือผูมี้หน้าท่ีในการบริหาร
จดัการ หรือวางกลยทุธ์ ทั้งดา้นงาน และดา้นคนพร้อมทั้งควบคุมการเดินทางของทั้งสองส่วนใหไ้ป
ดว้ยกนัสู้ความส าเร็จได้26 ส่วนทีด (Tead) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการเป็นผูบ้ริหารไวว้า่ 

                                                           
24 Richard L. Daft, The Leadership Experience (Orlando: Harcourt College, 2001). 
25 Homans C. George and Gareth R. Jones, Organizational Behavior (New York: 

McGraw-Hill, 1996). 
26 คม สุวรรณพิมล, "ผูบ้ริหารคืออะไร?," ประชาชาติธุรกิจ 2553. 
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ผูบ้ริหารตอ้งมีพลงัทางร่างกายและประสาทท่ีสมบูรณ์ (physical and nervous energy) คือ 1) มีญาณ
ส านึกท่ีจะหย ัง่รู้หย ัง่เห็นจุดหมายขอบข่าย และแนวทางของงาน (a sense of purpose and direction) 
2) มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) เป็นคนขยนั 3) มีมิตรจิตรมิตรใจ มีน ้ าใจไมตรีน่ารักใคร่ช่ืน
ชม (friendliness and affection) 4) ความเท่ียงธรรม (integrity) บริสุทธ์ิยุติธรรม 5) มีความรอบรู้
ในทางเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ (technical mastery) มีความรู้ดี มีประสบการณ์ 6) มีความเด็ดขาด 
หรือเด็ดเด่ียวในการบริหารงาน (decisiveness) การตดัสินใจเด็ดขาดหรือเด็ดเด่ียวในการบริหารงาน 
การตดัสินใจเด็ดขาด ตกลงใจรวดเร็วใชว้ิจารณญาณ ตดัสินปัญหาดว้ยความช านาญ27 ในดา้นของ
ธร สุนทรายุทธ ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูบ้ริหาร เป็นผูท่ี้มีอ านาจตามท่ีตนไดรั้บมอบหมายจากผูท่ี้มี
อ านาจเหนือข้ึนไป โดยรับผิดชอบในหน่วยงานตามระเบียบแบบแผน มีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การนั้นไดบ้ญัญติัไว้28 ซ่ึงคล้ายคลึงกบัเนตร์พณัณา ยาวิ
ราช ท่ีได้ให้ความหมายของผูบ้ริหาร (executive) ว่า หมายถึง บุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแลความรับผิดชอบให้กิจการงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงค์โดยอาศยัผูอ่ื้น29 นอกจากน้ีภารดี อนนัต์นาวี ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของผูบ้ริหารวา่เป็น
เร่ืองของคุณลกัษณะท่ีดีท่ีมีอยู่ในตวัของผูบ้ริหารสามารถท่ีจะเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ ฝึกฝน 
พฒันาตนให้เป็นผูบ้ริหารท่ีดีไดกิ้จกรรมของกลุ่มต่าง ๆ จะส าเร็จไดห้รือไม่เพียงไร ยอ่มข้ึนอยูก่บั
ผูบ้ริหาร เป็นส่วนใหญ่ คุณลกัษณะ ของผูบ้ริหารจึงมีส่วนเอ้ืออ านวยให้กลุ่มสามารถด าเนินงาน
ของกลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่นบัวา่เป็นการยากท่ี
จะช้ีชัดลงไปว่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีเป็นอย่างไร แต่ก็มีนักวิชาการด้านพฤติกรรมได้ให้
ข้อสังเกตเก่ียวกับคุณลักษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จไวแ้ตกต่างกัน ซ่ึงจะช่วยเป็นแนว
ทางการพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผูบ้ริหารท่ีดี30 ซ่ึงยงยุทธ เกษสาคร ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารและผูน้ า
อาจจะเป็นบุคคลเดียวกนัได้ กล่าวคือ ผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีบริหารท่ีจะตอ้งด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจท่ีก าหนดไว ้อาจจะเป็นผูน้ าเดียวกนัท่ีมีความสามารถในการก าหนด
วสิัยทศัน์ หรือจุดหมายปลายทางของหน่วยงาน แต่ในทางตรงกนัขา้มผูน้ าอาจจะไม่ใช่ผูบ้ริหารโดย
ต าแหน่งก็ได้ แต่มีบทบาทส าคญัและมีอิทธิพลในฐานะเป็นผูช้ักน าบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์การให้
                                                           

27 Ord way Tead, The Art of Leadership (New York: McGraw-Hill book, 1985). 
28 ธร สุนทรายทุธ, การบริหารจดัการเชิงปฏิรูป: ทฤษฎี วจิยั และปฏิบติัทางการศึกษา, 

1 ed. (กรุงเทพฯ: บริษทัเนติกุลการพิมพ ์จ ากดั, 2551). 
29 เนตร์พณัณา ยาวิราช, ภาวะผูน้ าและผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (กรุงเทพฯ2547). 
30 ภารดี อนนัตน์าว,ี หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี, 

2551). 
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ท างานจนประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารอาจจะไดรั้บการแต่งตั้ง แต่หลงัจากไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหารแลว้ มกัจะมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นมากข้ึนและในท่ีสุดก็อาจจะกลายเป็นผูน้ าได้31 
วิเชียร วิทยอุดม และ เสนาะ ติเยาว ์ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าผูบ้ริหารไวส้ั้ น ๆ เหมือนกนัวา่ คือ 
คนท่ีสามารถท าให้คนอ่ืน ๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางได ้ไม่วา่บุคคลเหล่านั้นจะมีจุดหมายปลายทาง
ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม32 ทางวิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมายของผูบ้ริหาร หมายถึง 
บุคคลท่ีรับผิดชอบให้การปฏิบติังานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล33 

ในส่วนของ สุเมธ แสงน่ิมนวล กล่าววา่ ผูบ้ริหารคือ บุคคลท่ีสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
หรือผูไ้ด้รับการยกย่องมอบหมายให้เป็นหัวหน้า หรือ ผูต้ดัสินใจแทนกลุ่ม และเป็นผูน้ าในการ
ด าเนินการให้กลุ่มคนท่ีมาอยูร่วมกนัท างานให้ส าเร็จบรรลุวตัถุประสงค์34 อาคม วดัไธสง ไดก้ล่าว
ว่า ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่ม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การ การท างานของผูบ้ริหารอาจใช้การจูงใจ การสั่งการ หรือกรใช้กฎระเบียบในการบงัคบั
บญัชาคนอ่ืนใหท้ างาน โดยยดึวตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นหลกั35 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายของ
อุทยั บุญประเสริฐ ไดใ้ห้ความหมายของผูบ้ริหารวา่ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีก ากบั ดูแล และควบคุม ให้การ
ปฏิบติังานทั้งปวงในองคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล36 

จากความหมายของผูบ้ริหารท่ีได้สรุปไว ้คือ บุคคลซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแลความรับผิดชอบให้กิจการงานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตาม
วตัถุประสงค์โดยอาศยัผูอ่ื้น ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการสร้างวิสัยทศัน์แนวทางเดินท่ีชัดเจนในการ
สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้การท างานของทีมงาน โดยมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ หรือวางกลยทุธ์ 
ทั้งดา้นงาน และดา้นคนพร้อมทั้งควบคุมการเดินทางของทั้งสองส่วนใหไ้ปดว้ยกนัสู้ความส าเร็จได ้
                                                           

31 ยงยทุธ เกษสาคร, ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม, 6 ed. (กรุงเทพฯ: ปัณณรัชต,์ 
2547). 

32 วเิชียร วทิยอุดม, องคก์ารและการจดัการ (กรุงเทพฯ: บริษทั ธนธชั การพิมพ ์จ ากดั, 
2551). 

33 วโิรจน์ สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา หลกัการทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและ
บทวเิคราะห์องคก์ารทางการศึกษาไทย, 3 ed. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพทิ์พยว์สุิทธ์ิ, 2543). 

34 สุเมธ แสงน่ิมนวล, ท าอยา่งไรจึงจะเป็นนกับริหารชั้นยอด, 2 ed. (กรุงเทพฯ2545). 
35 อาคม วดัไธสง, หนา้ท่ีผูน้ าในการบริหารการศึกษา, 2 ed. (สงขลา: มหาวทิยาลยั

ทกัษิณ, 2547). 
36 อุทยั บุญประเสริฐ, การวางแผนการศึกษา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2540). 
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ซ่ึงผูบ้ริหารและผูน้ าอาจจะเป็นบุคคลเดียวกนัได ้แต่ในทางตรงกนัขา้มผูน้ าอาจจะไม่ใช่ผูบ้ริหาร
โดยต าแหน่งก็ได ้แต่มีบทบาทส าคญัและมีอิทธิพลในฐานะเป็นผูช้กัน าบุคคลอ่ืน ๆ ในองค์การให้
ท างานจนประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีเป็นผูบ้ริหารอาจจะไดรั้บการแต่งตั้ง แต่หลงัจากไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหารแลว้ มกัจะมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นมากข้ึนและในท่ีสุดก็อาจจะกลายเป็นผูน้ าได ้

 

ความหมายของคุณลกัษณะของผู้บริหาร 

จากความหมายของค าวา่ คุณลกัษณะและผูบ้ริหารดงักล่าวเม่ือน ามารวมกนัเป็นค าว่า
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารจึงไดค้  านิยามความหมายตามท่ีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หไ้วด้งัน้ี 

นกัวิชาการต่างชาติ แคมป์เบล (Cambell) ไดใ้ห้ความหมายคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ทางวิชาการเก่ียวกบัความรู้ความสามารถดา้นวิชาการทัว่ไป และประสบการณ์ว่าเป็นผูมี้ความรู้ 
ดา้นวิชาการทัว่ไป รู้หลกัการเบ้ืองตน้ของรายวิชา เพื่อตรวจสอบ การควบคุม และการใหค้  าแนะน า
แก่คณะครูได ้เป็นผูมี้ประสบการณ์และระดบัความรู้ ผา่นงานมานานทั้งงานประจ า และงานบริหาร
จะท าให้มีความเขา้ใจกบัการบริหารงาน สภาพปัญหาอุปสรรคไดดี้ สามารถเลือกตดัสินใจกบัการ
แก้ปัญหาได้ดี ซ่ึงจะส่งผลให้การบริหารงานได้ส าเร็จ37 ส่วนลิเคิร์ท (Likert) ให้ความหมายของ
คุณลกัษณะผูบ้ริหารวา่ การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถ ทั้งกระท าตวัใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาและ
เป็นเพื่อนท่ีดีของผูร่้วมงาน มีความเข้าใจในระบบงานทุกอย่างพอสมควร และจะเป็นผู ้ท่ี มี
ความสามารถในงานทุกอยา่งแต่อาจจะไม่ดีทั้งหมดเป็นผูนิ้เทศติดตามงานไดดี้38 และเพลลิจิโนและ
วานฮกนั (Pellegrino and Varnhagen) กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง ศกัยภาพทางคาม
รู้หรือทกัษะท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานไดส้ าเร็จ และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร คือ ส่ิงต่าง ๆ ในตวั
ผูบ้ริหารทั้งท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิด และท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป แรงจูงใจ ลกัษณะนิสัย 
ภาพพจน์ท่ีมองตนเอง บทบาททางสังคม หรือความช านาญเฉพาะผูบ้ริหาร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานให้ส าเร็จไดผ้ลดีเยี่ยม39 ในส่วนของนักวิชาการไทย เนตร์พณัณา ยาวิราช กล่าวว่า
คุณลกัษณะของความเป็นผูบ้ริหาร คือ ลกัษณะอนัมีคุณค่ายิ่ง ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติั

                                                           
37 Roald F.Campbell and others, Introduction to Educational Administration, 6 ed. 

(Boston1983). 
38 Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1956). 
39 J.W. Pellegrino and C.W. Varnhagen, "Abilities and Aptitudes," in the 

International Encyclopedia of Education : Research and Studies (Oxford: Pergamon Press, 1985). 
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หนา้ท่ี เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือถือ เช่ือมัน่ เช่ือฟัง และให้ความร่วมมืออยา่งแทจ้ริงใน
อนัจะน าใหก้ารปฏิบติัภารกิจไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี40 

จากความหมายคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีไดส้รุปไว ้คือ ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีหลกัในการ
บริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารท่ีจะบริหารงานให้ส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นผูบ้ริหาร
ครบถว้นและจ าเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ทั้งยงัตอ้ง
กระท าตวัให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาและเป็นเพื่อนท่ีดีของผูร่้วมงาน มีความเขา้ใจในระบบงานทุกอยา่ง
พอสมควร และจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถในงานทุกอยา่งแต่อาจจะไม่ดีทั้งหมดเป็นผูนิ้เทศติดตาม
งานไดดี้ 

 

องค์ประกอบคุณลกัษณะการเป็นผู้บริหาร 

พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง กล่าววา่ องคป์ระกอบของการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีอย่าง
นอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีความรู้อยา่งแทจ้ริงในเร่ืองท่ีท า รู้หลกัวิชา รู้เหตุ รู้ผล ท่ีไปท่ีมาของเร่ือง
ท่ีท าอย่างรอบดา้น และสามารถคาดคะเนเพื่อหาแนวทางแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติข้ึน 2) มี
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถน้ีจะเกิดข้ึนได้จาก
ประสบการณ์  ไหวพริบปฏิภาณ จนกลายเป็นความเช่ียวชาญพิ เศษท่ีคนทั่วไปไม่ มี  3) มี
ความสามารถในการประสานสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ ส่ือสารท าความเขา้ใจไดดี้ มีการสนทนาท่ี
สร้างสรรค์ รู้จกัอดทน อดกลั้น เพื่อจะไดท้  าผลงานท่ีตอบสนองความตอ้งการไดถู้กตอ้ง นอกจาก
องคป์ระกอบ 3 ประการแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งมีสมรรถนะ (competency) หรือมีความสามารถเพิ่มข้ึน
อยา่งนอ้ย 3 เร่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และบทบาทท่ี
เปล่ียนไปของภาครัฐไดแ้ก่ 1) สมรรถนะในการใชอุ้ปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท างาน
ได้เบ็ดเสร็จด้วยตนเอง เช่น รู้จกัการใช้งานโทรศพัท์ โทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสารและน าเสนอผลงานไดเ้อง 2) มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษากลางในการส่ือสาร และเป็นส่ือน าสู่แหล่งความรู้ท่ีส าคญัของ
โลกในปัจจุบนั 3) มีทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการรับข่าวสารขอ้มูลความเคล่ือนไหวทัว่โลกใน

                                                           
40 เนตร์พณัณา ยาวิราช, ภาวะผูน้ าและผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (กรุงเทพฯ: เซ็นทรัล เอก็เพรส 

จ ากดั, 2546). 
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เวลาอนัรวดเร็ว เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทนักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป41 ซ่ึงชมพูนุช อคัร
เศรณี กล่าววา่ การเป็นนกับริหารมืออาชีพไดต้ดัสินเฉพาะองคป์ระกอบเชิงรูปธรรม อาทิ ผลก าไร
มหึมา เงินเดือนสูงล่ิว ท่ีนัง่ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึงหรือชั้นธุรกิจยามเดินทางโดยเคร่ืองบิน หรือเคร่ือง
แต่งกายชุดท างานโกเ้ก๋ แต่คนเป็นนกับริหารมืออาชีพจะมีองคป์ระกอบ ลกัษณะและการปฏิบติับาง
ประการอย่างแน่ชัดในเชิงรูปธรรมซ่ึงจะมีความคล้ายคลึงกันท่ีเป็นสากล 10 ประการ ได้แก่             
1) ความเก่งกลา้ในการรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น ผูบ้ริหารจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
งาน่ีเป็นความรับผิดชอบของผูอ่ื้น ถา้ไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจสั่งการหรือไดรั้บการร้องขอให้
ช่วยเหลือ การให้ความเห็นใจเขา้ไปช่วยเหลืออาจน าผลเสียมาสู่องค์การได ้และอาจจะกลายเป็น
การกา้วก่ายการท างานของผูอ่ื้นได ้2) ความเก่งกลา้ในการคิดเองท าเองได ้เม่ือมีงานท่ีตอ้งบริหาร
จดัการให้ส าเร็จ ผูบ้ริหารจะสามารถแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานนั้นจนบรรลุเป้าหมายได ้
โดยไตอ้งมีการสั่งการเป็นค าสั่งในแต่ละขั้นตอน สามารถคิดเองท าเองได ้3) ความเก่งกลา้ในการรับ
ผดิ รับผิดชอบในส่ิงท่ีกระท าและผลท่ีจะไดรั้บ ผูบ้ริหารมืออาชีพยอมรับความดีและความผดิพลาด
ท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน โยนความผิดหรือคิดหาทางถ่ายเทปัญหาไปใหผู้อ่ื้น ไม่ขยายความผดิให้แก่
ผูอ่ื้นหรือท าให้เป็นเร่ืองใหญ่โตข้ึน ไม่ปิดบงัหรือกลบเกล่ือนความผิดของตนดว้ยการให้ร้ายผูอ่ื้น 
ไม่พูดแก้ตวัแต่จะขอโทษและขอโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน 4) ความเก่งกล้าในการ
ตดัสินใจ เม่ือจ าเป็นตอ้งตดัสินใจในระยะเวลาท่ีจ ากดั ไม่สามารถหาขอ้มูลสนบัสนุนไดเ้พียงพอ 
หรือเม่ือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ผูบ้ริหารมืออาชีพจะสามารถพิจารณาทางเลือกไดแ้ละไม่ลงัเลท่ีจะ
ตดัสินใจในทนัที 5) ความเก่งกล้าในการให้เกียรติผูอ่ื้น ผูบ้ริหารจะค านึงถึงการปฏิบัติตนตาม
มารยาททางธุรกิจและสังคม รู้จกันับถือตนเองและผูอ่ื้น แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นแค่เพื่อน
ร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6) ความเก่งกลา้ในการรักษาเกียรติของตนเอง ผูบ้ริหารมืออาชีพจะ
ไม่ท าในส่ิงท่ีท าให้ตนเองมวัหมอง และเส่ือมเสียเกียรติยศ แมจ้ะพ่ายแพก้็ยงัรักษาเกียรติยศของตน
ไวไ้ดย้า่งสง่างาม มีน ้าใจนกักีฬา  ไม่คิดอาฆาตมาดร้ายต่อผูช้นะ ไม่อาละวาดหรือแสดงกิริยาวาจาท่ี
กา้วร้าว เสียดสี หรือแสดงความผดิหวงัอยา่งรุนแรงต่อหนา้ผูอ่ื้น 7) ความเก่งกลา้ในการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ผูบ้ริหารมืออาชีพจะเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม จึง
สามารถปรับตวัให้ยอมรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 8) ความเก่งลา้ในการยืดหยุน่ ผูบ้ริหาร
จะไม่ยึดติดกบัส่ิงท่ีเป็นกฎเกณฑ์มากเกินความจ าเป็น เพราะเขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่ไม่มีส่ิงใดท่ีถูกตอ้ง
และผิดพลาดเสมอในทุกโอกาส 9) ความเก่งกล้าในการบริหารเสน่ห์ ผูบ้ริหารจะปฏิบติัตนให้
น่าเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจจากองคก์าร ท าให้ผูร่้วมงานมีความสุขในการท างาน 10) ความเก่งกลา้
                                                           

41 พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง, ภาวะผูน้ าทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547). 
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ในเร่ืองมนุษยธรรมกบัการท างานในโลกของธุรกิจ ผลก าไรท่ีไดคื้อเงินตรา แต่ผลก าไรทางธุรกิจ
การศึกษา คือ ประสิทธิภาพของผลผลิต ซ่ึงได้แก่ นักเรียน42 ดังนั้ นผูบ้ริหารมืออาชีพจึงต้องมี
มนุษยธรรมในการบริหารจดัการ ไม่มุ่งหวงัหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากศิษยแ์ละผูป้กครอง
นกัเรียน ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัความคิดของธีระ รุญเจริญ ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะของนกับริหารการศึกษาท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและการจดัการศึกษา จะตอ้งประกอบดว้ย 1) มีลกัษณะพื้นฐาน
ธรรมชาติเดิมเป็นทุน ซ่ึงหมายถึง มีความถนัด (aptitude) ในการเป็นผูน้ าตามธรรมชาติ และมี
ลกัษณะนิสัยท่ีดีในการร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น 2) มีการศึกษาท่ีดี หมายถึง มีความรู้ทางการบริหาร
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 3) มีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ หมายถึง มีน ้ าเสียงการพูดน่าฟัง 
อารมณ์มัน่คง เข้มแข็งแต่ถ่อมตน กิริยามารยาทเป็นท่ียอมรับของสังคม แต่งกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง การมีวิสัยทศัน์ท่ีกา้วหน้า
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ยดึระบบคุณธรรมเป็นท่ีตั้ง ซ่ือสัตย ์อดทน อดกลั้น รับทั้งผิดชอบ เสียสละ 
และเป็นคนดีของสังคม 5) มีความสามารถแความช านาญการ เช่น บริหารจดัการการศึกษาตามหลกั
วิชาและการปฏิบติั น าองคก์ารไปสู่เป้าหมายโดยยึดองคค์ณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ประสานงานเพื่อผลงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปรับเปล่ียนเทคนิคเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลง 6) มีความรู้สึกและรู้รอบ หมายถึง มีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ การจดัการ
การศึกษา ระเบียบ กฎหมาย บริบททางสังคม การวจิยั จิตวทิยาการบริหาร 7) มีใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพทางดา้นการบริหาร เพื่อเป็นหลกัประกนัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นการยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพ43 
 

หลกัการแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีหลกัในการบริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ ผู ้บริหารท่ีจะบริหารงานให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมี
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการเป็นผูบ้ริหารอย่างครบถว้น ทั้งน้ีไดมี้นกัวิชาการหลายท่านได้
เสนอทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารไวอ้ยา่งหลากหลายดงัน้ี  

                                                           
42 ชมพูนุช อคัรเศรณี, "ท างานแบบไหนถึงจะเป็นมืออาชีพ," ELLE Thailand แอล

2547. 
43 ธีระ รุญเจริญ, ชุดวชิา ภาวะผูน้ าทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547). 
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ท่านแรก กฤตยา อารยะศิริ กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารองค์กรท่ีมีประสิทธิผล 
ได้แก่ 1) มีสติปัญญาค่อนข้างสูง 2) มีการศึกษาและใฝ่หาความรู้ 3) มีความสนใจวงกวา้ง 4) มี
วิสัยทศัน์ 5) มีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) มีความฉลาดทางอารมณ์ 7) มีความเฉลียว
ฉลาดในการเผชิญและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีทุกขย์ากล าบาก 8) มีความฉลาดทางคุณธรรม 
9) มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม44 โดยกิติ ตยคัคานนท ์ไดส้รุปลกัษณะของผูบ้ริหารวา่ควรมี
ลกัษณะดงัน้ี มีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ดี มีบุคลิกดี มีความคิดริเร่ิม มีการตดัสินใจกบัการใช้ดุลย
พินิจดี มีความกลา้หาญ มีศิลปะในการท างาน เสียสละไม่ใชอ้ภิสิทธ์ิในทางท่ีผิด ยกยอ่ง ให้เกียรติ 
ให้ความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสงบเสง่ียม มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน มีการสังคมดี 
มีความต่ืนตวัทนัต่อเหตุการณ์ มีการวางแผนงาน และด าเนินงานตามแผน นอกจากน้ียงัตอ้งมีศีล 
สมาธิ และปัญญาอีกด้วย45 ซ่ึงจนัทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคด์งัน้ี 1) เป็นผูมี้บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดี
ในการบริหารและการจดัการศึกษา ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ 2) เป็นผูท่ี้ท  างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี มีภาวะความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
มีความคิดทางประชาธิปไตยในการท างานเป็นทีม 3) เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหาร
การศึกษา ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไปในการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา และความรู้เฉพาะต าแหน่งตาม
ภารกิจของสถานศึกษา 4) เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ในการบริหารและจดัการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์ 
สภาพปัจจุบันและสร้างความมุ่งหวงัในอนาคตมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และแนวทางพฒันา
การศึกษา46 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจ าลอง นกัฟ้อน ท่ีกล่าววา่ ทกัษะและความรู้ความฉลาด และ
ประสบการณ์ท่ีนกับริหารการศึกษามืออาชีพพึงมีไดแ้ก่ คุณลกัษณะท่ีดีทัว่ไปของผูน้ าหรือผูบ้ริหาร
องค์การซ่ึงสรุปได้ดงัน้ี คือ 1) มีความรับผิดชอบสูง 2) มีความขยนัหมัน่เพียร 3) มีความอดทน 
อุตสาหะ 4) มีความซ่ือสัตย์สุจริต 5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
กระตือรือร้นในการท างาน 7) มีทกัษะในการวินิจฉัยสั่งการ 8) มีการรักษาระเบียบวินัยท่ีดี 9) มี

                                                           
44 กฤตยา อารยะศิริ, จิตวทิยาประยกุตเ์พื่อองคก์ร (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม, 2543). 
45 กิติ ตยคัคานนท,์ เทคนิคการสร้างภาวะผูน้ า (กรุงเทพ: เปลวอกัษร, 2543). 
46 จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: บุค๊พอยท,์ 2545). 
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ความตรงต่อเวลาหรือการบริหารเวลา 10) มีบุคลิกภาพท่ีดี47 ในดา้นของนิพนธ์ กินาวงศ์ ได้สรุป
คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูบ้ริหารไว ้3 ประการดงัน้ี คือ 1) ภูมิรู้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้
ทางวิชาบริหารศาสตร์ เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร มีทักษะท่ีจ าเป็นในการ
บริหารงาน รวมทั้งมีความรู้ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ มีความเป็นผูน้ า มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเทคนิควิธี
ทางดา้นการประสานงาน การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ เป็นตน้ 2) ภูมิธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีดียอ่มมีภูมิธรรมในการบริหารมีความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะตอ้งรู้จกัใชห้ลกัธรรม
ทางศาสนาเพื่อการบริหารงาน เช่น พรหมวหิาร 4 สัปปุริสธรรม 7 สังคหวตัถุ 4 อิทธิบาท 4 เป็นตน้ 
3) ภูมิฐาน หมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีเหมาะสมในการเป็นผูบ้ริหารทั้งดา้นการพูดจาและการแต่งกาย 
ตลอดจนบุคลิกภาพส่วนบุคคล48 หล้ายคลึงกับพรนพ พุกกะพนัธ์ ท่ีกล่าวไวว้่า ผูน้  าท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีการศึกษาอบรมดี 3) มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 4) เป็นคนมี
เหตุผลดี 5) มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดี 6) มีช่ือเสียงเกียรติคุณดี              
7) สามารถเขา้กับคนได้ทุกระดบั 8) มีสุขภาพอนามยัดี 9) มีความสามารถเหนือบุคคลธรรมดา       
10) มีความรู้เก่ียวกบังานทัว่ไปขององค์กร 11) มีความสามารถเผชิญปัญหา 12) มีความสามารถ
คาดการณ์49 รังสรรค ์ประเสริฐศรี ก็ไดย้  ้าวา่ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล
ลกัษณะผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลมีลกัษณะดงัน้ี 1) เป็นบุคคลท่ีท าให้องคก์ารประสบความกา้วหนา้
และบรรลุผลส าเร็จ 2) เป็นผู ้ท่ี มีบทบาทท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3) การจูงใจผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตาม การติดต่อส่ือสาร และมีอิทธิพลเหนือผุใ้ตบ้งัคบั
บญัชาตามอ านาจหนา้ท่ีของการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่4) ผูบ้ริหารมีส่วนท าให้เกิดวสิัยทศัน์ของ
องคก์ารและของพนกังาน ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถใชอ้ านาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อ
น ากลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงดว้ย 5) บริหารยงัเป็นอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถน ากลุ่ม
ให้ปฏิบติังานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยแบ่งลกัษณะดา้นบุคลิกภาพของผูน้ า
ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 1) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกทัว่ไป 2) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีสัมพนัธ์กบั
งาน ซ่ึงได้แก่ คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพท่ีสัมพนัธ์กบังาน ซ่ึงได้แก่ คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ
ทัว่ไป (general personality traits) เป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถสังเกตไดท้ั้งภายในและภายนอกงาน 
คุณลกัษณะทัว่ไปจะสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ และความพอใจทั้งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั
                                                           

47 จ  าลอง นกัฟ้อน, "เส้นทางสู่นกับริหารการศึกษามืออาชีพ," วารสารสถาบนัพฒันา
ผูบ้ริหารการศึกษา. 

48 นิพนธ์ กินาวงศ,์ หลกัการบริหาร, 2 ed. (พิษณุโลก: โรงพิมพต์ระกูลไทย, 2543). 
49 พรนพ พุกกะพนัธ์, ภาวะผูน้ าและการจูงใจ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัท,์ 

2554). 
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ประกอบด้วย 1) ความ เช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) 2) การส ร้างความไว้วางใจได้
(trustworthiness) 3) เป็นคนกลา้แสดงออก (extroversion) 4) ลกัษณะเด่น (dominance) 5) การเป็น
คนท่ีมีการแสดงออกเหมาะสม (assertiveness) 6) ความมั่นคงทางอารมณ์ (emotional stability)        
7) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 8) มีอารมณ์ขนั (sense of humor) 9) ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือ
มีความเอ้ืออารี (warmth) 10) มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด (ความผิดหวงัหรือคบัข้องใจ) 
(high tolerance for frustration) 11) การรู้จักตน เองและมีว ัต ถุประสงค์ในการท างาน  ( self-
awareness and self-objectivity) 12) ความนอบน้อมถ่อมตน (humility) และคุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพท่ีสัมพันธ์กับงาน (task-related personality traits) เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ี
แน่นอนของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ประกอบด้วย (1) 
ความรู้สึกท่ีมุ่งมั่น (2) ความฉลาดทางอารมณ์(emotional intelligence) (3) ความสามารถในการ
ยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรับตวั (flexibility and adaptability) (4) สภาพการควบคุม
ภายในตนเอง (Internal Locus of control) (5) ความกลา้หาญ (courage) (6) ความสามารถกลบัคืนสู้
สภาพเดิม (Resiliency)50 วรัญญ์บิดร วฒันา ไดแ้จกแจงคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารตอ้งมี ไดแ้ก่1) ความ
ฉลาดรอบรู้ คือ สามารถท่ีจะเห็นเหตุการณ์ไดเ้ร็วกวา่และสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์
ได ้2) มีความกระตือรือร้น             3) สนใจส่ิงภายนอกและอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดข้ึนอยู่
เสมอ 4) มีความจ าดี 5) มีความโอบอ้อมอารีเอาใจเขามาใส่ใจเรา 6) ไวเ้น้ือเช่ือใจได้ ผู ้ตามมี
ความรู้สึกมัน่ใจท่ีจะตามคนท่ีเขาสามารถไวว้างใจได ้7) มีความสามารถจูงใจให้เห็นตามดว้ย 8) ท า
ตวัเป็นตวัอย่างท่ีดี 9) มีความสามารถในการส่ือสาร 10) มีความยุติธรรม51 ทางดา้น สุรศกัด์ิ ปาเฮ 
ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของผูบ้ริหารมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งแยก
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ความรู้ ความสามารถด้านสารสนเทศ และความรู้ทางอาชีพซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ 2) คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั คือ ภาวะผูน้ า ความรู้เท่าทัน
สถานการณ์ทกัษะ ทางสังคม ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหา การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมกล้าเส่ียง 
การเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและการมีวิสัยทศัน์ 3) คุณลกัษณะเชิงบูรณาการ คือความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืนและความใฝ่รู้52 สมชาย เทพแสง ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของ
                                                           

50 รังสรรค ์ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้ า, 2 ed. (กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ, 
2551). 

51 วริิญญบิ์ดร วฒันา, ผูน้ าแห่งโลกอนาคต การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
(กรุงเทพฯ: อลัฟ่ามีเดียม, 2554). 

52 สุรศกัด์ิ ปาเฮ, "สู่มิติการเป็นนกับริหารการศึกษามืออาชีพ," วารสารขา้ราชการครู 
21 (2543). 
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ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งมีลกัษณะ 20 p ดงัน้ี 1) psychology ผูบ้ริหารตอ้งมีจิตวิทยาในการบริหารคน 
2) personality ผูบ้ริหารตอ้งมีบุคลิกท่ีดีตั้งแต่การแต่งกาย การเดิน ยิม้แยม้ แจ่มใส มีมารยาท วางตวั
เหมาะสม 3) pioneer ผูบ้ริหารมืออาชีพตอ้งกล้าได้กลา้เสีย ตอ้งวางแผนเชิงรุก 4) poster ตอ้งเป็น
นกัประชาสัมพนัธ์ท่ีดี การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีคือ มุขปาฐะ 5) parent ตอ้งเป็นพ่อแม่ผูป้กครอง ตอ้งมี
พรหมวิหารธรรม ตอ้งวางตวัเป็นกลาง      6) period ตอ้งเป็นคนตรงต่อเวลา การท างานตรงต่อเวลา
สะทอ้นให้เห็นว่าเป็นคนซ่ือสัตยไ์ดอ้ย่างหน่ึง และเป็นตวัอย่างท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 7) pacific 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความสุขุมรอบคอบใจเยน็    8) pleasure ผูบ้ริหารตอ้งมีอารมณ์ขนั แกส้ถานการณ์ท่ี
ตึงเครียดได้ ท าให้การท างานมีความสุขไม่เคร่งเครียด 9) prudent ต้องมองการณ์ไกลหรือมี
วิสัยทัศน์ ต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 10) principle ต้องยึด
หลกัการเป็นหลกั 11) perfect งาน่ีเกิดข้ึนตอ้งให้สมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และมีความครบถว้น
สมบูรณ์ถูกตอ้ง เนน้คุณภาพของงาน 12) point งาน่ีท าตอ้งมีวตัถุประสงคแ์น่นอนชดัเจน สามารถ
ด าเนินไปอย่างมีทิศทาง 13) plan งานท่ีท าต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ 14) pay ต้องมีการ
กระจายงานอยา่งทัว่ถึงและให้รางวลักบับุคคลท่ีท าผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ ช่วยให้
บุคลากรมุ่งท างาน เกิดการพฒันางาน 15) participation ผูบ้ริหารตอ้งให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมและ
มองเห็นความส าคญัในการท างาน 16) pundit ผูบ้ริหารตอ้งรู้เร่ืองงานท่ีท าอยา่งชดัเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้  17) politic ต้องมีความ รู้ความเข้าใจด้นการเมืองการปกครอง 18) poet ต้องมี
ความสามารถในดา้นส านวนโวหาร เพราะถา้มีความสามารถดา้นการเขียนจะช่วยเสริมสร้างความ
มัน่ใจให้กบัตนเอง และเกิดความศรัทธาจากคนอ่ืน 19) perception ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถใน
การหยัง่รู้ คาดการณ์ ตรวจสอบและทบทวนส่ิงท่ีคาดการณ์ไว ้20) psycho ผู ้บริหารต้องมีจิต
วญิญาณของนกับริหาร เป็นผูมี้ความรักในอาชีพ53 สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารตอ้ง
มีคุณลักษณะดังน้ี  1) visionary มีวิสัยทัศน์  2) fit มีดุลยภาพระหว่างจิตใจ (moral) กับว ัตถุ 
(material) 3) fair มีความเป็นธรรมกบัสังคม ไม่เห็นแก่ตวั 4) team oriented รู้จกัท างานเป็นทีม 5) 
professional มีความเป็นมืออาชีพ 54 ในส่วนของ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ กล่าวถึงคุณลักษณะและ
คุณสมบติัของผูบ้ริหารท่ีดี ไดแ้ก่ 1) คุณสมบติัด้านวิชาการ 1.1) มีความรู้ด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี 
1.2) มีความรู้ด้านความรู้ทั่วไปดี     1.3) มีประสบการณ์ในการบริหารและการน าองค์กร 2) 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ 2.1) มีบุคลิกภาพดา้นร่างดี บุคลิกลกัษณะดี แต่งกายดี มีชีวิตชีวา วาจาดี 
วางตนเหมาะสม 2.2) มีบุคลิกด้านจิตใจดีมีความเช่ือมัน่ ศรัทธาผูอ่ื้น มีความอดทน กล้าหาญ มี
                                                           

53 สมชาย เทพแสง, "ผูบ้ริหารมืออาชีพ," ขา้ราชการครู 20  (2543). 
54 สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, "การพฒันานกับริหารในองคก์ารยคุใหม่," in รวมค า

บรรยายหลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543). 
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เมตตาจิต มีวนิยั มีใจเป็นธรรม และมีอารมณ์ขนั 2.3) มีบุคลิกดา้นสังคมดีมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
ช่วยเหลือสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 3) คุณลกัษณะดา้นความสามารถ
ในการปฏิบติังาน สติปัญญาฉลาด (intelligence) รู้บทบาทตน รับผิดชอบ (responsibility) มีความ
กลา้ (courage) แนบเนียน (tact) เด็ดขาด(decisiveness) กระตือรือร้น (enthusiasm) บงัคบัใจตนเอง
ได ้(self-Control) การประสานงาน (co-ordination) มีผลงานประสบความส าเร็จ55 

ส าหรับนกัวชิาการต่างประเทศ อยา่งการ์ดเนอร์ (Gardner) ไดเ้สนอวา่ คุณลกัษณะของ
ผู ้บ ริหารควรประกอบไปด้วย การมีสุขภาพทางร่างกายท่ีสมบูรณ์  มีความเฉลียวฉลาด มี
ความสามารถในการตดัสินใจในบทบาทของตน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ปรับตวัได ้มีความยดืหยุน่
ตามสมควร มีความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงาน มีสมรรถภาพในการท างาน เข้าใจผูร่้วมงาน และ
ความตอ้งการของผูร่้วมงาน มีทกัษะในการส่ือสาร การจูงใจ และมีความตอ้งการความส าเร็จใน
งาน56 โดยควิเบิ้ล (Quible) ไดมี้ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั โดยกล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของผูน้ าว่า 
ตอ้งประกอบด้วยส่ิงต่อไปน้ี 1) มีศิลปะในการท างาน 2) ฉลาดรอบรู้ กล้าตดัสินใจ 3) ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจปรับปรุงงาน 4) มีความซ่ือสัตย์ ขยนัและมีความคิดริเร่ิม 5) มีความ
ยุติธรรม 6) สุขภาพแข็งแรง 7) ท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้57 ส่วนคอนเจอร์และคนังโก (Conger and 
Kanungo) ไดเ้สนอว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีดงัน้ี 1) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (self-confidence) 
คือ มีความเช่ือมั่นและศรัทธา (faith) ในการใช้วิจารณญาณและความสามารถของตนเอง 2) 
วสิัยทศัน์ (vision) คือ สามารถก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นอนาคตได ้3) ความสามารถใน
การน าเสนอวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน (ability to articulate the vision) คือ มีความสามารถในการเขา้ใจ
ภาพต่าง ๆ จะเกิดข้ึนกบัองค์การในอนาคตได้อย่างชัดเจน และท าให้บุคคลอ่ืนเขา้ใจภาพต่าง ๆ 
เหล่าน้ีด้วย           4) ความเช่ือมั่นเก่ียวกับวิสัยทัศน์ (strong convictions about the vision) คือ มี
ความเช่ือมัน่วา่วสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเป็นไปได ้มีความผูกมดักบัวสิัยทศัน์ และมีความเต็มใจ
ท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียง 5) พฤติกรรมท่ีต่างไปจากปกติ (behavior that is out of the ordinary) คือ มี
ความสามารถในการรับรู้ส่ิงแปลกใหม่ ท าส่ิงใหม่และเม่ือการด าเนินงานประสบผลส าเร็จจะยกยอ่ง
ชมเชยผูต้าม 6) ความเป็นผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง (perceived as being a change agent) คือ เป็น
ผูบ้ริหารในการเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคนมากกวา่เป็นผูด้  ารงรักษาสภาพเดิม 7) ความไว
ในการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อม (environmental sensitivity) คือ ผูบ้ริหารแบบน้ีมีลกัษณะพิเศษ คือ 
                                                           

55 ศิริพร พงษศ์รีโรจน์, องคก์รและการจดัการ (กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย,์ 2540). 

56 John W. Gardner, On Leadership (New York: A Division of Macmillan, 1990). 
57 Quible. 
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เป็นบุคคลท่ีมีความรู้อยา่งรวดเร็วต่อสภาพแวดลอ้มทั้งทางสังคมและทางกายภาพท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินงานขององค์การ ถ้าผู ้บริหารไม่รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์ของ
สภาพแวดลอ้ม การด าเนินงานขององคก์ารก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จการประเมินเพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงของสภาพแวดลอ้มตอ้งใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของ
ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งทราบวา่จะใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มนั้นไดอ้ยา่งไร 
นอกจากนั้นผูบ้ริหารตอ้งไวต่อการรับรู้ถึงความสามารถ ความตอ้งการและความรู้สึกของผูต้าม 
อยา่งไรก็ดี เครทอน (Kreitton) ไดแ้ยกแยะคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยบญัญติั 21 
ประการ คือ 1) ตอ้งมีความรู้ดี 2) มีลกัษณะจูงใจผูพ้บเห็น 3) มีใจเยือกเย็นเม่ือประสบปัญหา 4) 
นอบนอ้ม 5) ตดัสินปัญหาทนัท่วงที 6) เป็นกลางโดยไม่เอนเอียง 7) เปล่ียนแปลงปรับปรุงได ้8) มี
ความกล้าหาญ 9) เป็นผูร่้าเริงมองโลกในแง่ดี 10) เตรียมใจท่ีจะรับงานหนัก 11) มีอารมณ์มัน่คง     
12) มีเมตตาจิต 13) เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น 14) เสมอตน้เสมอปลาย 15) สามารถคุมการประชุม
และแนะน าความคิด 16) รักงานท่ีท า 17) ไม่หมดก าลังใจง่ายๆ 18) มีความสามารถท างานท่ีดี
มากกว่าหน่ึงส่ิง 19) มีพลงัแห่งความคิดค านึง 20) ซ่ือสัตยแ์ละตรงไปตรงมา 21) ตอ้งมีศีลธรรม58 
ฝ่ังของเคลมเมนทแ์ละริชาร์ด (Clement and Richard) ไดเ้สนอแนะวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดความเป็น
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพไดแ้ก่ การมีทศันคติท่ีดีของผูน้ าในงานตอ้งมีคุณธรรมซ่ือสัตยสุ์จริต เฉลียว
ฉลาด มีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงาน มีทกัษะ มีความยืดหยุ่นและเช่ือมัน่ในตนเอง59 
ซายเ์ลส (Sayles) เองก็ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารโดยทัว่ไปควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) มีความสามารถเหนือ
ผูอ่ื้น 2) เป็นผูท่ี้สามารถเช่ือถือและไวว้างใจได้ 3) มีความกระตือรือร้น60 ซ่ึงสอดคล้องกบัสแตท 
(Stadt) ท่ีได้ให้ความเห็นว่าคุณลักษณะท่ีดีของผูน้ าท่ีดีควรมีดังน้ี 1) ค  านึงถึงมาตรฐานในการ
ท างาน 2) เป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศยัได้ 3) มีความกล้าท่ีจะคิด กลา้ท่ีจะเส่ียง 4) มีความ
รับผดิชอบ 5) มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานใหผู้อ่ื้นช่วยปฏิบติั 6) มีวนิยัในตนเอง 7) มีมโนภาพ 8) มี
มนุษยสัมพนัธ์ดี 9) มีความสามารถในการส่ือสารความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มี
สติปัญญา 12) มีความสามารถในการจดัรูปงาน 13) มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล61 
อีกด้านหน่ึงเดวิด (Davis) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารมี 4 ประการ คือ 1) สติปัญญา 
ผูบ้ริหารมกัจะมีสติปัญญาสูงกวา่ผูต้าม 2) วฒิุภาวะและความกวา้งขวางทางสังคม ผูบ้ริหารมกัจะมี
                                                           

58 Kreitton. 
59 S.T.Rickard. 
60 Sayles. 
61 Roald F.Campbell and others. 
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วุฒิภาวะทางอารมณ์และมีความอดทนต่อความคบัข้องใจสูง 3) การจูงใจภายในและแรงขบัใฝ่
สัมฤทธ์ิ ผูบ้ริหารตอ้งการท าให้ส่ิงต่าง ๆ บรรลุความส าเร็จ เม่ือเขาท าส่ิงหน่ึงส าเร็จ เขาก็จะมองหา
อีกส่ิงหน่ึงเพื่อท าให้ส าเร็จ 4) เจตคติทางมนุษยสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารพฒันาการนบัถือคนและตระหนกั
วา่ การท่ีจะท าอะไรให้ส าเร็จตอ้งคิดถึงคนอ่ืน ซ่ึงคลา้ยกบัดรัคเกอร์ (Drucker) มาขยายความคิดนั้น
ให้เห็นชดัเจนมากข้ึน โดยเสนอว่าลกัษณะผูบ้ริหาร มี 8 ประการ ดงัน้ี 1) มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สมอง (wealthy)  2) มีความช านาญพิเศษ (skills) 3) มีอ านาจในตวัเอง (power) 4) รอบรู้ทุกอย่างท่ี
สามารถท าได้ (enlightenment) 5) แสวงหาส่ิงท่ีดี (well belong)  6) ตรงต่อระเบียบ (rectitude)             
7) รู้จกัให้ความเคารพ (respect) 8) การแสดงท่าทางท่ีไม่ขดัตา (affection)62 อีกทั้งยงัมีดอล (Doll) ท่ี
ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารดงัน้ี 1) ควรเป็นคนมีลกัษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้ า
ควรเป็นผูรู้้สึกไวต่อความตอ้งการหรืออารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม 2) ควรเป็นคนมีชีวิตจิตใจ มีความ
ตอ้งการส่วนตวั เป็นคนมีความกระตือรือร้น มีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) ควรไดรั้บการ
ยอมรับจากสมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มและพฤติกรรมของผูบ้ริหารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
เฉล่ีย (norms) ของกลุ่ม มีความคิดไม่ต่างหรือห่างจากความคิดของกลุ่มมากนกั 4) ควรเป็นท่ีพึ่งพิง
ของสมาชิกได ้5) สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้6) เป็นผูมี้สติปัญญา 7) สนใจและรู้บทบาทของ
การเป็นผูบ้ริหารเป็นอย่างดี 8) มีความรับผิดชอบสูง63 สเตทและคณะ (Stade and others) ได้ให้
ความเห็นในอีกมุมหน่ึงว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดีควรมีดังน้ี 1) ค  านึงถึงมาตรฐานในการ
ท างาน 2) เป็นท่ีพึ่ งของคนอ่ืนหรือพึ่งพาอาศยัได้ 3) มีความกล้า กล้าท่ีจะคิด กล้าท่ีจะเส่ียง 4) มี
ความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถท่ีจะแบ่งงานให้ผูอ่ื้นช่วยปฏิบติั 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีมโน
ภาพ 8) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 9) มีคามสามารถในการส่ือความคิด 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) มี
สติปัญญาดี 12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล64 สต๊อกดิลล์ (Stogdill) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและแนวทาง
ดา้นวิธีการไวมี้รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี เร่ิมตน้ ศตวรรษปัจจุบนัผูน้ าเปรียบเสมือนผูอ้ยูเ่หนือผูอ่ื้น 
ทั้งน้ีจากการไดรั้บจากวฒันธรรมทางดา้นสังคมพบวา่ผูน้ าเป็นผูท่ี้ประกอบดว้ยคุณภาพลกัษณะท่ี
แตกต่างจากผูอ่ื้นโดยทั่วไป ได้มีการค้นควา้ส ารวจคุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการส่ือสาร 
(communicators) และนกัคน้ควา้วจิยั (researchers) และไดจ้ดักลุ่มคุณลกัษณะบุคคลเป็น 6 ประการ 
ได้แก่  คุณลักษณะทางกาย (physical characteristics) ภู มิหลังทางสังคม (social background) 
                                                           

62 Drucker. 
63 Ranald C. Doll, Curriculum Improvement (Boston: Allyn and Bacon, 1986). 
64 Ronald W. Stade and others, Managing Career Education Program (Englewood 

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hill, 1973). 
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สติปัญญาและความสามารถ (intelligence and ability) บุคลิกภาพ (personality) คุณลักษณะท่ี
เก่ียวกบังาน(task-related characteristics) และคุณลกัษณะทางสังคม(social characteristics) เป็นตน้ 
มีรายละเอียดดังน้ี 1) คุณลักษณะทางกาย (physical Characteristics) ผูน้  าเป็นผูมี้ร่างกายแข็งแรง 
ทรงพลงั (energy) มีวยัอนัเหมาะสม (age) มีลกัษณะท่าทางท่ีดี (appearance) ส่วนสูง (height) และ
น ้ าหนัก (weight) มีความสัมพันธ์กัน 2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ผูน้ าเป็นผู ้ท่ีมี
การศึกษา  (education) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี (social status, mobility) 3) สติปัญญาและ
ความส าม ารถ (Intelligence and Ability) ผู ้น า เป็ น ผู ้ส ติ ปั ญญ าดี  ( Intelligence) มี ค วาม รู้ ดี 
(knowledge) มีดุลยพินิจและการตดัสินใจท่ีดี (judgment, decisiveness) และมีทกัษะในการเจรจา
อยา่งคล่องแคล่ว (fluency of speech) 4) บุคลิกภาพ (personality) ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
ป รับตัว  (adaptability) และการป รับให้ทันสมัย  (adjustment, normality) มีความ เป็น อิสระ 
(independence) มองโลกในแง่ดี (aggressiveness) มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ (alertness) มีอ านาจใน
ตนเอง(ascendance, dominance) มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้คงท่ี (emotional balance, 
control) มีความเป็นอิสระในการท างาน(independence) มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง (objectivity, tough-
mindedness) มีความคิดสร้างสรรค์ (creativity) มีความซ่ือสัตย ์มีจริยธรรม(ethical conduct) มีไหว
พริบ (resourcefulness) มีความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) มีอารมณ์มั่นคง (strength of 
conviction) มีความสามารถในการก าจดัความเครียด (tolerance of stress) 5) คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบั
งาน (task-related Characteristics) ผูน้  าเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ประสบความส าเร็จ 
(achievement drive, desire to excel) มีความรับผิดชอบสูง (drive for responsibility) มีความคิดริเร่ิม 
(enterprise, initiative) มีความมุ่งมั่นในการก าจัดอุปสรรค (persistence against obstacles) และมี
ความมุ่งมัน่ให้ถึงเป้าหมาย (responsible in pursuit of objectives) รวมถึงยงัมีความสามารถในการ
นิเทศงาน (task orientation) 6) คุณลกัษณะทางสังคม (social characteristics) มีความสามารถในการ
บริหาร (administrative) มีเสน่ห์ (attractiveness) มีความใส่ใจผูอ่ื้น (nurturance) เป็นท่ีช่ืนชอบและ
กวา้งขวาง (popularity, prestige) ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการประสานงาน (ability to enlist 
cooperation) มีมนุษยสัมพนัธ์ (interpersonal skills) ซ่ึงสบาส (Bass) ได้ท าการส ารวจคุณลกัษณะ
ของผู ้บ ริหารโดยพัฒนาจากกรอบความคิดของ สต๊อกดิล (Stogdill) ซ่ึงก าหนดไว้ดังน้ี  1) 
คุณลกัษณะทางกาย ไดแ้ก่ การมีร่างกายท่ีแข็งแรง สง่า 2) คุณลกัษณะภูมิหลงัทางสังคม ไดแ้ก่ การ
เป็นผูมี้การศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี เป็นท่ียอมรับยกย่องของบุคคลอ่ืน 3) คุณลักษณะทาง
สติปัญญา ได้แก่ การเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีปฏิญาณไหวพริบดี 4) คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 5) คุณลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับงาน ได้แก่ การเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อ
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หนา้ท่ี 6) คุณลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่ การเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีการวางตวัในการเขา้สังคมได้
อยา่งเหมาะสม65 

และบาร์นาด (Barnard) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูบ้ริหารท่ีดีไวด้ังน้ี 1) ความมี
ชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurance) หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว ต่ืนตวัอยูเ่สมอท่ีจะ
รับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตวัได้ ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ความทนทานคือ ความสามารถในการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองกนัได้ โดยไม่ตอ้งหยุดพกั ส่วนความมีชีวิตชีวา ความคล่องตวัว่องไว ร่าเริง 
แจ่มใส ท าให้ผูน้  ามีเสน่ห์ถูกใจคน ความทนทาน ท าให้ผูน้  าหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้ได้
ตลอดเวลาไม่หยุดย ั้ง ท าให้เป็นคนทนัโลก ทนัเหตุการณ์และท าให้ไดรั้บความส าเร็จไดง่้ายเพราะ
งานบางอยา่งไม่อาจหยุดชะงกัหรือทิ้งเวลาพกัผอ่นได ้ความร่วมมือของบุคลากรอ่ืนข้ึนอยูก่บัความ
จริงของผูน้ าในการท างานเหมือนกนั 2) ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) ผูน้ าท่ีดีตอ้ง
ตดัสินใจเร็ว และเต็มใจเสมอท่ีจะเป็นผูต้ ัดสินใจด้วยตัวเองเม่ือมีปัญหาใด ๆเกิดข้ึน การรู้จัก
ตดัสินใจเป็นลกัษณะหน่ึงของความเช่ือมัน่ในตวัเอง ถา้ผูน้ ามีความเช่ือมัน่ในตวัเองก็จะตดัสินใจได้
ดี การตดัสินใจไดถู้กตอ้งรวดเร็วท าให้การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดท้นัท่วงที ความล่าช้าไม่วา่ในเชิง
ตอบรับเห็นดว้ย หรือปฏิเสธไม่เห็นดว้ย อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งาน และอาจท าให้ผูป้ฏิบติั
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชายุง่ยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถในการ
จูงใจน้ีถา้ผูน้ าขาดความสามารถในการจูงใจแลว้ แมจ้ะเก่งมากเพียงใดก็ตาม ยากท่ีจะน าคนจ านวน
มาก ๆ ได ้ยากท่ีจะท างานไดส้ าเร็จ เพราะการด าเนินงานนั้นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากคนหมู่มาก 
ผูน้ าท่ีมีการจูงใจท่ีดีหมายถึง มีความสามารถในการเขียนบทความ การวางตัวผู ้อ่ืนเล่ือมใส 
ความสามารถในการจบัจุดสนใจคนอ่ืนได ้รู้จกัเอาใจคนถูกจงัหวะโดยไม่เล่ียงงานและรู้จกัขดัแยง้
ในท่ีอันสมควร นอกจากน้ี  ย ังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี  ผู ้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 
ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนออกมาเพื่อให้ผูอ่ื้นเห็นได้ชัด 4) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลท่ีมีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เม่ือไม่ไดท้  าใน
ส่ิงอนัควรท า หรือไม่ไดล้ะเวน้ในส่ิงท่ีควรละเวน้เป็นความรู้สึกดว้ยตนเองวา่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดควร ใน
เชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิกอยู ่ผูน้  าท่ีดียอ่มยนิดีรับผดิและเตม็ใจ
ยอมรับ ขณะเดียวกนัเม่ือรับหน้าท่ีไดม้าแล้วจะบากบัน่ท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด โดยไม่ทอดทิ้งแมมี้
อุปสรรคบางประการมาเก่ียวขอ้ง ความรับผิดชอบเป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อทุกคน 5) ความฉลาดมี
ไหวพริบ (intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม เต็มไปดว้ยความรอบรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์ เป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับผูน้ าทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริบ จะมีไดก้็ต่อเม่ือผูน้ าเป็นคนมีความรู้ดี 
                                                           

65 Barnard M. Bass, Stogdill’s Handbook of Leadership (New York: The free press, 
1981). 
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รู้งาน รู้นโยบาย และวตัถุประสงค์ของงานชดัเจน รู้กระบวนการวิธีการบริหาร มีความสามารถใน
การวินิจฉัยสั่งการ เป็นคนพหูสูต คือรอบรู้และสนใจเร่ืองต่าง ๆ รอบดา้น มีความคิดริเร่ิม และท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์สมบูรณ์ เพราะถา้ร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่
มัน่คง ไม่วา่จะมีระดบัสมองหรือเชาวปั์ญญาสูงเพียงใดการใช้สมองและเชาวปั์ญญาย่อมบกพร่อง
ผิดพลาดไดเ้สมอ66 นอกจากน้ีเบนนิส (Bennis) แสดงแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้ าไว ้สรุป
ไดว้่าผูท่ี้จะเป็นผูน้ าได้นั้น จะตอ้งมีคุณลกัษณะและบุคลิกภาพพิเศษกว่าทัว่ ๆ ไป มีความเฉลียว
ฉลาด มีความกล้าหาญ มีความกระตือรือร้น มีลกัษณะท่าทางดีสง่า น่าเล่ือมใส มีความยุติธรรม 
ฯลฯ ทั้งน้ีผูน้  าจะตอ้งมีลกัษณะพื้นฐานทัว่ไปเช่นเดียวกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ จะตอ้งมีความซ่ือสัตย ์การ
อุทิศตน ความไม่พยาบาทมาดร้าย มีความถ่อมตน ใจกวา้ง และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์67 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง บุคลิกภาพท่ีพิเศษกวา่คนทัว่ไป
ซ่ึงไดแ้ก่ ความมีชีวติชีวาและอดทน ความสามารถในการตดัสินใจ ความสามารถในการจูงใจ ความ
รับผิดชอบ ความฉลาดมีไหวพริบ ซ่ึงโดยรวมแล้วตรงกับคุณลักษณะผู ้น าท่ีดีของบาร์นาด 
(Barnard)  ท่ีผูว้ิจยัเลือกใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู จะเห็นได้ว่าจากคุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีกล่าวมาแล้วย่อมช้ีให้เห็นว่า
คุณสมบติัท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารซ่ึงจะเป็นส่วนสนบัสนุนให้หน่วยงานใดผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารอย่างครบถว้น หน่วยงานนั้นจะประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานในทุก ๆ ด้าน
อยา่งแน่นอน 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Job satisfaction) มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานมาก 
เพราะหากผูท้  างานมีความพึงพอใจในงานท่ีตนท าอยูก่็จะน าไปสู่ความส าเร็จ มีความกระตือรือร้นท่ี
จะท างานนั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และมีประสิทธิภาพ แต่ถา้หากผูท้  างานไม่มีความพึงพอใจใน
งานท่ีท าอยู ่ผลเสียก็จะเกิดแก่งานและองคก์รนั้น ๆ 

 

                                                           
66 Barnard. 
67 Warren G. Bennis, Managing the Dream: Reflections on Leadership and Change 

(Cambridge: Mass Perseus, 2000). 
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ความหมายของความพงึพอใจ 

ในเร่ืองความหมายของความพึงพอใจ (satisfaction) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ68 
นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการหลายท่านให้ค  านิยามไวท้ั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติของคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่องานของเขา คนท่ีมีความพึง
พอใจต่องานของเขาสูง จะมีทศันคติในดา้นบวกต่องาน ในทางตรงกนัขา้มคนท่ีไม่พึงพอใจในงาน
ของเขาก็จะมีทศันคติในทางลบเก่ียวกบังาน แต่ในการพูดถึงทศันคติของพนกังานเรามกัจะหมายถึง
ในทางพึงพอใจ69  ดิเรก ฤกษส์าหร่าย กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกดว้ย70 ส่วนกู๊ด 
(Good) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบัความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจาก 
ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้ น71 ด้านคูลิค (Qurik) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หมายถึงความรู้ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ72 ในส่วน
ของวรูม (Vroom) กล่าวว่า ทศันคติและความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงสามารถใช้แทนกนัไดเ้พราะทั้ง
สองค าน้ีจะหมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้นทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ73    
โวลแมน (Wolman) ได้ให้ความจ ากัดความของความพึงพอใจ (satisfaction) ไว้ว่า หมายถึง 

                                                           
68 ราชบณัฑิตยสถาน, "พจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542," (2542). 
69 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, การวจิยัธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสง

แห่งโลกธุรกิจ, 2541). 
70 ดิเรก ฤกษส์าหร่าย, ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึก

หรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก (กรุงเทพฯ: เพรส แอนด ์ดีไซน์). 
71 Carter V. Good, "Dictionary of Education," (New York: McGraw-Hill, 1973). 
72 Thomas Longman, "Longman Dictionary of Contemporary English," (London, 

England: Richard Clay Ltd., 1987). 
73 Vroom, Work and Motivation (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1964). 
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ความรู้สึกท่ีดีมีความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (need) 
หรือแรงจูงใจ (motivation)74 นอกจากน้ีฮอร์นบาย (Hornby) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่าความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีเม่ือประสบความส าเร็จ หรือได้รับส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนเป็น
ความรู้สึกท่ีพอใจ 75  มอส  (Morse) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจาก
ความเครียดทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการ ถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะนอ้ยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลบักนัถา้ความ
ตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน76 เมนาร์ด ดบับริล 
เชลล่ี ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ซ่ึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึก แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความสุขท่ีแตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือ
ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งสลบัซบัซอ้นและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกวา่ระบบความพึงพอใจ77 

โดยสรุปแลว้ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง อนัเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ และจะเกิดข้ึน
ไดก้็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่ตนเองได ้ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่
ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 

 
 

                                                           
74 Wolman B. B, "Dictionary of Behavioral Science," (New York: Van Norstrand, 

1973). 
75 A.F Hornby, "Advance Learner’s Dictionary," (London, England: Oxford 

University, 2000). 
76 N. C. Morse, Satisfacion in the White Collar Job (Ann Arbor: University of 

Michigan, 1958). 
77 Maynard W. Shelley, Responding to Social Change (Pennsylvania: Dowden, 

Hutchison, 1975). 
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ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (job satisfaction) ได้มีผูใ้ห้แนวคิดและ
ความหมายไวด้งัต่อไปน้ี 

กรองแกว้ อยูสุ่ข ให้ความหมายของความพึงพอใจในการท างานวา่ ทศันคติโดยทัว่ไป
ของพนักงานท่ีมีต่องานของเขา ถ้าเขาได้รับการปฏิบติัท่ีดีตอบสนองความต้องการของเขาตาม
สมควร เช่น สภาพการท างานท่ีมัน่คงปลอดภยั ไดเ้งินเดือนค่าจา้งตอบแทนเพียงพอแก่การยงัชีพ 
ฯลฯ จะท าให้พนกังานพอใจและมีความรู้สึก (ทศันคติ) ท่ีดีต่อองค์การ78 ดา้นเทพพนม เมืองแมน 
และสวิง สุวรรณ ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในงานสัมพนัธ์กบัความคิดของคนงานท่ีมีต่องานและผู ้
เป็นนายจ้าง79 ส่วนปัญญา เก้าพรพงศ์ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้ น หมายถึง 
ทศันคติของบุคคลในทางบวกท่ีมีต่องานและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในการท างาน ความพึงพอใจในการ
ท างานนั้นจะช่วยให้คนทีมท างานรู้สึกว่าการท างานของตนมีคุณภาพ นอกจากน้ี ประสาน บุญ
เหมือน ไดส้รุปถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นเป็นไปได้
ทั้งทศันคติและความรู้สึกของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่องานและปัจจยัต่าง ๆ ในการท างาน ความรู้น้ีจะเกิดข้ึน
จากองค์การตอบสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการท างาน จนสามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์าร ซ่ึงพงศ ์หรดาล กล่าววา่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกและเป็นสุขของบุคคลท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงาน ตลอดจนท าให้เกิดความพึงพอใจ มีความมุ่งมั่น มีขวญัและก าลังใจในการ
ท างาน80 สุรัชต์ มหัทธนทวี ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานว่า เป็นความรู้สึกหรือ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อคนในทางท่ีดี โดยอาศยัแรงจูงใจ หรือส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลในองคก์าร ทางสร้อยตระกูล อรรถมานะ กล่าววา่ ความพึงพอใจใน
งาน เป็นภาวะทางอารมณ์ ซ่ึ งเป็นผลจากการรับในผลงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
ประสบการณ์ในงานของบุคคลหน่ึง ภาวะอารมณ์ท่ีช่ืนชอบหรือภาวะอารมณ์ทางบวกจะช่วยเสริม

                                                           
78 กรองแกว้ อยูสุ่ข, พฤติกรรมองคก์าร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2542). 
79 เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองคก์าร, 2 ed. (กรุงเทพฯ: ไทย

วฒันาพานิช, 2540). 
80 พงศ ์หรดาล, จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเบ้ืองตน้ (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2542). 
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ให้การท างานตามค่านิยมของเขาบรรลุผล และสอดคล้องกบัความตอ้งการของเขาด้วย81 ในส่วน
ของกู๊ด (Good) ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงคุณภาพหรือระดบัความ
พอใจของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพของงานนั้น อีก
ทั้งซีคอร์ดและแบคแมน (Secord and Backman) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเกิด
จากท่ีบุคคลไดรั้บตอบสนองความตอ้งการเป็นส าคญั บางคนอาจพอใจเน่ืองจากผลส าเร็จของงาน 
บางคนพอใจเพราะลักษณะการปฏิบัติงาน แต่บางคนพอใจเพราะเพื่อนร่วมงาน ด้านดูบริน 
(Dubrin) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ผลรวมของความพึงพอใจหรือความพอใจท่ี
มีความสัมพนัธ์กบังาน82 ฟรีด (Fred) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา่ เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัความรู้สึกหรือทศันคติท่ีมีต่องานท่ีเขาปฏิบติัว่ามีมากน้อยเพียงใด และถา้พบวา่ดีก็จะ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากพบว่าไม่ดี ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน83 ในขณะเดียวกนันิวสตรอมและเดวิส (Newstrom and Davis) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของความพึงพอใจในการท างานไวว้า่ ความพึงพอใจในการท างานเป็นทศันคติท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีชอบหรือไม่ชอบในการท างานของพนกังานในองค์การ84 อีกทั้งมอร์ส 
(Morse) ไดใ้ห้ทศันะความพึงพอใจว่าหมายถึงการลดความเครียดของผูป้ฏิบติังานให้น้อยลง โดย
ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นมีความตอ้งการ ถ้าความตอ้งการได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน ความเครียดจะลดน้อยลง และความพึงพอใจจะได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือเพียง
บางส่วน ความเครียดจะลดน้อยลง และความพึงพอใจจะเกิดข้ึน ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัโยเดอร์ (Yoder) 
ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ เป็นผลรวมของความรู้สึกของคนใดคนหน่ึง
ต่องานท่ีเขาปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัระดบัความชอบหรือไม่ชอบในการปฏิบติังาน ของเขา บุคลากร ใน
หน่วยงานจะมีความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติังานของเขา บุคลากรในหน่วยงานจะมีความรู้สึก
พึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั เม่ืองานได้ให้ผลตอบแทนทางวตัถุและจิตใจ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรได้85 ส่วนลูแทนส์ (Luthan) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ
                                                           

81 สร้อยตระกูล อรรถมานะ, พฤติกรรมองคก์าร:ทฤษฎีและการประยกุต์, 1 ed. 
(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541). 

82 DuBrin, Human Relations : A Job Oriented Approach, 5 ed. (Englewood Cliffs: 
N. J., 1992). 

83 Ornstein. 
84 J.W Newstrom & K. Davis, Organizational Behavior: Human Behavior 
at Work, 10 ed. (New York: McGraw-Hill, 1997). 
85 Dale Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey: Prentice-Hall, 1959). 
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ปฏิบติังานไวว้่า เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่องานท่ีเขาปฏิบัติว่ามีมากน้อย
เพียงใด และถา้พบวา่ดีก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แต่ถา้หากพบวา่ไม่ดีก็จะเกิดความ
ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน86 เสตราส์และเซยเ์ลส (Strauss and Sayles) ได้อธิบายว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีท าและเต็มท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รบุคคลจะรู้สึกพึงพอใจในงานก็ต่อเม่ืองานนั้นใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทั้ง
ทางวตัถุและจิตใจ และสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลได้87 นอกจากน้ีแอปเปิลไวท ์
(Applewhite) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานวา่ เป็นความสุข ความสามารถ
ท่ีไดจ้ากสภาพท่ีท างานความสุขจากการปฏิบติังานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน การมีทศันคติท่ีดีต่องาน 
และความพึงพอใจเก่ียวกบัรายไดจ้ากองคก์าร ส่วนล็อก (Locke) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน
ข้ึนอยูก่บัผลท่ีบุคคลไดรั้บจากการท างานวา่ตรงกบัท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงไร เช่น รางวลั โดยความ
พอใจตามทศันะทฤษฎีของ ล็อกก็คือ ส่วนต่างระหวา่งผลตอบแทนซ่ึงควรไดจ้ากการท างานกบัผล
ท่ีผูน้ั้ นต้องการจะได้ ซ่ึงก็คือ ยิ่งมีส่วนต่างกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพอใจน้อยลงเพียงนั้ น 
นอกจากน้ีทฤษฎีค่านิยมของล็อก ยงัมีความเห็นวา่ ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการท าให้พนกังานเกิดความพึง
พอใจ ก็ตอ้งเอาใจใส่ในการปรับเปล่ียนแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวกบัการท างานให้สอดคลอ้งกบัแต่ล่ะ
บุคคลซ่ึงแตกต่างกนั เช่น พนักงานท่ีให้ความส าคญัด้านโอกาสการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ผูบ้ริหารก็
จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการพฒันาทกัษะและความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นกบัต าแหน่ง ผูบ้ริหารก็จ  าเป็นตอ้ง
ใช้วิธีการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นกบัต าแหน่งใหม่ให้กบัผูน้ั้น พร้อมกบัให้
โอกาสไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงกบังานนั้น ก็จะมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูน้ั้นเกิดความรู้สึก
พึงพอใจในงานมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีของล็อก ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ความพอใจในงานเกิดจาก
หลายปัจจยั ดว้ยเหตุน้ีวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้พนกังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจก็คือ จะตอ้งพยายาม
คน้หาวา่พนกังานตอ้งการอะไร และถา้อยูใ่นวสิัยพอท่ีจะท าไดก้็ใหรี้บด าเนินการทนัที88 

จากค านิยามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีกล่าวมาสามารถสรุป
ความหมายไดว้่า ความพึงพอในใจการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความคิดของบุคลากรท่ีมีต่อ
งานและผูบ้งัคบับญัชา เป็นความรู้สึกเต็มใจ ความสุข เจตคติในทางบวกของบุคลากรท่ีมีต่องาน
และปัจจัย  ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงถ้าบุคคลมี
ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานจะท าให้เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ ทุ่มเท อุทิศแรงกานแรงใจ
                                                           

86 Luthans Fred, Organizational Behavior (New York: McGraw-Hill, 1995). 
87 George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel: The Human Problems of 

Management (New Jersey: Prentice-Hall, 1960). 
88 Locke. 
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ให้กบังาน ถา้ความตอ้งการของบุคลากรไดรั้บการตอบสนองหรือไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
ของผูป้ฏิบติังานแลว้จะท าใหง้านท่ีท าเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 

ความส าคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งท่ีสนองความต้องการของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นสังคมและการไดรั้บการยกยอ่งในสังคม ซ่ึงสามารถใชแ้ทนเงิน จึงเป็นส่ิงท่ีควรจดั
ให้มีในงานทุกประเภท ผูน้ าหรือผูบ้ริหารจ านวนมากมกัละเลยไม่เห็นความส าคญัของความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน โดยคิดแต่เพียงการจะเลือกสรรบุคคลให้เหมาะสมกบังาน
ท่ีจะตอ้งท าเท่านั้น แต่ไม่ไดท้  าให้ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีท าจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าให้ผูป้ฏิบติังานเปล่ียนงานบ่อย ลาออก หรือท างานด้วยความเฉ่ือยชา ซ่ึงเซยเ์ลสและเสตราส์ 
(Sayles and Strauss) ไดก้ล่าววา่ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการและจิตใจของแต่ละบุคคลและเป็นส่ิงส าคญัต่อผูป้ฏิบติังานมากเพราะผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งการไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิดของตนกล่าวคือผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้สึกสมปรารถนาท่ี
ไดแ้สดงบทบาทให้เตม็ขีดความสามารถขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่แต่การท่ีบุคลากรท าเช่นนั้นไดบุ้คลากร
ตอ้งมีเพียงความพึงพอใจในงานของตนเองก่อน ซ่ึงบุคลากรท่ีไม่พึงพอใจในงานของตนถือวา่ยงัไม่
มีวุฒิภาวะทางจิตอยา่งเต็มท่ี เพราะคนโดยทัว่ไปจะใช้เวลาแต่ละวนัอยูก่บังานเป็นส่วนใหญ่ แต่ถา้
หากพบว่างานนั้นเป็นงานน่าเบ่ือ ไม่ท้าทายและไม่ให้อิสระ ก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย หงุดหงิด 
ร าคาญใจ ซ่ึงส่งผลร้ายแก่ตวัเองและเพื่อนร่วมงานโดยตรงและอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมไดใ้น
ท่ีสุด นอกจากน้ีคนท่ีพอใจในงานจะพบวา่งานเป็นส่ิงท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการขั้นพื้นฐาน แต่
บุคลากรท่ีไม่เคยมีความพึงพอใจในงานจะเกิดความคบัขอ้งใจหรือมีขอ้ขดัแยง้ในการท างานจะท า
ให้ขวญัและก าลงัใจในการท างานต ่าลงและมีผลท าให้ประสิทธิภาพของงานลดต ่าลงไปด้วย89

สอดคลอ้งกบัเวอร์เทอร์และเดวิด (Werther and David) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
จะมีผลต่อการลาออก การขาดงาน ความประทบัใจ และประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอ่ืน 
ๆ นอกจากน้ีปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคคลใน
องคก์าร มีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์าร รวมทั้งความสุขของผูท้  างานดว้ยองคก์ารใดก็ตาม 
หากบุคคลในองคก์ารไม่มีความพึงพอในใจการปฏิบติังานก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลงานและ

                                                           
89 Sayles. 
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คุณภาพงานต ่า เม่ือมีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
ทางวนิยัไดอี้กดว้ย90 

สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก 
ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจท่ีมีต่องาน ซ่ึงส่งผลให้บุคคลเอาใจใส่ในการท างาน ยอม
เสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่องาน ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน และเกิด
ประสิทธิผลต่อเป้าหมายขององคก์ร  
 

องค์ประกอบที่ท าให้เกดิความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นมีองคป์ระกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ประการ ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านั้นตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล โดยมีนกัทฤษฎีหลายท่านไดก้ าหนดองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวด้งัต่อไปน้ี 

บาร์นาร์ด (Barnard) ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีผูบ้ริหารหรือหน่วยงานใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้
ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว ้8 ประการ คือ 1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material 
inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ ท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานเป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขา
ปฏิบติัให้แก่หน่วยงานมาแลว้เป็นอยา่งดี 2) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลซ่ึงไม่ใช่วตัถุ (personal 
non-material opportunities) เป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคัญในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างาน
มากกวา่รางวลัท่ีเป็นวตัถุ เช่น เกียรติยศ การใหสิ้ทธิพิเศษ และการมีอ านาจเป็นตน้ 3) สภาพทางกาย
ภายนอกท่ีพึงปรารถนา (desirable physical conditions) ได้แก่ สถานท่ีท างาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานต่าง ๆ 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (idea benefactions) 
หมายถึง สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความตอ้งการของบุคคลในดา้นความภาคภูมิใจท่ีแสดง
ฝีมือ การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ื้นและการแสดงความภกัดีกบัหน่วยงาน 5) 
การดึงดูดใจในสังคม (associational attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ซ่ึงถ้า
ความสัมพนัธ์เป็นไปไดด้ว้ยดีจะท าให้เกิดความผูกพนัและความพึงพอใจร่วมกบัหน่วยงาน 6) การ
ปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทศันคติของบุคคล(adaptation of conditions to 
habitual methods and attitudes)หมายถึงการปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีการท างานให้สอดคลอ้งกบั
ความสามารถของบุคลากร 7) โอกาสท่ี มีส่วนร่วมในการท างาน (the opportunity of enlarger 

                                                           
90 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, จิตวทิยาการบริหารงานบุคคล ฉบบัปรับปรุง 2544 

(กรุงเทพฯ: บริษทัพิมพดี์ด, 2544). 
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participation)หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลส าคญัคนหน่ึง
ของหน่วยงาน มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงาน และมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน 8) สภาพ
ของการอยูร่่วมกนั(the condition of communion)หมายถึง ความพึงพอใจของสังคมหรือความมัน่คง
ในทางสังคมท่ีท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและความมัน่คงในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลิมมอร์
และคณะ (Glimer and others) ไดส้รุปองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไว ้10 ประการ คือ 1) ความมัน่คงปลอดภยั (security) ได้แก่ ความรู้สึกว่าได้
ท างานในหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถมีหลกัประกนัความมัน่คงและไดรั้บความเป็นธรรมชาติจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 2) โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน (opportunity for advancement) ไดแ้ก่ การมีโอกาส
เล่ือนไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โอกาสได้รับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการท างานของตน           
3) หน่วยงานและการจัดการ (company and management) ได้แก่ ความพอใจในช่ือเสียงของท่ี
ท างานและพอใจในการด าเนินงานของหน่วยงาน 4) ค่าจา้ง (wages) ได้แก่ จ  านวนรายไดป้ระจ า
และรายไดท่ี้จ่ายเป็นพิเศษ ซ่ึงหน่วยงานใหแ้ก่ผูท้  างาน 5) ลกัษณะของงานท่ีท า (intrinsic aspects of 
the job) ได้แก่การท างานซ่ึงมีลักษณะตรงกับความถนัด ทักษะความรู้ความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน 6) การนิเทศงาน(supervision) ไดแ้ก่ เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการนิเทศ
งานของผูบ้งัคบับญัชาและความสัมพนัธ์อนัดีงามกบัผูบ้งัคบับญัชา 7) ลกัษณะทางสังคม (social 
aspect of the job) ได้แก่การท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนและมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 8) การ
ติดต่อส่ือสาร(communication) ไดแ้ก่ สภาพและลกัษณะการติดต่อส่ือสารทั้งระหว่างภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 9) สภาพการท างาน (working condition) ได้แก่ ชั่วโมงการท างาน แสง เสียง 
อากาศ ห้องอาหาร ห้องน ้ า 10) ประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ (benefits) ได้แก่ เงินเดือน บ าเหน็จตอบ
แทนเม่ือออกจากงาน การบริการและรักษาพยาบาล ท่ีอยู่อาศยั สวสัดิการ และยงัมีกิลฟอร์ดและ
เกรย ์(Guilford and Gray)ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพึงพอใจในการท างานเอาไว้
ดงัน้ี  1) ความมัน่คง 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3) เป็นงานท่ีสังคมยอมรับนับถือ 4 )ความ
สนใจในลกัษณะงานท่ีท า 5) สภาพการท างาน 6) การยกย่องชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 7) องค์การ
และการบริหารงาน 8) ปริมาณงาน 9) ค่าจา้ง 10) การนิเทศงาน 11) การส่ือสาร 12) ชัว่โมงในการ
ท างาน 13) เป็นงานท่ีไม่ยุง่ยาก 14) สิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ91 นอกจากน้ีล็อก (Locke) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัไวมี้ 9 องคป์ระกอบ
ดงัน้ี 1) ลกัษณะของงาน (work) ไดแ้ก่ ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงาน โอกาสเรียนรู้
หรือศึกษางาน โอกาสท่ีจะท างานส าเร็จ รวมถึงวิธีการท างาน และการควบคุมการท างาน                 
                                                           

91 Jean Guilford and David E. Gray, Motivation and Modern Management 
(Massachusetts: Addison-Wesley Publishers, 1970). 
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2) ค่าตอบแทน (pay) ไดแ้ก่ จ  านวนเงินท่ีไดรั้บดว้ยความยุติธรรมและความทดัเทียมกนัของรายได้
และวิธีการจ่ายเงินขององค์การ 3) การเล่ือนต าแหน่ง (promotions) ได้แก่ โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึนดว้ยความยุติธรรมในการเล่ือนต าแหน่งขององค์การและหลกัในการพิจารณาเล่ือน
ต าแหน่ง 4) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (recognition) ไดแ้ก่ การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยในผลส าเร็จ
ของงาน การกล่าววิจารณ์การท างานและความเช่ือถือในผลงาน 5) ผลประโยชน์เก้ือกูล (benefits) 
ไดแ้ก่ การให้สวสัดิการ บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การรักษาพยาบาล การให้วนัหยุดงานและการ
ไดรั้บค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาพกัผ่อน 6) สภาพการท างาน (working conditions) ไดแ้ก่ ชั่วโมงการ
ท างาน เวลาพกัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเลท่ีตั้งและรูปแบบ
การก่อสร้างของอาคารสถานท่ีท างาน 7) การนิเทศงาน (supervision) ไดแ้ก่ การไดรั้บความเอาใน
ใส่ดูแล ช่วยเหลือแนะน า จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปดว้ยการมีเทคนิคและกลวิธีท่ีดี ความมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและความมีทกัษะในการนิเทศงานของผูบ้ริหาร 8) เพื่อนร่วมงาน (co-workers) 
ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถ การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและความมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั
ของเพื่อนร่วมงาน 9) หน่วยงานและการจดัการ (company and management) ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่
บุคลากรในองคก์าร เงินเดือนและนโยบายในการบริหารงานขององคก์าร92 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบท่ีกล่าวมานั้นมีความสัมพนัธ์กับตัวงานและการปฏิบติังาน เปรียบเสมือนดัชนีท่ี
ช้ีให้เห็นวา่ถา้บุคคลไดรั้บการตอบสนองแลว้จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บการตอบสนองจะส่งผลให้เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่พึงพอใจใน
การท างาน ก่อใหเ้กิดอุปสรรคและปัญหาต่องานในองคก์ารนั้นเป็นอยา่งยิง่  
 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานนั้นพฒันามาจากทฤษฎีการจูงใจ (theory of 
motivation) โดยใช้ทฤษฎีการจูงใจเป็นเคร่ืองมือในการวดัทศันคติของบุคคลท่ีมีความพึงพอใจต่อ
การท างาน ซ่ึงทฤษฎีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 1) ทฤษฎีท่ีเนน้ปัจจยั 
(content theories) เป็นทฤษฎีท่ี เน้นความต้องการภายใน ( internal needs) เป็นตัวกระตุ้นและ
ตวัก าหนดให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ เป็นปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจท่ีจะท างาน และ           
2) ทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการ (process theories) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการของความคิดและ
กลวธีิต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้มนุษยเ์ลือกพฤติกรรมเฉพาะอยา่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎีต่าง ๆ 

                                                           
92 Locke. 
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เหล่าน้ีไม่มีทฤษฎีไดรั้บการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ทุกทฤษฎีต่างมีความคลา้ยกนัและเก่ียวขอ้งกนั 
โดยทฤษฎีท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีการจูงใจของพอร์ตเตอร์และลอร์เลอร์ (Porter and Lawler) เรียกว่าทฤษฎี An 
Intergrated Model of Motivation ทฤษฎีน้ีได้แก้ไขและขยายทฤษฎีหรือตัวแบบของ Vroom 
(Expectancy Theory) ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลของการปฏิบัติงาน
แนวความคิดน้ีไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถอธิบายแรงจูงใจและความตอ้งการของ
บุคคลไดม้ากและเหมาะสมข้ึน รวมทั้งสามารถท าการทดสอบไดง่้ายข้ึน ตามทฤษฎีดงักล่าว โดยเขา
เห็นว่า ในทางปฏิบัติ การจูงใจหรือการสร้างความต้องการให้คนท างานนั้ น ผูบ้ริหารจะต้อง            
1) พยายามท่ีจะเพิ่มหรือกระตุน้ความพยายามของลูกน้องเพื่อให้งานบรรลุตามท่ีคาดหวงัไว ้โดย
อาศยัการฝึกอบรม การแนะน า การสอนงาน และการมีส่วนร่วม เป็นตน้ 2) การให้รางวลัจะตอ้งมี
ความชดัเจน และสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมา โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีมีความส าคญั
กบัองคก์าร และ 3) ความตอ้งการของคนในองคก์ารนั้นยอ่มมีจ านวนมากมีความหลากหลายและมี
คุณค่าต่างกนัในสายตาของแต่ละบุคคล ผูบ้ริหารจึงตอ้งท าความเขา้ใจและแสวงหาเพื่อให้ทราบ
ความตอ้งการของบุคคล และวางระบบการใหร้างวลัของแต่ละบุคคล โดยการพิจารณาใหร้างวลักบั
ความตอ้งการของบุคลากรให้เหมาะสม และจากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีความคาดหวงั
นั้น เป็นทฤษฎีท่ีเสนอแนะวา่ ในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการกระท าหรือการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษย์นั้ น ควรพิจารณาถึงความคาดหวงัของบุคคลในผลตอบแทนท่ีจะได้รับอันเป็น
ผลตอบแทนท่ีเกิดขั้นจากการกระท าของมนุษยใ์นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง โดยเฉพาะการ
พิจารณาความคาดหวงัในแง่ค่านิยมและความสนใจท่ีมีผลต่อตอบแทนของบุคคล ซ่ึงจะท าให้การ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป93 ถดัมาคือทฤษฎีการจูงใจ-ค ้าจุนของ
เฮอร์ซเบอร์ก (The Motivation-Hygiene Theory) เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้ให้ความเข้าใจว่า 
แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแต่คนและจะมิใชข้ึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารโดยตรง และปัจจยัท่ีใชใ้นการ
บ ารุงจิตใจนั้นอย่างดีท่ีสุดก็คือ จะสามารถช่วยขจดัความไม่พอใจต่างๆได ้แต่จะไม่สามารถสร้าง
ความพึ่งพอใจได ้ดงันั้น ในกระบวนการจูงใจท่ีตอ้งการสร้างให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี จึงจ าเป็นตอ้งจดั
และก าหนดปัจจยัต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งปัจจยัท่ีใช้บ  ารุงจิตใจ (สภาพแวดลอ้ม) และปัจจยัท่ีใช้
จูงใจได้ (ของงานท่ีท า) ทั้ งสองอย่างพร้อมกัน จะเห็นได้ว่าการทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัและคลา้ยกบัทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เป็นอนัมาก ซ่ึงในทางปฏิบติัจาก
การพิสูจน์ยืนยนัว่า ทฤษฎีทั้งสองเป็นความจริงและใช้ไดก้บักลุ่มอาชีพท่ีมีฐานะต าแหน่งสูง เช่น 
วศิวกรหรือนกับญัชี ดงัท่ีกล่าวมา แต่อยา่งไรก็ตาม กรณีการน าไปใชไ้ดก้บัพนกังานระดบัต ่าลงไป
                                                           

93 Edward E. Lawler and Lyman W.Porter. 
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หรือพนกังานสตรีและระดบัของพนกังานประจ าวนั ผลปรากฏวา่ไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวทีเดียวนกั 
และให้ผลผลิตเพี้ ยนไปได้เสมอ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดงัน้ี คือ ทฤษฎีปัจจยัคู่ของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg’s Two - Theory) ไดท้  าการศึกษาวิจยันานกว่า 30 ปี โดยใชเ้ทคนิคกรณีเหตุการณ์ส าคญั 
(Critical Incident) ให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกับญัชีและวิศวกรมากกวา่ 200 คน บรรยายถึงเหตุการณ์
ท่ีท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ (satisfied) และท่ีไม่พึงพอใจ (dissatisfied) จากนั้นจึงน าค าตอบท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ พบว่า ไดค้  าตอบท่ีน่าแปลกใจคือ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพอใจในงาน และปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดความไม่พอใจในงานเป็นคนและกลุ่มกนั จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพอใจ
ในงานอยู่ในงานท่ีท า เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีสามารถก่อให้เกิดความพอใจในงานได้สูง ได้แก่ 
ลกัษณะของงาน ความส าเร็จของงาน โอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่ง โอกาสไดก้า้วหน้า และได้รับการ
ยอมรับ เป็นตน้ Herzbreg จึงเรียกปัจจยักลุ่มน้ีวา่ ปัจจยัจูงใจ (motivators) ส่วนปัจจยัท่ีอาจท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจ ไม่ใช่งาน แต่เป็นเง่ือนไขแวดลอ้มภายนอกของงาน เช่น การบงัคบับญัชา ค่าจา้ง
หรือค่าตอบแทน นโยบายบริษทั เง่ือนไขการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และความปลอดภยั เป็น
ต้น ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี ปัจจยัสุขอนามัยหรือปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (hygiene or maintenance factors) 
แมว้่าทฤษฎีของ Herzbreg จะถูกตั้งขอ้งสังเกตมากข้ึนในปัจจุบนัในแง่ของความถูกตอ้งเท่ียงตรง 
โดยเฉพาะความเขา้ใจเร่ืองความพอใจในงาน เน่ืองจากผลงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัทฤษฎีน้ีในระยะ
หลงั ๆ พบว่า ทั้งปัจจยัสุขอนามยัและปัจจยัจูงใจต่างมีผลต่อความพอใจและความไม่พึงพอใจใน
งานทั้ง 2 ดา้น แต่ทฤษฎีน้ียงัคงมีความส าคญัในการน าไปใชบ้ริหารองคก์าร โดยผูบ้ริหารไดรั้บการ
แนะน าให้สนใจและเอาใจใส่ต่อปัจจยัท่ีส่งเสริมความพอใจในงาน อีกทั้ งทฤษฎีปัจจยัคู่ยงัได้
เสนอแนะขั้นตอนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจข้ึน ซ่ึงได้เน้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจยั
สุขอนามยัท่ีควรไดรั้บการป้องกนัเอาใจใส่ดูแลจากผูบ้ริหาร เช่น ท่ีท างานซ่ึงแออดัคบัแคบ มีเสียง
ดงัรบกวน ค่อนขา้งมืด อุณหภูมิสูงหรือต่างไป หรือการถ่ายเทของอากาศไม่ดี ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานทั้งส้ิน94 ในส่วนของบาร์นาร์ด (Barnard) กล่าววา่ ส่ิงจูงใจเป็น
เคร่ืองกระตุ้นให้คนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่ิงจูงใจท่ีหน่วยงานอาจให้แก่
ผูป้ฏิบติังานไดแ้ก่ 1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ 2) โอกาสของบุคคลท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถุ 
ไดแ้ก่ โอกาสท่ีบุคคลจะไดรั้บแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ๆ เช่น ไดรั้บเกียรติยศ ไดรั้บอ านาจพิเศษ
ส่วนตัว และโอกาสท่ีจะได้รับต าแหน่งมีอ านาจมากกว่าเดิม 3) สภาพแวดล้อมอันเป็นท่ีพึง
ปรารถนา ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นส านกังาน วตัถุส่ิงของ
ต่าง ๆ เก่ียวกบับุคลากรให้อยูใ่นสภาพท่ีพอใจทุกคน 4) ความดึงดูดใจในทางสังคม ไดแ้ก่ การคบ
หาสมาคมกนัเองในหมู่บุคลากรทุกหน่วยงาน 5) การปรับสภาพการท างานให้ตรงกบัวิธีการท่ี
                                                           

94 Herzberg. 
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บุคลากรเคยท าเป็นนิสัย และตรงกบัทศันคติของบุคลากร 6) การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมงานอยา่ง
กวา้งขวาง ช่วยให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเป็นคนส าคญัของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีขนาด
ใหญ่ และ 7) สภาพการอยู่ร่วมกนัของบุคลากร ถา้หน่วยงานใดบุคลากรสนิมสนมกลมเกลียวกนั
หน่วยงานนั้นจะให้ผลทางดา้นประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีใน
การท างาน95 

ทฤษฎีความพึงพอใจของล็อก (Locke) เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีให้ความส าคญัต่อเร่ืองความ
พอใจในงาน โดยมีแนวคิดหลกัท่ีวา่ ความพึงพอใจในงานข้ึนอยูก่บัผลท่ีบุคคลไดรั้บจกการท างาน
วา่ตรงกบัท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงไร เช่น รางวลั โดยความพอใจตามทศันะทฤษฎีของล็อก (Locke) 
ก็คือ ส่วนต่างระหวา่งผลตอบแทนซ่ึงควรไดจ้ากการท างานกบัผลท่ีผูน้ั้นตอ้งการจะได ้ซ่ึงก็คือ ยิง่มี
ส่วนต่างกนัมากเพียงไร ก็ยิง่มีความพอใจนอ้ยลงเพียงนั้น ล็อก (Locke) ไดใ้ห้องคป์ระกอบท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี 9 ประการ คือ 1) ลกัษณะของงาน (work) ไดแ้ก่ความน่าสนใจ
ของงาน ความยากง่ายของงาน โอกาสเรียนรู้งานหรือศึกษางาน โอกาสท่ีจะท างานส าเร็จ รวมถึง
วธีิการท างานและการควบคุมการท างาน 2) เงินเดือน (pay) ไดแ้ก่ จ  านวนเงินท่ีไดรั้บ ความเท่าเทียม
และความยุติธรรมในการจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน 3) การเล่ือนต าแหน่ง (promotions) ได้แก่ 
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน ความยุติธรรมในการเล่ือนต าแหน่งของหน่วยงานและ
หลกัการในการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 4) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (recognition) ไดแ้ก่ การได้
รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน ความเช่ือมัน่ในผลงาน 5) ผลประโยชน์เก้ือกูล (benefits) 
ได้แก่ บ าเหน็จบ านาญตอบแทน สวสัดิการการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างการลา วนัหยุด
ประจ าปี 6) สภาพการท างาน (working condition) ไดแ้ก่ ชัว่โมงการท างาน ช่วงเวลาพกั เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความช้ืน ท าเลท่ีตั้งและรูปแบบการก่อสร้าง
อาคารสถานท่ีท างาน 7) การนิเทศงาน (supervision) ไดแ้ก่ การได้รับการเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือ
แนะน า จากผูบ้งัคบับญัชา วิธีการและเทคนิคในการนิเทศงาน ความมีมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะใน
ดา้นการบริหารของผูนิ้เทศ 8) เพื่อนร่วมงาน (co – workers) ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถของเพื่อน
ร่วมงาน การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั 9) หน่วยงานและการจดัการ 
(company and management) ได้แก่ ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหาร
หน่วยงาน96 นอกจากน้ีทฤษฎีค่านิยมของล็อก (Locke) ยงัมีความเห็นว่า ถา้ผูบ้ริหารตอ้งการท าให้
พนกังานเกิดความพึงพอใจ ก็ตอ้งเอาในใส่ในการปรับเปล่ียนแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวกบัการท างานให้
                                                           

95 Barnard, The Functions of Executive (Cambridge: Harvard University Press.C. L., 
1986). 

96 Locke. 
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สอดคล้องกบัแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนั เช่น พนักงานท่ีให้ความส าคญัดา้นโอกาสการไดเ้ล่ือน
ต าแหน่ง ผูบ้ริหารก็จ  าเป็นตอ้งใช้วิธีการพฒันาทกัษะและความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นกบัต าแหน่ง
ใหม่กบัผูน้ั้น พร้อมกบัให้โอกาสไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงกบังานนั้น ก็จะมีส่วนส าคญั
ท่ีท าให้ผูน้ั้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานมากข้ึน อย่างไรก็ตามทฤษฎีของล็อก (Locke) ได้ตั้ ง
ขอ้สังเกตว่า ความพอใจในงานอาจเกิดจากหลายปัจจยั ด้วยเหตุน้ีวิธีท่ีดีจะช่วยให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจก็คือ จะตอ้งพยายามคน้หาวา่พนกังานตอ้งการอะไร และถา้อยูใ่นวิสัยพอท่ีจะท า
ไดก้็ใหรี้บด าเนินการทนัที จากความคิดเห็นของล็อก (Locke) พอจะสรุปไดว้า่ความพึงพอใจในการ
ท างานนั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัหรือแรงจูงใจต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน ถ้าบุคคล
ได้รับการตอบสนองในส่ิงเหล่านั้นได้อย่างพอดี บุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการท างาน 
สามารถปฏิบติังานด้วยความช่ืนชอบ เต็มใจ และผลการปฏิบติังานย่อมท่ีจะมีประสิทธิผล การ
บริหารงานจะมีประสิทธิภาพสูงอีกดว้ย 

จากความหมายและทฤษฎีขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
(Job Satisfaction) เป็นทศันคติเก่ียวกบังานของบุคลากร ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดล้อมในงาน
ของเขา เช่น ค่าตอบแทน โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล โดยผูบ้ริหารสมควรให้ความสนใจกบัความพึง
พอใจในงานของบุคลากร เพราะมีผลโดยตรงกับการบริหารงาน ผูบ้ริหารท่ีฉลาดและตอ้งการ
ประสบความส าเร็จในการท างานควรจะท าให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามีความพึงพอใจให้มากท่ีสุด 
ดงันั้นผูบ้ริหารควรสร้างทศันคติและความพึงพอใจให้เกิดกบัผูป้ฏิบติังาน เพราะถา้ผูป้ฏิบติังานมี
ความพึงพอใจต่องานจะส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานลดลง เกิดความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร อนัจะส่งผลให้องค์การมีความเจริญกา้วหนา้ในท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของล็อกมาใช้
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูคร้ังน้ี เน่ืองจากมีความครอบคลุมถึง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานทุกดา้นและเห็นเป็นรูปธรรม 
 

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

เขตพื้ น ท่ีการศึกษา  (Educational Service Area) เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้ น ท่ี
การศึกษาการปกครองท่ีจดัแบ่งโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจดัระบบและ
กระจายอ านาจการจดัการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากข้ึน โดยจงัหวดันนทบุรีและ
พระนครศรีอยธุยาไดอ้ยูใ่นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
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สภาพทัว่ไปของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 85 หมู่ 5 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

ต าบลไทรมา้ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 มีพื้นท่ีครอบคลุม 2 จงัหวดั ดงัน้ี 
1) จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด 

อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางบวัทอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัจ านวนทั้งส้ิน 18 โรงเรียน 

2) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 16 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอภาชี อ าเภออุทยั อ าเภอวงัน้อย อ าเภอมหาราช อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางไทร อ าเภอท่าเรือ 
อ าเภอลาดบวัหลวง อ าเภอบางซา้ย อ าเภอผกัไห่ อ าเภอบางบาล อ าเภอนครหลวง อ าเภอเสนาอ าเภอ
บางปะหัน และอ าเภอบ้านแพรก มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกัดจ านวน
ทั้งส้ิน 29 โรงเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
ท่ีมา: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3, เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3, แผนท่ี  
       อาณาเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3.     
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ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษาในสังกดั 
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ขนาดโรงเรียน และจ านวนครู เรียงล าดบัตามขนาด 
โรงเรียน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558) 

 
 

จงัหวดั 
 

โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน หอ้ง 

เรียน 
ขนาด

โรงเรียน 

 

ครู 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

 

นน
ทบุ

รี 

สวนกุหลาบวทิยาลยั 
นนทบุรี 

2,099 2,405 4,504 98 ใหญ่
พิเศษ 

191 

เตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ นนทบุรี 

1,981 1,372 3,353 72 ใหญ่
พิเศษ 

135 

วดัเขมาภิรตาราม 1,827 1,445 3,272 90 ใหญ่
พิเศษ 

134 

เทพศิรินทร์ นนทบุรี 1,914 1,329 3,243 72 ใหญ่
พิเศษ 

123 

ปากเกร็ด 1,836 1,402 3,238 74 ใหญ่
พิเศษ 

153 

นวมินทราชินูทิศ หอวงั 
นนทบุรี 

1,575 1,366 2,941 66 ใหญ่
พิเศษ 

145 

สตรีนนทบุรี 1,333 1,384 2,717 68 ใหญ่
พิเศษ 

140 

เบญจมราชานุสรณ์ 1,420 1,135 2,555 66 ใหญ่
พิเศษ 

129 

บางบวัทอง 1,391 1,052 2,443 66 ใหญ่ 136 
ศรีบุณยานนท ์ 1,207 1,016 2,223 58 ใหญ่ 109 
รัตนาธิเบศร์ 975 774 1,749 51 ใหญ่ 103 
ไทรนอ้ย 1,035 502 1,537 40 ใหญ่ 69 
โพธินิมิตวทิยาคม 710 543 1,253 35 กลาง 69 
เตรียมอุดมศึกษานอ้ม
เกลา้นนทบุรี 

661 360 1,021 28 กลาง 49 
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ตารางท่ี 1 ขอ้มูลจ านวนนกัเรียน หอ้งเรียน ขนาดโรงเรียน และจ านวนครู เรียงล าดบัตามขนาด  
                 โรงเรียน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558) (ต่อ) 

 

จงัหวดั 
 

โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน หอ้ง 

เรียน 
ขนาด

โรงเรียน 

 

ครู 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

 

นน
ทบุ

รี 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) นนทบุรี 

579 425 1,004 39 กลาง 56 

ราชวนิิต นนทบุรี 643 338 981 26 กลาง 38 
นนทบุรีพิทยาคม 326 472 798 30 กลาง 60 
ราษฎร์นิยม 260 179 409 13 เล็ก 30 
รวม จ.นนทบุรี 21,772 17,469 39,241 992  1,869 

 

พร
ะน

คร
ศรี
อย
ธุย
า 

อยธุยาวทิยาลยั 2,655 2,131 4,786 104 ใหญ่
พิเศษ 

183 

จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์ 1,616 1,301 2,917 69 ใหญ่
พิเศษ 

144 

เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” 1,127 1,032 2,159 54 ใหญ่ 93 
บางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ 1” 

1,291 817 2,108 51 ใหญ่ 96 

อยธุยานุสรณ์ 1,042 977 2,019 50 ใหญ่ 103 
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 1,028 653 1,681 48 ใหญ่ 93 
ภาชี “สุนทรวทิยานุกูล” 905 625 1,530 41 ใหญ่ 72 
บางปะหนั 645 348 993 28 กลาง 60 
อุทยั 528 268 796 21 กลาง 49 
นครหลวง “อุดมรัชต์
วทิยา” 

502 242 744 20 กลาง 39 

ลาดบวัหลวงไพโรจน์
วทิยา 

360 278 649 21 กลาง 35 

วเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์ 283 303 586 22 กลาง 53 
บางปะอิน 287 285 572 17 กลาง 35 
วงันอ้ย “พนมยงคว์ทิยา” 304 263 567 18 กลาง 36 
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ตารางท่ี 1  ขอ้มูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ขนาดโรงเรียน และจ านวนครู เรียงล าดบัตามขนาด 
โรงเรียน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558) (ต่อ) 

 

จงัหวดั 
 

โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน หอ้ง 

เรียน 
ขนาด

โรงเรียน 

 

ครู 
ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

 

พร
ะน

คร
ศรี
อย
ธุย
า 

บางไทรวทิยา 357 197 554 18 กลาง 35 
บางซา้ยวทิยา 283 240 523 18 กลาง 39 
ผกัไห่ “สุทธาประมุข” 303 202 505 15 กลาง 31 
ท่าชา้งวทิยาคม 261 136 397 14 เล็ก 28 
บา้นแพรกประชาสรรค์ 162 149 311 12 เล็ก 18 
บางบาล 185 104 289 12 เล็ก 32 
อุดมศีลวทิยา 171 84 255 9 เล็ก 18 
สาคลีวทิยา 100 115 215 9 เล็ก 19 
วดัโพธ์ิผกัไห่ (เวชพนัธ์ุ
อนุสรณ์) 

131 79 210 10 เล็ก 20 

มหาราช “ประชานิมิต” 119 82 201 10 เล็ก 18 
ท่าหลวงวทิยานุกูล 122 68 190 10 เล็ก 18 
ลาดชะโดสามคัคี 126 63 189 11 เล็ก 24 
ปากกรานพิทยา 99 56 155 6 เล็ก 17 
หนองน ้าส้มวทิยาคม 65 41 103 7 เล็ก 13 
ลาดงาประชาบ ารุง 47 17 64 6 เล็ก 14 
รวม  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

15,101 11,156 26,268 731  1,435 

รวม สพม.3 36,873 28,625 65,509 1,723  3,304 

 
ท่ีมา: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3, ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559, เขา้ถึง    
       เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.secondary3.go.th/main/news/1692.html   
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นโยบายของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

วสัิยทศัน์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นองค์กรการบริหารจัดการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสู่สากล 
พนัธกจิ  
พฒันาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ

บริหารจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีทกัษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษามีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามาตรฐานสากลและพร้อม

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทกัษะอาชีพ และพฒันาสู่สากล 
3. ประชากรวยัเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทัว่ถึง และได้

เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารงานไดต้ามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้

ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
3. พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่นอ้ย 
    กวา่ ร้อยละ 4  
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม และทุกระดบั 
4. พฒันาครูสู่มืออาชีพ 
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5. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ ทั้ งส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

ค่านิยมขององค์กร 
“SESAO3” 
  S = Service mind  จิตบริการ 
  E = Equality   มีความเสมอภาค 
  S = Smart   เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
  A = Accountability  มีความรับผดิชอบ 
  O = Organic   เป็นองคก์รท่ีมีชีวติ 
  3 = การมีส่วนร่วมระหวา่ง 3 องคก์ร ประกอบดว้ย ส านกังานเขตพื้นท่ี 
                     การศึกษา โรงเรียน และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
วฒันธรรมองค์กร 
พฒันางาน บริการเด่น เนน้คุณธรรม น าสังคม97 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 

บุญมี  เวียงนนท์ ได้ท าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ผลการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานใน ด้านลกัษณะของ งานท่ี
ปฏิบติั ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ใน 
ระดับมาก       ( X =3.84, 3.96, 3.78, และ3.90 ตามล าดับ) เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้นจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นการไดรั้บการยอมรับนับ
ถือ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีลงมา มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกว่า ครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีและ เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแต่ละดา้นจ าแนก

                                                           
97 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต3. 



  49 

ตามประสบการณ์ใน การท างาน พบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในงานไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั ดา้น สภาพการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 โดยครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี มีความ
พึงพอใจในการ ปฏิบติังานมากกว่าครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปีและสูงกว่า 
20 ปีข้ึนไป98   

วราภรณ์  ช้างอยู่ ได้ท  าวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร
สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งโดยรวมและรายดา้น 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง
โดยรวมและรายดา้น และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอน สั งกัดส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0199 

ฮาฟิซ ข านุรักษ์ ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผู ้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะ ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย องคป์ระกอบดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นการปฏิบติังานแบบ
มีเป้าหมาย และดา้นความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องาน ส่วนระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่ ทศันะ ของครูผูส้อนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง 
และประสบการณ์ในการท างานต่างกนัโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทศันะของครูผูส้อนท่ีมี
อายตุ่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ100 

                                                           
98 บุญมี  เวยีงนนท,์ "ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1" (มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2556). 

99 วราภรณ์ ชา้งอยู,่ "ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร" (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2557). 

100 ฮาฟิซ ข านุรักษ,์ "คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง" (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2557). 



  50 

ลดัดาวลัย ์ใจไว ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
กลุ่ม โรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวม และ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานวิชาการ ส่วนดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป มีการบริหารจดัการศึกษาเป็นอนัดบัสุดทา้ย101  

ถาวร โสมณวฒัน์ ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์
ของบุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า คุณลักษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิค ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้น คุณธรรม
และจริยธรรม102 

 

งานวจัิยต่างประเทศ  

เฟิร์นฮามและคณะ (Furnhama and others) ได้ศึกษาท าการวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการท างาน” งานวิจยัทั้ งสองน้ีได้ศึกษาหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการท างาน ในการศึกษาแรกไดท้ า
การสอบถามเพื่อจดัล าดบัความตอ้งการและความพึงพอใจท่ีอยากไดรั้บในการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยั
ท่ีไดน้ั้นมีลกัษณะเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหนา้
น้ี ในการศึกษาท่ีสองไดท้  าการสอบถามลูกจา้งโดยให้กลุ่มประชากรตวัอยา่งท าแบบสอบถามเพื่อ
หาบุคลิกภาพ 5 อย่างและความพึงพอใจในงาน ซ่ึงวดัได้จากการท่ีกลุ่มประชากรพิจารณาถึง
ความส าคญัของสภาพแวดลอ้มของท่ีท างานกบัความพึงพอใจในงานท่ีท าอยู่ปัจจุบนั ซ่ึงถือไดว้่า
คุณลกัษณะบุคลิกภาพมีการแปรผนักนัในส่วนของการจดัล าดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจ

                                                           
101 ลดัดาวลัย ์ใจไว, "ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนศรีราชา 1 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3" 
(มหาวทิยาลยับูรพา, 2557). 

102 ถาวร โสมณวฒัน์, "คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคข์องบุคลากร
ครู วทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี" (มหาวทิยาลยัปทุมธานี, 2558). 



  51 

ในการท างานอยู่ในท่ีมีปริมาณจ านวนร้อยละท่ีน้อย ซ่ึงสรุปได้ว่าลักษณะบุคลิกภาพได้มีความ
เก่ียวเน่ืองและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลในส่วนของสภาพแวดลอ้มในการท างานหรือ
ระดบัความพึงพอใจในการท างาน103 

อเล็กซ์ซานเดอร์ (Alexander) ได้ท าวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของครูจากมุมมองการ
ท างานในโรงเรียนศาสนาเอกชน” ขอ้มูลงานวิจยัไดเ้ก็บรวบรวมจากประวติัส่วนตวัและประวติัการ
ท างาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจยัในลักษณะต่าง ๆ ใน
โรงเรียนศาสนาเอกชนท่ีอยูใ่นเมืองอลัเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ซ่ึงขอ้มูลไดถู้กจดัล าดบัวธีิการทาง
สถิติและอธิบายตามหัวข้อแต่ละประเภท มีจ านวนครู 2 ใน 3 ท่ีเป็นเพศหญิง 3 ใน 4 ท่ีอยู่ใน
สถานภาพสมรสและอาศยัห่างจากโรงเรียน 15 กิโลเมตรหรือน้อยกว่า และอายุเฉล่ียอยู่ในกราฟ
ลกัษณะระฆงัคว  ่า ครูมีประสบการณ์การท างานโดยเฉล่ียประมาณ 11.3 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีในสาขาการศึกษา ไดรั้บการอบรมอยา่งต่อเน่ือง  ไดรั้บสัญญาจา้งถาวรซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ
องคก์รครูแห่งอลัเบอร์ตา มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนปัจจุบนั 10 ปีหรือนอ้ยกวา่ และไม่
มีหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบริหาร ดังนั้นความแตกต่างในความพึงพอใจในการท างานมีความ
เก่ียวเน่ืองมากท่ีสุดมาจาก อายุ ประสบการณ์การท างานในโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน
รองลงมาคือ จ านวนปีท่ีสอน ขนาดของห้องเรียน สถานภาพการว่าจ้าง ระดับการศึกษา และ
ระยะทางจากท่ีพกัอาศยักบัโรงเรียน และในส่วนน้อยสุดไดแ้ก่ เพศของครู เพศของผูบ้ริหาร และ
การเข้ารับการอบรม ซ่ึงปัจจยัภายในของการสอนได้แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระดบัสูง 
ส่วนความสัมพนัธ์ของครูและผูบ้ริหารในเร่ืองของความส าเร็จ ความหวงัในอาชีพการสอนตลอด
ชีวิตอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงทั้งหมดน้ีความพึงพอใจและระดบัพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงให้เห็นการจดัการ
อยูใ่นมุมมองระดบัสูงท่ีสุด นอกจากท่ีปัจจยัท่ีน าไปสู่ความไม่พึงพอใจมากท่ีสุดคือปัจจยัภายนอก
เช่น ระดบัของการจ่ายค่าจา้ง นโยบายของโรงเรียน แหล่งทรัพยากร สภาพสังคมของโรงเรียน 
ความสามารถในการส่ือสารและความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน จากขอ้มูลการแสดงความ
คิดเห็นของครูได้ช้ีให้เห็นว่าหากบุคคลากรในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัท่ีดี มีการ
จดัการบริหารองคก์รท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของครู และมีการส่ือสารระหวา่งบุคคลหรือใน
กลุ่มท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในอาชีพครู104 

                                                           
103 Adrian Furn and others, "Do Personality Factors Predict Job Satisfaction" ( 

Quebec Business Department University, 2002). 
104 Randy Alexander Chernipeski, "Teacher Job Satisfaction in Religiously 

Affiliated Private School in Alberta" (University of Alberta (Canada), 2003). 
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ลิน (Lin) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ของจ านวนค่าจา้งท่ีไดรั้บกบัสภาพความ
พึงพอใจในการท างานอาชีพครู” โดยไดศึ้กษาทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจแรงงาน การศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมในองคก์าร การตลาดภายใน และรูปแบบในการจดัการศึกษา ในการเก็บขอ้มูล
ในการศึกษานั้นซ่ึงไดจ้ากการส ารวจในโรงเรียนและบุคลากร โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์
พหุตวัแปรและโมเดลสมการโครงสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระของการเปล่ียนแปลงในการสอนและการวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจยัไดพ้บว่า จ  านวน
ค่าจา้งไม่ได ้ส่งผลโดยตรงกบัความมุ่งมัน่ของครูในการประกอบอาชีพต่อ (ยกเวน้สองกลุ่มยอ่ยท่ีมี
ความแตกต่าง) แต่เป็นตวักลางส าคญัของความพึงพอใจในการท างาน ในทางกลบักนัสภาพการ
ท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความมุ่งมัน่ของ
ครู ทั้งน้ีโครงสร้างของครูและโรงเรียนยงัเป็นบทบาทส าคญัของความสัมพนัธ์น้ีดว้ย นอกจากน้ีผล
การศึกษาไดเ้ผยให้เห็นวา่สวสัดิการต่าง ๆ มีผลต่อสภาพการยอมรับในจ านวนเงินเดือนของครู อีก
ทั้งการลดลงของค่าจา้งไดส่้งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการท างานและความมุ่งมัน่ในอาชีพ
เช่นการท่ีครูมีประสบการณ์ในการท างาน และการส าเร็จการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน ส่วนทศันคติ
และบุคลิกภาพระหว่างเพื่อนครูดว้ยกนัท่ียงัคงประกอบอาชีพครูต่อ การเปล่ียนโรงเรียนและการ
ลาออกไดน้ ามาศึกษาเปรียบเทียบดว้ย ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
เงินค่าจา้งและการเคารพการตดัสินใจในการไม่ประกอบอาชีพครูต่อ รวมไปถึงความสัมพนัธ์ท่ี
ซบัซอ้นของแนวคิดต่าง ๆ อีกดว้ย105

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
                                                           

105 Chien-Jung Lin, "The Effect of Salary and Non-Pecuniary Attributes on Teacher 
Job Satisfaction and Labor Supply Intentions" (University of North Carolina at Chapel Hill, 
2003). 
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สรุป 
  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่การศึกษาในปัจจุบนัมีความส าคญั
เป็นอย่างมากท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคญัในการบริหารสถานศึกษาให้สามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนด เพื่อน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้โดยมีขอ้คน้พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
จะปฏิบติังานบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตอ้งมีคุณลกัษณะในตวัเอง ใช้
ทกัษะและกระบวนการทางการบริหารในการกระตุน้ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
อย่างจริงจงัในการปฏิบติังานอนเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ในการบริหารงานในองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารควรจะตอ้งมีคุณลกัษณะ ซ่ึงประกอบไปด้วย ความมีชีวิตชีวาและทนทาน 
ความสามารถในการตดัสินใจ ความสามารถในการจูงใจ ความรับผิดชอบ และความฉลาดมีไหว
พริบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของบาร์นาร์ด (Barnard) ซ่ึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดงักล่าวจะ
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน   ทุก ๆ ดา้นของสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรตอ้งมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานตามแนวความคิดของล็อก (Locke) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ลกัษณะของงาน เงินเดือน 
การเล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการยอมรับนบัถือผลประโยชน์เก้ือกูล สภาพการท างาน การนิเทศงาน 
เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและการจดัการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และสามารถพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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บทที ่3 

การด าเนินการวจัิย 

 
การด าเนินการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา
(descriptive research) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 โดยใชโ้รงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตวัอยา่ง คือ โรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ านวน 44 โรง โดยมีผูใ้หข้อ้มูลโรงเรียนละ 4 
คน ประกอบด้วย ประกอบด้วยผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 1 คน รอง
ผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน และครูผูป้ฏิบติัการสอน 2 คน รวมผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งส้ิน 176 คนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยั และระเบียบการวจิยั ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 

เพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การวจิยัท่ีก าหนดไว ้ผูว้จิยัจึงก าหนดขั้นตอนส าหรับการด าเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นขั้นตอนของการก าหนดปัญหา ศึกษา
สภาพของปัญหาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากต ารา เอกสารทางวิชาการ ขอ้มูลข่าวสาร  รายงานการ
วิจยั   ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาจดัท าโครงร่างวิจยัและขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร เพื่อขออนุมติัโครงร่างงานวจิยั 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของเคร่ืองมือและน าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด ณ แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นตวัอยา่งของการ

วจิยัคร้ังน้ี และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง

สถิติ และแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเขียนเป็นรายงานการวจิยั 
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ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนการจดัท าร่างรายงานการวิจยัเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
คณะกรรมการเสนอแนะ จัดพิมพ์ละส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากรเพื่อขออนุมติัจบการศึกษา 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ผูว้ิจ ัยได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

แผนแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) ท่ีมีแบบแผนการวิจยั
ในลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (The one shot, Non-
experimental Case Study Design) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ไดด้งัน้ี 
 

 

         O 
 
  
     R     
 

R หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
X หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 
O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั 
 
 

X 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 จ านวน 47 โรง ซ่ึงประกอบดว้ย โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดั
จงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี จ  านวน 7 โรง อ าเภอปากเกร็ด จ านวน 5 โรง อ าเภอบางบวัทอง 
จ านวน 1 โรง อ าเภอบางกรวย จ านวน 2 โรง อ าเภอไทรนอ้ย จ านวน 2 โรง อ าเภอบางใหญ่ จ านวน 
1 โรง และในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 โรง อ าเภอท่าเรือ 
จ านวน 2 โรง อ าเภอบางไทร จ านวน 1 โรง อ าเภอบางบาล จ านวน 1 โรง อ าเภอนครหลวงจ านวน 
2 โรง อ าเภอบางปะอินจ านวน 3 โรง อ าเภอภาชี จ  านวน 1 โรง อ าเภอวงันอ้ย จ านวน 2 โรง อ าเภอ
เสนา จ านวน 3 โรง อ าเภอผกัไห่จ านวน 3 โรง อ าเภอบางปะหัน จ านวน 1 โรง อ าเภอบา้นแพรก 
จ านวน 1 โรง อ าเภอมหาราชจ านวน 1 โรง อ าเภออุทยั จ านวน 2 โรง อ าเภอบางซ้าย จ านวน 1 โรง 
อ าเภอลาดบวัหลวง จ านวน 1 โรง 

กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างและก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเปิดตารางประมาณขนาด

กลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)106 แล้วเลือกตวัอย่างตามโอกาสทาง
สถิติ (probability sampling) ดว้ยวิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ตามอ าเภอ
ต่าง ๆ ของจงัหวดันนทบุรีและพระนครศรีอยธุยา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 44 โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าหรับการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ/

รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน รองผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการ
แทน 1 คน และครูผูป้ฏิบติัการสอน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 176 คน ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 Krejcie Robert V. and Morgan Daryle W., "Determining Sample Size for 

Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement November 1970 
(1970). 
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ตารางท่ี 2  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล 

 
ที่ 
 

 
โรงเรียนสังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 แบ่งตาม
อ าเภอ 

 
 

 
ประชากร 
(โรง) 

 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน)  
รวม 
(คน) 

ผู้อ
 าน
วย
กา
ร/รั

กษ
าร
าช
กา
ร

แท
น/
ปฏ

ิบัต
ิรา
ชก

าร
แท

น 

รอ
งผู้
อ า
นว

ยก
าร
/ 

รอ
งผู้
อ า
นว

ยก
าร
/รัก

ษา
รา
ชก

าร

แท
น/
ปฏ

ิบัต
ิรา
ชก

าร
แท

น 

 
ครู

 

จังหวดันนทบุรี 
1 เมืองนนทบุรี 7 7 7 7 14 28 
2 ปากเกร็ด 5 4 4 4 8 16 
3 บางบวัทอง 1 1 1 1 2 4 
4 บางกรวย 2 1 1 1 2 4 
5 ไทรนอ้ย 2 2 2 2 4 8 
6 บางใหญ่ 1 1 1 1 2 4 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
7 พระนครศรีอยธุยา 4 4 4 4 8 16 
8 ท่าเรือ 2 2 2 2 4 8 
9 บางไทร 1 0 0 0 0 0 
10 บางบาล 1 1 1 1 2 4 
11 นครหลวง 2 2 2 2 4 8 
12 บางปะอิน 3 3 3 3 6 12 
13 ภาชี 1 1 1 1 2 4 
14 วงันอ้ย 2 2 2 2 4 8 
15 เสนา 3 3 3 3 6 12 
16 ผกัไห่ 3 3 3 3 6 12 
17 บางปะหนั 1 1 1 1 2 4 
18 บา้นแพรก 1 1 1 1 2 4 
19 มหาราช 1 1 1 1 2 4 
20 อุทยั 2 2 2 2 4 8 
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ตารางท่ี 2 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูล (ต่อ) 

 
ที่ 
 

 
โรงเรียนสังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 แบ่งตาม
อ าเภอ 

 
 

 
ประชากร 
(โรง) 

 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน)  
รวม 
(คน) 

ผู้อ
 าน
วย
กา
ร/รั

กษ
าร
าช
กา
ร

แท
น/
ปฏ

ิบัต
ิรา
ชก

าร
แท

น 

รอ
งผู้
อ า
นว

ยก
าร
/ 

รอ
งผู้
อ า
นว

ยก
าร
/รัก

ษา
รา
ชก

าร

แท
น/
ปฏ

ิบัต
ิรา
ชก

าร
แท

น 

 
ครู

 

21 บางซา้ย 1 1 1 1 2 4 
22 ลาดบวัหลวง 1 1 1 1 2 4 
รวม  47 44 44 44 88 176 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐาน ตวัแปรตน้ และตวัแปร
ตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐานเป็นตวัแปรเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั 

2. ตวัแปรตน้ (Xtot) เป็นตวัแปรเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามแนวคิด
ของบาร์นาร์ด (Barnard) ท่ีแบ่งคุณลกัษณะของผูน้ าแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 

 2.1 ความมีชีวิตชีวาและอดทน (vitality and endurance) (X1) หมายถึง ความ
คล่องแคล่วว่องไว ต่ืนตวัอยู่เสมอท่ีจะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตวัได้ ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
ความทนทานคือ ความสามารถในการท างานอยา่งต่อเน่ืองกนัได ้โดยไม่ตอ้งหยุดพกั ส่วนความมี
ชีวติชีวา ความคล่องตวัวอ่งไว ร่าเริง แจ่มใส ท าใหผู้น้  ามีเสน่ห์ถูกใจคน ความทนทาน ท าใหผู้น้  าหา
ประสบการณ์ไดม้าก เรียนรู้ไดต้ลอดเวลาไม่หยุดย ั้ง ท าให้เป็นคนทนัโลก ทนัเหตุการณ์และท าให้
ไดรั้บความส าเร็จไดง่้ายเพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงกัหรือทิ้งเวลาพกัผ่อนได ้ความร่วมมือ
ของบุคลากรอ่ืนข้ึนอยูก่บัความจริงของผูน้ าในการท างานเหมือนกนั 

2.2 ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) (X2) หมายถึง ตดัสินใจเร็ว และ
เต็มใจเสมอท่ีจะเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตวัเองเม่ือมีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึน การรู้จกัตดัสินใจเป็นลกัษณะ
หน่ึงของความเช่ือมัน่ในตวัเอง ถา้ผูน้ ามีความเช่ือมัน่ในตวัเองก็จะตดัสินใจไดดี้ การตดัสินใจได้
ถูกตอ้งรวดเร็วท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไดท้นัท่วงที ความล่าช้าไม่ว่าในเชิงตอบรับเห็นดว้ย 
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หรือปฏิ เสธไม่ เห็นด้วย อาจท าให้ เกิดความเสียหายแก่งาน  และอาจท าให้ผู ้ป ฏิบัติห รือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายุง่ยากใจ 

2.3 ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) (X3) หมายถึง มีความสามารถใน
การเขียนบทความ การวางตวัผูอ่ื้นเล่ือมใส ความสามารถในการจบัจุดสนใจคนอ่ืนได ้รู้จกัเอาใจคน
ถูกจงัหวะโดยไม่เล่ียงงานและรู้จกัขดัแยง้ในท่ีอนัสมควร นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีความสามารถในการ
ใชภ้าษาไดดี้ ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนออกมาเพื่อให้ผูอ่ื้นเห็นได้
ชดั 

2.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) (X4)  หมายถึง ยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ 
ขณะเดียวกนัเม่ือรับหน้าท่ีไดม้าแลว้จะบากบัน่ท าหน้าท่ีอยา่งดีท่ีสุด โดยไม่ทอดทิ้งแมมี้อุปสรรค
บางประการมาเก่ียวขอ้ง  

2.5 ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity) (X5)  หมายถึง สมองเฉียบแหลม 
เต็มไปดว้ยความรอบรู้ทนัโลกทนัเหตุการณ์ มีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบาย และวตัถุประสงค์ของงาน
ชดัเจน รู้กระบวนการวิธีการบริหาร มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ เป็นคนพหูสูต คือรอบรู้
และสนใจเร่ืองต่าง ๆ รอบดา้น มีความคิดริเร่ิม  

3. ตวัแปรตาม (Ytot) เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู แบ่ง
ออกเป็น 9 ดา้น ตามแนวความคิดของล็อก (Locke) ไดแ้ก่ 
  3.1 ลกัษณะงาน (work) (Y1) หมายถึง ความน่าสนใจในตวังาน ความยากง่ายและ
ความแปลกใหม่ของงาน โอกาสพฒันาเรียนรู้หรือศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสท่ีจะท างานนั้น
ประสบความส าเร็จ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพื่อควบคุมการก าหนดวธีิการปฏิบติังาน 
  3.2 เงินเดือน (pay) (Y2) หมายถึง ค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บเป็น
การตอบแทนจากการปฏิบติังาน ถือเกณฑก์ารจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายไดป้ระจ าตลอด
การปฏิบติังาน ตั้งแต่เร่ิมท างานจนกระทัง่พน้สภาพ ลาออก เกษียณอายรุาชการ 
  3.3 การเล่ือนต าแหน่ง (promotions) (Y3) หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลได้
ท างานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยปกติต าแหน่งท่ีสูงข้ึนไปน้ีบุคคลจะต้องรับผิดชอบมากข้ึนและ
ไดรั้บค่าจา้งมากข้ึนกวา่เดิม เป็นการเพิ่มสถานะของบุคคลให้สูงข้ึน รวมทั้งการข้ึนเงินเดือนค่าจา้ง
ดว้ย การเล่ือนต าแหน่งน้ีเป็นท่ีตอ้งการของคนทุกคนเพ่อเป็นทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้และ
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
  3.4 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (recognition) (Y4) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือไม่วา่จากผูบ้งัคบับญัชา การยอมรับน้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชยแสดงความยินดี การให้
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ก าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อ ให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอย่าง
หน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
  3 .5  ผลประโยช น์ เก้ื อกู ล  (benefits) (Y5) หมาย ถึ ง  ส่ิ งสนองความพอใจ 
ผลประโยชน์เก้ือกูล ท่ีดีเป็นส่ิงดึงดูดบุคคล ให้มาท างานกบับริษทั และยงัท าให้บุคคล ไม่ลาออก
จากงานด้วยบ าเหน็จบ านาญตอบแทน การให้สวสัดิการการรักษาพยาบาล การให้วนัหยุดงาน
ประจ าปี และการไดค้่าใชจ่้ายระหวา่งการลาพกัผอ่น 
  3.6 สภาพการท างาน (working Conditions) (Y6) หมายถึง ชั่วโมงการท างาน 
ช่วงเวลาพกั เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความช้ืน ท่ีตั้งและรูปแบบ 
การก่อสร้างของอาคารสถานท่ีท างาน 
  3.7 การนิเทศงาน (supervision) (Y7) หมายถึง การได้รับความเอาใจใส่ดูแล
ช่วยเหลือแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป ดว้ยความมีเทคนิคและกลวิธีท่ีดี การให้คุณให้
โทษ ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และทกัษะในดา้นการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
  3.8 เพื่อนร่วมงาน (co-workers) (Y8) หมายถึง ความรู้ความสามารถของเพื่อน
ร่วมงานการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและความมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ
ไวใ้จช่วยเหลือเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั ท่ีเอาความสามารถเด่นของแต่ละคนมาท าให้ทีมเขม้แข็งข้ึน
เพราะแต่ละคนมีความสามารถต่างกนั ตอ้งรับขอ้ดอ้ยของคนในทีมได ้ท่ีส าคญัตอ้งไม่ฝืนความถนดั
ของแต่ละคน เพราะหากฝืนไปยอ่มเกิดผลเสียต่อทีมงานและความส าเร็จของงาน 
  3.9 หน่วยงานและการจดัการ (company and management) (Y9) หมายถึง ความเอา
ใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหารหน่วยงาน โครงสร้างซ่ึงเป็นกลไกท่ีท าให้ชีวิต
สามารถร่วมกันท างานได้ดีโดยต้องมีการจัดกลุ่มท างาน ก าหนดและมอบหมายหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ก าหนดความสัมพนัธ์ให้บรรลุถึงเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นความหมายท่ีเน้น
กระบวนการ 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัท่ีปฏิบติังาน มีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มีตวัเลือกท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห ้(forced choice)   
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูว้จิยัไดป้ระยกุตจ์าก
แนวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard)  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ประยกุตจ์ากแนวคิดของล็อก (Locke)  

ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ของไลเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยก าหนดช่วงระดบัของคะแนนเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ระดบั  1 หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหาร/ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

ระดบั  2 หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหาร/ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุดมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 

ระดบั  3 หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหาร/ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัปานกลางมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน                                                                                                                                

ระดบั  4 หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหาร/ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมากมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั  5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหาร/ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดมีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 

การสร้างเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหา งานเอกสาร ต ารา วรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและ
บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของบาร์นาด (Barnard) และความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของล็อก (Locke) หลงัจากนั้นน าผลของขอ้มูลท่ีศึกษามาสร้างเคร่ืองมือภายใต้
ค  าปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ข โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC = index of item objective congruence) = 0.80 - 1.00 

ขั้นท่ี  3 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับ
โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 8 โรง โรงละ 4 คน ประกอบด้วยผูอ้  านวยการ/
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รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน รองผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการ
แทน 1 คน และครูผูป้ฏิบติัการสอน 2 คน รวมทั้งส้ิน 32 คน 

ขั้นท่ี 4 น าเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) = 0.99 

ขั้นท่ี 5 จดัท าเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้สอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง
ต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ิจยัท าหนังสือถึงต่อบณัฑิตวิทยาลยัมหาลยัศิลปากร โดยผ่านหัวหน้า
ภาควิชา การบริหารการศึกษาเพื่อท าหนังสือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 44 
โรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้ผูบ้ริหารและครูให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามส าหรับการ
วจิยัในคร้ังน้ี 

ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ิจยัด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถาม โดยเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ย
ตนเอง 

ขั้นตอนที่  3 ผู ้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วรวบรวม
แบบสอบถาม  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้  ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน ( tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับ
แผนการวเิคราะห์ขอ้มูล และระเบียบวธีิทางสถิติท่ีใช ้

4. น าขอ้มูลดงักล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีศึกษาและขอ้ค าถามท่ี
ตอ้งการทราบในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ี เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้
ค่าความถ่ี (frequency : f) และใชค้่าร้อยละ (percentage : %) 

2. การวิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
หาค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic Mean : x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : 
SD)  โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท ์(Best) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร / ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร / ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร / ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร / ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา่คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร / ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ผูว้ิจยัใช้การ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) 
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สรุป 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 2) ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยเคร่ืองมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบ้ริหาร ท่ีเป็นแนวคิดของบาร์นาด (Barnard) 
ประกอบดว้ย 1) ความมีชีวิตชีวาและอดทน 2) ความสามารถในการตดัสินใจ 3) ความสามารถใน
การจูงใจ 4) ความรับผดิชอบ 5) ความฉลาดมีไหวพริบ กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของล็อก 
(Locke) คือ 1) ลักษณะงาน 2) เงินเดือน 3) การเล่ือนต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ 5) 
ผลประโยชน์เก้ือกูล 6) สภาพการท างาน 7) การนิเทศงาน 8) เพื่อนร่วมงาน 9) หน่วยงานและการ
จดัการในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  จ  านวน 44 
โรงเรียนเป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโรงเรียนละ 
4 คน ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ/รักษาการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 2 คน และครูผู ้
ปฏิบติัการสอน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งส้ิน 176 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี 
(frequency : f) ร้อยละ (percentage : %) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : SD) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เค ร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 176 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีจากกลุ่มตวัอย่าง 44 โรง โดยผูใ้ห้ขอ้มูล
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย 1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 
คน 2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน  3) ครูผูส้อน 2 คน 
รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 176 คน จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในโรงเรียน 
และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยายดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ความถ่ี ร้อยละ ของสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
94 
82 

 
53.41 
46.59 

รวม 176 100.00 
2 อาย ุ

1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 – 60 ปี 

 
15 
47 
21 
93 

 
8.52 

26.70 
11.93 
52.85 

รวม 176 100.00 
3 ระดบัการศึกษาสูงสุด 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
71 
96 
9 

 
40.34 
54.55 
5.11 

รวม 176 100.00 
4 ต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในโรงเรียน 

1. ผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบัติ
ราชการแทน 

2. รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติั
ราชการแทน 

3. ครูผูส้อน 

 
44 

 
44 

 
88 

 
25.00 

 
25.00 

 
50.00 

รวม 176 100.00 
 
 
 
 
 
 



  67 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 

1. นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15  ปี 
4. 16 - 20 ปี 
5. 21 – 25 ปี 
6. 26 ปี ข้ึนไป 

 
40 
48 
20 
10 
17 
41 

 
22.72 
27.27 
11.36 
5.69 
9.66 

23.30 

รวม 176 100.00 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.41 และเพศหญิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 46.59 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 51 – 
60 ปี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.85 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.70 อายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.93 และช่วงอายไุม่เกิน 30 ปี จ  านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 40.34 และปริญญาเอก จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.11 ในดา้นของต าแหน่งหน้าท่ีหลกัในโรงเรียน ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็น
ครูผูส้อน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการ
แทน/ปฏิบติัราชการแทน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และด ารงต าแหน่งเป็นรองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ถดัมาในส่วน
ของประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี จ  านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมา คือ 26 ปีข้ึนไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30น้อยกว่า 5 ปี 
จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 11 – 15 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 21 – 25 ปี 
จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66 และ 16 – 20 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 3 

ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
แล้วน าค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ปรากฏผลดงั
ตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
                  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวม 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร X  SD ระดับ 

1 ความมีชีวติชีวาและอดทน (X1) 4.17 0.89 มาก 
2 ความสามารถในการตดัสินใจ (X2) 4.09 0.89 มาก 
3 ความสามารถในการจูงใจ (X3) 4.11 0.87 มาก 
4 ความรับผดิชอบ (X4) 4.20 0.90 มาก 
5 ความฉลาดมีไหวพริบ (X5)   4.21 0.83 มาก 

รวม (Xtot) 4.16 0.88 มาก 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X  = 4.16, SD = 0.88) เม่ือพิจารณาส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.88 มีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
มากทั้ง 5 ด้าน เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี ความฉลาดมีไหวพริบ (X  = 
4.21, SD = 0.83) ความรับผิดชอบ ( X  = 4.20, SD = 0.90) ความมีชีวิตชีวาและอดทน ( X  = 4.17,     
SD = 0.89) ความสามารถในการจูงใจ ( X  = 4.11, SD = 0.87) และความสามารถในการตดัสินใจ    
(X  = 4.09, SD = 0.89)  
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ตารางท่ี 5 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน (X1) 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่ววอ่งไว 4.13 0.90 มาก 
2 ผูบ้ริหารความมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ พร้อมท่ีจะ 

รับสถานการณ์ทุกชนิด และสามารถปรับตวัได ้
4.27 0.93 มาก 

3 ผูบ้ริหารมีความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ  4.15 0.88 มาก 
4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท างานอยา่ง 

ต่อเน่ือง 
4.20 0.88 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีความอดทนต่อความล าบาก 4.14 0.87 มาก 
6 
 

ผูบ้ริหารสามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดได้
ใน 
ทุกสภาวะ 

4.15 0.88 มาก 

รวม 4.17 0.89 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้านความมีชีวิตชีวาและอดทน (X1) อยู่ในระดับมาก (X  = 4.17,       
SD = 0.89) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.89 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูบ้ริหาร
ความมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ พร้อมท่ีจะรับสถานการณ์ทุกชนิด และสามารถปรับตวัได ้(X  = 4.27, 
SD = 0.93) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท างานอยา่งต่อเน่ือง (X  = 4.20, SD = 0.88) ผูบ้ริหารมี
ความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ (X  = 4.15, SD = 0.88) ผูบ้ริหารสามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดได้
ในทุกสภาวะ ( X  = 4.15, SD = 0.88) ผูบ้ริหารมีความอดทนต่อความล าบาก (X  = 4.14, SD = 
0.87) และผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่ววอ่งไว (X  = 4.13, SD = 0.90)  
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ตารางท่ี 6  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับคุณลักษณะของผูบ้ริหาร 
               โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความสามารถในการ 
               ตดัสินใจ (X2) 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ด้านความสามารถในการตัดสินใจ 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 3.97 0.91 มาก 
2 ผูบ้ริหารพร้อมเป็นผูต้ดัสินใจเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 4.20 0.91 มาก 
3 ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้

เหมาะสม 
4.10 0.83 มาก 

รวม (X2) 4.09 0.89 มาก 
 
จากตารางท่ี 6 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความสามารถในการตดัสินใจ (X2) อยู่ในระดบัมาก (X  = 4.09,   
SD = 0.91) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.89 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูบ้ริหาร
พร้อมเป็นผูต้ดัสินใจเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน (X  = 4.20, SD = 0.91) ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าได้เหมาะสม ( X  = 4.10, SD = 0.83) และผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจได้อย่างถูกตอ้ง (X  = 
3.97, SD = 0.91)  
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ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความสามารถในการจูงใจ (X3) 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ด้านความสามารถในการจูงใจ 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการโนม้นา้วหรือชกั
จูง 
ใหเ้กิดความคลอ้ยตาม 

3.92 0.86 มาก 

2 ผูบ้ริหารวางตวัใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ 4.14 0.87 มาก 
3 
 

ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจบัจุดความสนใจ 
ของคนอ่ืน 

3.97 0.86 มาก 

4 
 

ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, 
การเขียน, การน าเสนอ 

4.18 0.90 มาก 

5 ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ 4.21 0.88 มาก 
6 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ 4.19 0.85 มาก 
7 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในมุมมอง ความรู้สึก หรือ 

ความสนใจของผูอ่ื้น 
4.01 0.85 มาก 

8 ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ า 4.23 0.92 มาก 
รวม (X3) 4.11 0.87 มาก 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความสามารถในการจูงใจ (X3) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.11, SD = 
0.87) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.87 มีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดง
วา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 8 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูบ้ริหารมีความ
เป็นผูน้ า  (X  = 4.23, SD = 0.92) ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ (X  = 4.21, SD = 
0.88)  ผู ้บริหารมีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ ( X  = 4.19, SD = 0.85) ผู ้บริหารมี
ความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, การเขียน, การน าเสนอ (X  = 4.18, SD = 0.90) ผูบ้ริหาร
วางตัวให้ผู ้อ่ืนเช่ือถือและยอมรับ  ( X  = 4.14, SD = 0.87) ผู ้บริหารมีความเข้าใจในมุมมอง 
ความรู้สึก หรือความสนใจของผูอ่ื้น ถูกตอ้ง (X  = 4.01, SD = 0.85) ผูบ้ริหารมีความสามารถใน
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การจบัจุดความสนใจของคนอ่ืน ( X  = 3.97, SD = 0.86) และผูบ้ริหารมีความสามารถในการโน้ม
นา้วหรือชกัจูงใหเ้กิดความคลอ้ยตาม (X  = 3.92, SD = 0.86)  
 
ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
                 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความรับผิดชอบ (X4) 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
ด้านความรับผดิชอบ 

 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 ผูบ้ริหารมีความผกูพนักบัภาระงานท่ีท า 4.13 0.89 มาก 
2 
 

ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังาน 
อยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

4.19 0.94 มาก 

3 ผูบ้ริหารตั้งใจปฏิบติังานจนกวา่งานจะส าเร็จ 4.23 0.91 มาก 
4 
 

ผูบ้ริหารมีความพอใจเม่ืองานท่ีท าประสบ 
ผลส าเร็จ 

4.26 0.84 มาก 

รวม (X4) 4.20 0.90 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความรับผิดชอบ (X4) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.20, SD = 0.90) เม่ือ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.90 มีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดงวา่ความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่
ในระดบัมากทั้ง 4 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูบ้ริหารมีความพอใจเม่ือ
งานท่ีท าประสบผลส าเร็จ ( X  = 4.26, SD = 0.84) ผูบ้ริหารตั้งใจปฏิบติังานจนกว่างานจะส าเร็จ       
(X  = 4.23, SD = 0.91)  ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังานอย่างไม่ย่อทอ้ (X  = 4.19, 
SD = 0.94) และผูบ้ริหารมีความผกูพนักบัภาระงานท่ีท า (X  = 4.13, SD = 0.89)  
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ตารางท่ี 9 มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
               สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ (X5) 

(n=44) 
คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
ด้านความฉลาดมีไหวพริบ 

 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 ผูบ้ริหารมีความเฉลียวฉลาด 4.17 0.79 มาก 
2 ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ปฏิภาณไหวพริบ 4.23 0.82 มาก 
3 ผูบ้ริหารเป็นผูค้วามสามารถในการคิด 4.19 0.85 มาก 
4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเรียนรู้ 4.23 0.87 มาก 

รวม (X5) 4.21 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ (X5) อยู่ในระดับมาก (X  = 4.21, SD = 
0.83) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.83 มีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดง
วา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ผูบ้ริหารเป็นผูมี้
ปฏิภาณไหวพริบ ( X  = 4.23, SD = 0.82) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเรียนรู้ ( X  = 4.23, SD = 
0.87)  ผูบ้ริหารเป็นผูค้วามสามารถในการคิด ( X  = 4.19, SD = 0.85) และผูบ้ริหารมีความเฉลียว
ฉลาด (X  = 4.17, SD = 0.79)  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (X ) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดเบสท์ (Best) 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 10 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจในการ 
                  ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ใน 
                  ภาพรวม 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู X  SD ระดับ 

1 ลกัษณะงาน (Y1) 3.88 0.88 มาก 
2 เงินเดือน (Y2) 3.75 0.86 มาก 
3 การเล่ือนต าแหน่ง (Y3) 3.83 0.83 มาก 
4 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Y4) 4.02 0.85 มาก 
5 ผลประโยชน์เก้ือกูล (Y5)   3.76 0.79 มาก 
6 สภาพการท างาน (Y6)   3.74 0.85 มาก 
7 การนิเทศงาน (Y7)   3.89 0.84 มาก 
8 เพื่อนร่วมงาน (Y8)   4.03 0.76 มาก 
9 หน่วยงานและการจดัการ (Y9)   4.16 0.79 มาก 

รวม (Ytot) 3.90 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี  10 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.90, SD = 0.83) 
เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.83 มีการกระจายของขอ้มูลมาก แสดงว่า
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 9 ดา้น เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี หน่วยงานและ
การจดัการ (X  = 4.16, SD = 0.79) เพื่อนร่วมงาน (X  = 4.03, SD = 0.76) การไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ (X  = 4.02, SD = 0.85) การนิเทศงาน ( X  = 3.89, SD = 0.84) ลกัษณะงาน (X  = 3.88,   SD = 
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0.88) การเล่ือนต าแหน่ง ( X  = 3.83, SD = 0.83) ผลประโยชน์เก้ือกูล ( X  = 3.76, SD = 0.79) 
เงินเดือน (X  = 3.75, SD = 0.86) และสภาพการท างาน (X  = 3.74, SD = 0.85)  
 
ตารางท่ี 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                  ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นลกัษณะงาน  
                  (Y1) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านลกัษณะงาน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 งานท่ีปฏิบติัมีความน่าสนใจ 3.89 0.87 มาก 
2 
 

งานท่ีปฏิบติัมีความแปลกใหม่ ทา้ทาย 
ความสามารถ 

3.82 0.91 มาก 

3 
 

งานท่ีปฏิบติัเปิดโอกาสใหค้รูไดพ้ฒันา 
เรียนรู้ 
เพิ่มเติม 

3.93 0.86 มาก 

4 งานท่ีปฏิบติัมีปริมาณท่ีเหมาะสม 3.78 0.93 มาก 
5 งานท่ีปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ 3.99 0.84 มาก 

รวม  (Y1) 3.88 0.88 มาก 
 

จากตารางท่ี  11 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นลกัษณะงาน (Y1) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.88, 
SD = 0.88) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.88 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี งานท่ี
ปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ ( X  = 3.99, SD = 0.84) งานท่ีปฏิบติัเปิดโอกาสให้ครูได้
พฒันา เรียนรู้เพิ่มเติม (X  = 3.93, SD = 0.86) งานท่ีปฏิบติัมีความน่าสนใจ (X  = 3.89, SD = 0.87) 
งานท่ีปฏิบติัมีความแปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ (X  = 3.82, SD = 0.91) และงานท่ีปฏิบติัมี
ปริมาณท่ีเหมาะสม (X  = 3.78, SD = 0.93)  
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ตารางท่ี 12 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   
                 ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นเงินเดือน (Y2) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านเงินเดือน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ครูไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบั 
ปริมาณของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.78 0.79 มาก 

2 
 

ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานเป็น
รายได ้
ประจ าตลอดการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3.94 0.87 มาก 

3 
 

ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานกรณี 
พิเศษเหมาะสมกบัหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 

3.53 0.93 มาก 

รวม (Y2) 3.75 0.86 มาก 
 

จากตารางท่ี  12 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ด้านเงินเดือน (Y2) อยู่ในระดับมาก (X  = 3.75,       
SD = 0.86) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.86 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ครูไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานเป็นรายไดป้ระจ าตลอดการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง (X  = 3.94, SD 
= 0.87) ครูไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของงานท่ีได้รับมอบหมาย (X  = 
3.78, SD = 0.79)  และครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานกรณีพิเศษเหมาะสมกบัหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน (X  = 3.53, SD = 0.93)  
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ตารางท่ี 13 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                 ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ด้านการเล่ือน 
                 ต  าแหน่ง (Y3) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านการเล่ือนต าแหน่ง 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ครูไดรั้บการปรับต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่ง
งานใหสู้งข้ึนอยา่งเหมาะสม 

3.83 0.85 มาก 

2 ครูไดรั้บค่าตอบแทนสูงข้ึนตามต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 3.88 0.85 มาก 
3 
 

การเล่ือนต าแหน่งท าใหค้รูตอ้งมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 
มากข้ึน 

3.78 0.79 มาก 

รวม (Y3) 3.83 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี  13 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง (Y3) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.83, SD = 0.83) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.83 มีการกระจายของ
ขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี ครูได้รับค่าตอบแทนสูงข้ึนตามต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (X  = 3.88, SD = 0.85) ครูได้รับการปรับ
ต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่งงานให้สูงข้ึนอย่างเหมาะสม (X  = 3.83, SD = 0.85)  และการเล่ือน
ต าแหน่งท าใหค้รูตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากข้ึน (X  = 3.78, SD = 0.79)  
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ตารางท่ี 14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                 ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นการไดรั้บการ 
                 ยอมรับนบัถือ (Y4) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ครูไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน 

3.98 0.82 มาก 

2 ครูไดรั้บการร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ 

4.07 0.86 มาก 

3 ครูไดรั้บการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังาน 3.97 0.89 มาก 
4 
 

ครูไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือ 
ปฏิบติังานไดป้ระสบผลส าเร็จ 

4.05 0.83 มาก 

รวม (Y4) 4.02 0.85 มาก 
 
จากตารางท่ี  14 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Y4) อยู่ในระดบั
มาก ( X  = 4.02, SD = 0.85) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.85 มีการ
กระจายของขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี ครูไดรั้บการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (X  = 4.07, SD = 0.86) 
ครูไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือปฏิบติังานไดป้ระสบผลส าเร็จ (X  = 4.05, SD = 0.83) ครู
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน (X  = 3.98, SD = 
0.82) และครูไดรั้บการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังาน (X  = 3.97, SD = 0.89) 
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ตารางท่ี 15  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นผลประโยชน์เก้ือกูล (Y5) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านผลประโยชน์เกือ้กูล 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ครูได้รับสวสัดิการท่ีดี ดึงดูดใจให้เกิดความ
สนใจ 
อยากร่วมงานกบัโรงเรียน 

3.65 0.79 มาก 

2 
 

ครูไดรั้บค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญท่ีเพียงพอ 
ต่อความมัน่คงของชีวติ 

3.81 0.82 มาก 

3 
 

โรงเรียนมีการก าหนดวนัหยดุงานประจ าปีท่ี 
เหมาะสม 

3.83 0.77 มาก 

รวม (Y5) 3.76 0.79 มาก 
 
จากตารางท่ี  15 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นผลประโยชน์เก้ือกูล (Y5) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.76,     SD = 0.79) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.79 มีการกระจายของ
ขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังน้ี โรงเรียนมีการก าหนดวนัหยุดงานประจ าปีท่ีเหมาะสม ( X  = 3.83, SD = 0.77) ครูได้รับ
ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญท่ีเพียงพอต่อความมัน่คงของชีวิต (X  = 3.81, SD = 0.82) และครู
ไดรั้บสวสัดิการท่ีดี ดึงดูดใจใหเ้กิดความสนใจอยากร่วมงานกบัโรงเรียน (X  = 3.65, SD = 0.79)  
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ตารางท่ี 16 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ด้านสภาพการ 
                ท างาน (Y6) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านสภาพการท างาน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ครูมีชั่วโมงการท างาน และช่วงเวลาพักผ่อน
เหมาะสม 

3.78 0.79 มาก 

2 
 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างานมีการตรวจสอบ 
ซ่อมบ ารุงพร้อมส าหรับการใชง้าน 

3.65 0.86 มาก 

3 
 
 

สถานท่ีปฏิบัติงานมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย 
และได้รับการปรับปรุงให้เหมาะส าหรับการ
ปฏิบติังาน 

3.80 0.89 มาก 

รวม (Y6) 3.74 0.85 มาก 
 

จากตารางท่ี  16 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3  ดา้นสภาพการท างาน (Y6) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.74, SD = 0.85) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.85 มีการกระจายของ
ขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดงัน้ี สถานท่ีปฏิบติังานมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย และไดรั้บการปรับปรุงให้เหมาะส าหรับการ
ปฏิบติังาน ( X  = 3.80, SD = 0.89) ครูมีชั่วโมงการท างาน และช่วงเวลาพกัผ่อนเหมาะสม (X  = 
3.78, SD = 0.79) และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงพร้อมส าหรับการ
ใชง้าน (X  = 3.65, SD = 0.86)  
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ตารางท่ี 17 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                 ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นการนิเทศงาน  
                 (Y7) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านการนิเทศงาน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 
 

ค รู ไ ด้ รั บ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ  แ น ะ น า จ า ก
ผูบ้งัคบับญัชา 
ในการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

3.87 0.86 มาก 

2 
 

ครูไดรั้บการสอนใหมี้เทคนิคและกลวธีิท่ีดีใน
การ 
ปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

3.84 0.83 มาก 

3 
 

ครูไดรั้บค าช้ีแจง ตกัเตือน และขอ้เสนอแนะใน 
การปฏิบติังานแบบกลัยาณมิตร 

3.97 0.82 มาก 

รวม (Y7) 3.89 0.84 มาก 
 

จากตารางท่ี  17 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นการนิเทศงาน (Y7) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.89, 
SD = 0.84) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.84 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี ครูได้
รับค าช้ีแจง ตกัเตือน และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานแบบกลัยาณมิตร (X  = 3.97, SD = 0.82) 
ครูได้รับความช่วยเหลือ แนะน าจากผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ (X  = 
3.87,  SD = 0.86)  และครูได้รับการสอนให้มีเทคนิคและกลวิธีท่ีดีในการปฏิบติังานให้ประสบ
ผลส าเร็จ (X  = 3.84, SD = 0.83)  
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ตารางท่ี 18 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   
                ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นเพื่อนร่วมงาน  
                (Y8) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถ 4.04 0.75 มาก 
2 เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 4.00 0.80 มาก 
3 เพื่อนร่วมงานมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั มีน ้าใจ  

เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
4.14 0.77 มาก 

4 ครูสามารถไวว้างใจเพื่อนร่วมงานได ้ 4.04 0.73 มาก 
5 
 
 

เพื่อนร่วมงานมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่าง  
เม่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนั สร้างใหที้มมีความ 
เขม้แขง็ 

3.97 0.75 มาก 

รวม (Y8) 4.03 0.76 มาก 
 
จากตารางท่ี  18 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นเพื่อนร่วมงาน (Y8) อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.03, 
SD = 0.76) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา่ มีค่า 0.76 มีการกระจายของขอ้มูลมาก 
แสดงวา่ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ เรียงล าดบัตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงัน้ี เพื่อน
ร่วมงานมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่(X  = 4.14, SD = 0.82) ครูสามารถไวว้างใจ
เพื่อนร่วมงานได ้(X  = 4.04, SD = 0.73) เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถ (X  = 4.04, SD = 
0.75)  เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (X  = 4.00, SD = 0.80) และเพื่อนร่วมงานมี
ศกัยภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่าง เม่ือมาปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนั สร้างให้ทีมมีความเขม้แข็ง (X  = 3.97,             
SD = 0.75)  
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ตารางท่ี 19 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
                  ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นหน่วยงานและ 
                  การจดัการ (Y9) 

(n=44) 
ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านหน่วยงานและการจัดการ 
 

X  

 
SD 

 
ระดับ 

1 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน 4.19 0.77 มาก 
2 
 

โรงเรียน มีโครงส ร้างท่ีส ามารถ เป็นกลไก
ขบัเคล่ือน 
ใหอ้งคก์รไปสู่ความส าเร็จ 

4.19 0.73 มาก 

3 
 

โรงเรียนมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ี
ความ 
รับผดิชอบของครูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.10 0.87 มาก 

รวม (Y9) 4.16 0.79 มาก 
 
จากตารางท่ี  19 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นหน่วยงานและการจดัการ (Y9) อยูใ่นระดบัมาก                 
(X  = 4.16, SD = 0.79) เม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีค่า 0.79 มีการกระจาย
ของขอ้มูลมาก แสดงว่าความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไม่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบโรงเรียนมีโครงสร้างท่ีสามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้องค์กรไปสู่
ความส าเร็จ   ( X  = 4.19, SD = 0.73) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน (X  = 4.19, SD = 
0.77) และโรงเรียนมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูได้อย่างเหมาะสม       
(X  = 4.10,     SD = 0.87)  
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 วิเคราะห์โดยใชค้่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการ
วเิคราะห์ปรากฏดงัรายละเอียดในตารางท่ี 20 
ตารางท่ี 20 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ 
                ปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
 

 
**.  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
3 โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร (Xtot) มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 (Ytot) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ในระดบัมาก (rxy = 0.851) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบคลอ้ยตามกนั 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในแต่ละด้าน (X1-5) กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโดยภาพรวม (Ytot) พบวา่ ดา้นท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
ของผู ้บริหาร ด้านความสามารถในการจูงใจ (X3) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโดยภาพรวม (Ytot)  โดยมีความสัมพนัธ์แบบคลอ้ยตามกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง   
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(r = 0.825**) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และด้านท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร ด้านความมีชีวิตชีวาและอดทน (X1) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโดย
ภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.757**) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในแต่ละ
ดา้น (Y1-9)  กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยภาพรวม (Xtot) พบว่า ดา้นท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครู ด้านหน่วยงานและการจดัการ กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดย
ภาพรวม (Xtot)  มีความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.869**) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นท่ีน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ดา้นสภาพการท างาน กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยภาพรวม (Xtot)  มีความสัมพนัธ์คลอ้ยตามกนั
อยูใ่นระดบัปานกลาง    (r = 0.606**) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จ านวน 44 โรง ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วยผูอ้  านวยการ/รักษาราชการ
แทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน รองผูอ้  านวยการ/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน และ
ครูผูป้ฏิบติัการสอน 2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 176 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
ท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์จากแนวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard) และ
แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยุกตจ์ากแนวคิดของล็อก 
(Locke) และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวจิยั เร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 สรุปผลการวิจยั ได้
ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต3 ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
ความฉลาดมีไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความมีชีวิตชีวาและอดทน ความสามารถในการจูงใจ และ
ความสามารถในการตดัสินใจ 
 

 

 



  87 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี หน่วยงานและการจดัการ เพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ การนิเทศ
งาน ลกัษณะงาน การเล่ือนต าแหน่ง ผลประโยชน์เก้ือกูล เงินเดือน และสภาพการท างาน 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (rxy = 0.851) ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบ
คลอ้ยตามกนั เม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูทุกดา้น 
 

การอภิปรายผล 

จากผลการวจิยั เร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีขอ้คน้พบหลายประเด็นท่ีควร
น ามาพิจารณา ผูว้จิยัจึงน าขอ้คน้พบมาอภิปรายผลเพื่อความชดัเจน ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 พบวา่ โดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้า่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีวยัวุฒิ และประสบการณ์ในการท างานท่ีค่อนขา้ง
สูง อีกทั้งยงัน้อมรับนโยบายทางการศึกษาจากทางภาครัฐมาประยุกตใ์ชก้บัการบริหารงานภายใน
โรงเรียน ตลอดจนไดผ้่านการฝึกอบรมในการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการ
ท างานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารท่ีมีคุณลักษณะดีจะมีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถ
ปรับตัวได้ อีกทั้ งย ังร่าเริงแจ่มใส สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีปฏิภาณไหวพริบ มี
ความสามารถในการโนม้นา้วหรือชกัจูงใหเ้กิดความคลอ้ยตาม มีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ 
มีความเป็นผูน้ า และตั้งใจปฏิบติังานจนกว่างานจะส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  เร่ือง 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ท่ีพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของถาวร 
โสมณวฒัน์ ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร พบวา่ ผูบ้ริหารมีระดบัคุณลกัษณะ
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปน้อย พบว่า คุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นความฉลาดมีไหว
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พริบ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด นั่นแสดงให้เห็นว่า แทจ้ริงแล้วผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการผูน้ า
หรือผูบ้ริหารท่ีฉลาดและมีไหวพริบ เพื่อช้ีทางและน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จ เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ท่ีฉลาดและมีไหวพริบ จะมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นผูมี้ความสามารถในการคิด และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ ล าดบัรองลงมา คือ คุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารท่ีฉลาดแต่ขาดความ
รับผิดชอบก็ไม่เป็นท่ีตอ้งการ ในขณะเดียวกนัถา้ทั้งฉลาดและยงัมากไปดว้ยความรับผิดชอบก็ยิ่ง
สร้างความพึงพอใจให้กบัครูไดห้ลายเท่าทวีคูณเช่นกนั เน่ืองจากผูบ้ริหารท่ีมีความรับผิดชอบจะ
พ่วงมาดว้ยการมีความผูกพนักบัภาระงานท่ีท า มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 
ตั้งใจปฏิบติังานจนกวา่งานจะส าเร็จ และมีความพอใจเม่ืองานท่ีท าประสบผลส าเร็จ ล าดบัรองลงมา 
คือ ดา้นความมีชีวิตชีวาและอดทน เป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารควรมี ซ่ึงความมีชีวิตชีวาและอดทน 
สังเกตได้จากการท่ีผู ้บริหารมีความคล่องแคล่วว่องไว มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ พร้อมท่ีจะรับ
สถานการณ์ทุกชนิด และสามารถปรับตวัได ้มีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ มีความสามารถในการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง มีความอดทนต่อความล าบาก และสามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดไดใ้นทุก 
ล าดบัรองลงมา คือ ดา้นความสามารถในการจูงใจ การใช้กลยุทธ์เพื่อกระตุน้การปฏิบติังานของ
ผูร่้วมงานให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นมิใช่ของใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมเกิดข้ึนในเร็ว ๆ น้ี ในสมยัโบราณก็มี
การใช้วิธีการดงักล่าวทั้งกบัมนุษยด์้วยกนัและกบัสัตวท่ี์จดัเป็น ผูร่้วมงาน ดว้ยเช่นกนั กลยุทธ์ท่ี
น ามาใช้บางประการเป็นไปโดยท าให้ผู ้ปฏิบัติเกิดความพอใจ สมัครใจท่ีจะท า ผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถในการจูงใจจะสามารถโน้มน้าวหรือชกัจูงให้เกิดความคลอ้ยตาม ทั้งน้ีการวางตวัก็
ส่งผลให้ผูอ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ ประกอบกบัมีความสามารถในการจบัจุดความสนใจของคนอ่ืน มี
ความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, การเขียน, การน าเสนอ มีบุคลิกภาพหรือลักษณะท่ีน่า
เคารพ มีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ มีความเขา้ใจในมุมมอง ความรู้สึก หรือความสนใจ
ของผูอ่ื้น และมีความเป็น และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นความสามารถในการตดัสินใจ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูต้อบแบบสอบถามเห็นความส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด  

2. จากผลการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งเอาไวท่ี้อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 สามารถจดับริการสนองต่อความตอ้งการให้แก่ครูได ้และเม่ือครู
ไดรั้บความพึงพอใจเขาก็จะรักงานและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารพึงตระหนกั
ถึงการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ เพื่อท่ีจะท าให้งานท่ีปฏิบัติอยู่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีคาดไว ้เพราะผูบ้ริหารท่ีตระหนกัถึงความส าคญัของครูจะท า
ให้ครูเกิดความผูกพนัและอยากช่วยกนัพฒันาองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของบุญมี เวียง
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นนท์ และผลการวิจยัของ  วราภรณ์ ช้างอยู่  และผลการวิจยัของลดัดาวลัย ์ใจไว ท่ีได้จดัท าวิจยั
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ดา้นหน่วยงานและการจดัการมีค่ามชัฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ให้
ความส าคญัในดา้นหน่วยงานและการจดัการ โดยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน มีโครงสร้างท่ีสามารถเป็นกลไกในการ
ขบัเคล่ือนองคก์รให้ไปสู่ความส าเร็จ และมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ครูไดอ้ยา่งเหมาะสม ล าดบัรองลงมา คือ ดา้นเพื่อนร่วมงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เล็งเห็นว่าเพื่อนร่วมงานมีส่วนส าคญัในการท าให้
งานด าเนินไปไดแ้ละประสบความส าเร็จ เพราะถา้มีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีมิตรภาพอันดีต่อกัน มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามารถไวว้างใจเพื่อน
ร่วมงานได้ และเพื่อนร่วมงานมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่าง เม่ือมาปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกนัจึง
สามารถสร้างให้ทีมมีความเขม้แข็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อเล็กซ์ซานเดอร์ ท่ีไดท้  าการ
วิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยู่ใน
ระดบัมาก ล าดบัรองลงมา คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ครูมองวา่การ
ได้รับการยกย่องชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจและยงัเป็นการสานความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั นอกจากน้ีการไดรั้บการ
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือไดรั้บการให้ก าลงัใจในการปฏิบติังาน และไดรั้บ
การยอมรับในความสามารถเม่ือปฏิบติังานไดป้ระสบผลส าเร็จก็มีส่วนช่วยให้ครูเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานเช่นกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของบุญมี เวียงนนท ์ไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ท่ีพบวา่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัมาก ล าดบั
รองลงมา คือ ดา้นการนิเทศ ขณะท่ีความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ส่ิงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา
และมกัคาดไม่ถึงเสมอ การนิเทศงานก็เช่นเดียวกนั ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตลอดตามกาลเวลา ซ่ึง
ยอ่มมีส่วนกระทบต่อการปฏิบติังานของครูในอนาคตดว้ย เน่ืองเพราะความมีประสิทธิผลของครูมี
ส่วนข้ึนอยู่กับการนิเทศงานท่ีบุคคลเหล่าน้ีได้รับ คุณภาพของผลงานมีส่วนส าคญัโดยตรงกับ
คุณภาพของการนิเทศงานคือ หากการนิเทศงานมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหคุ้ณภาพการปฏิบติังานท่ีสูง
ดว้ย ฉะนั้นการนิเทศงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นแมว้่าครูไดรั้บการฝึกอบรมมาอย่างดี การนิเทศงานก็ยงั
เป็นส่ิงจ าเป็นอยู่นั่นเอง ดังนั้ นเม่ือครูได้รับการเอาใจใส่จากผูบ้ ังคับบัญชา โดยได้จดัให้มีการ
ด าเนินการนิเทศอยู่เป็นประจ า ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง ซ่ึงผูนิ้เทศอาจมาจากหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือ
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ศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยส่วนใหญ่แลว้ถา้ผูนิ้เทศมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครู ท าให้ครู
รู้สึกไวว้างใจพร้อมกบัน ากระบวนการนิเทศสอดแทรกกลมกลืนเขา้ไปกบัภาระงานปกติของครูโดย
ใชว้ธีิการเยีย่มเยยีน การติดต่อส่ือสารกบัครู การใหก้ าลงัใจโดยวธีิการพูดทางบวก มีการแลกเปล่ียน
ความคิดและปรึกษาหารือ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ผูนิ้เทศตอ้งพูดคุยกบัครู ดูพฤติกรรมของนกัเรียน สังเกต
บรรยากาศและความสัมพนัธ์ในสังคมเรียนรู้นั้นเพื่อเขา้ถึงสถานภาพปัญหา โดยเร่ิมตน้จากศรัทธา
ของครูท่ีมีความตั้งใจปรับปรุงวธีิการสอนของตนเอง ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกเ์ป็นบุคคลกลุ่มหน่ึง
ท่ีช่วยส่งเสริมแนะแนววิธีการต่าง ๆ ดา้นการเรียนการสอน ทั้งน้ีหากไดแ้รงหนุนอีกดา้นหน่ึง คือ 
การแนะน าช่วยเหลือ ให้แบบอย่างจากเพื่อนครูดว้ยกนัในรูปแบบกลัยาณมิตรนิเทศ ก็จะช่วยเป็น
พลังผลักดันให้ครูได้ตระหนักและมองเห็นขั้นตอนการสอนท่ีเป็นจริง ชัดเจน สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชั้นเรียนของตนไดดี้ข้ึน น าไปสู่แนวทางการนิเทศท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้ครูไดรั้บค า
ช้ีแจง ตกัเตือน และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ล าดับรองลงมา คือ ด้าน
ลกัษณะงาน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะโดยทัว่ไปครูไม่สามารถเลือกงานท่ีชอบหรืออยากปฏิบติั ต่างคนต่าง
มีหนา้ท่ีเปรียบเสมือนเฟืองท่ีคอยหมุนให้เคร่ืองจกัรท างาน จึงไม่มีครูคนใดสามารถหยุดหรือละทิ้ง
การปฏิบติังานต่อให้จะไม่ไดรู้้สึกชอบก็ตาม ดงันั้นในดา้นลกัษณะงานจึงไม่ได้มีความส าคญักบั
ความพึงพอใจสักเท่าไรนัก และอีกประการหน่ึงคือโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 3 เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสังคม เช่น การเป็นโรงเรียนน าร่องในการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ท าให้ครูมองเห็นว่างานท่ีปฏิบติัมีความน่าสนใจ แปลกใหม่และทา้ทายความสามารถ มี
การเปิดโอกาสให้มีการพฒันา เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีปริมาณท่ีเหมาะสม
และมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ล าดบัรองลงมา คือ ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง 
ตอ้งกล่าวก่อนว่าการเล่ือนต าแหน่งของครูสามารถเกิดข้ึนได ้2 อย่าง นั่นคือ เล่ือนขั้นดว้ยการท า
ผลงาน และเล่ือนขั้นหรือปรับต าแหน่งตามความเหมาะสมท่ีผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้ง ทั้งน้ีการไดรั้บ
การปรับต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่งงานให้สูงข้ึนอย่างเหมาะสม ได้รับค่าตอบแทนสูงข้ึนตาม
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และการเล่ือนต าแหน่งนั้นยงัส่งผลท าให้ครูตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบมากข้ึน ล าดบั
รองลงมา คือ ดา้นผลประโยชน์เก้ือกูล ผลประโยชน์เก้ือกูลนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในปัจจุบนั ในความเป็นจริงผลประโยชน์เก้ือกูลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีครูใชใ้นการพิจารณาวา่จะอยู่
หรือยา้ย เพราะถือเป็นส่ิงสนองความพอใจ ผลประโยชน์เก้ือกูลท่ีดีเป็นส่ิงดึงดูดครูใหอ้ยูต่่อ และยงั
ท าให้ครูไม่ยา้ยหรือลาออกจากงานดว้ย ส าหรับองคก์ารราชการในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีการประกนั
สุขภาพ การประกันชีวิต เงินบ านาญ กองทุนประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจ าปี ถ้าครูได้รับ
สวสัดิการท่ีดี ไดรั้บค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญท่ีเพียงพอต่อความมัน่คงของชีวิต และโรงเรียนมี
การก าหนดวนัหยุดงานประจ าปีท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานและ



  91 

ดึงดูดใจให้เกิดความสนใจอยากร่วมงานกบัโรงเรียน ล าดบัรองลงมา คือ เงินเดือน เหตุผลท่ีครูให้
ความส าคญัในด้านน้ีน้อยอาจเป็นเพราะเงินเดือนของครูถูกก าหนดตามอายุราชการอยู่แล้ว การ
เพิ่มข้ึนของเงินเดือนจึงไม่ได้มีความหวือหวา จะเพิ่มข้ึนอยากค่อยเป็นค่อยไป ครูจึงได้รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดรั้บค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบติังานเป็นรายได้ประจ าตลอดการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และได้รับค่าตอบแทนจากการ
ปฏิบติังานกรณีพิเศษเหมาะสมกบัหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลิน (Lin) 
ได้จดัท าวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่า จ  านวนค่าจา้งไม่ไดส่้งผลโดยตรงกบัความ
มุ่งมัน่ของครูในการประกอบอาชีพ แต่เป็นตวักลางส าคญัของความพึงพอใจในการท างาน ในทาง
กลบักนัสภาพการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้ม 
และดา้นสุดทา้ยท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการท างาน โดยทัว่ไปครูไม่สามารถ
เลือกสภาพการท างานไดอ้ยูแ่ลว้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัความเอาใจใส่หรือนโยบายของผูบ้ริหาร
โดยตรง ทั้งน้ีถา้อยากให้ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานผูบ้ริหารควรจดัให้ครูมีชัว่โมงการ
ท างาน และช่วงเวลาพกัผ่อนเหมาะสม มีการตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างานและซ่อม
บ ารุงให้พร้อมส าหรับการใช้งาน อีกทั้ งควรปรับปรุงให้สถานท่ีปฏิบัติงานมีอากาศถ่ายเท
สะดวกสบาย และเหมาะส าหรับการปฏิบติังาน 

3. ผลการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพนัธ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์ในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัใน
ลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ท่ีไดต้ั้งเอาไวเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
คุณลักษณะของผู ้บริหารทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกทุกคู่กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานของการวิจยัในคร้ังน้ี คือคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพนัธ์กนัทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าผู ้บริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มี
คุณลกัษณะท่ีดี คือ ความมีชีวิตชีวาและอดทน ความสามารถการตดัสินใจ ความสามารกในการจูง
ใจ ความรับผิดชอบ และความฉลาดมีไหวพริบ ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูท่ี
ประกอบไปดว้ยลกัษณะงาน การไดรั้บความยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงาน สภาพการท างาน การ
นิเทศงาน หน่วยงานและจดัการ การเล่ือนต าแหน่ง เงินเดือน และผลประโยชน์การเก้ือกูล ส่งผลให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามไปดว้ย ดงันั้นถา้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานครูก็จะอยูใ่นระดบัท่ีสอดคลอ้งกนั หากคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยความ
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พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูก็จะอยู่ในระดบัน้อยเช่นเดียวกนั คุณลกัษณะของผูบ้ริหารจึงมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

จากผลการศึกษา เร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาคุณลักษณะของผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการศึกษาวิจยัต่อไป ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

ผลการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 คร้ังน้ี ในส่วนของคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร พบวา่ คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการตดัสินใจ และดา้นความสามารถในการจูงใจ มี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า สภาพการท างาน และ
เงินเดือน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะต่อไปน้ี 

1. คุณลักษณะด้านความสามารถในการจูงใจ และความสามารถในการตัดสินใจ 
ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเองโดยการเขา้รับการอบรมการเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพ เทคนิคการบริหาร 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ในการท างานแก่
ผูบ้ริหาร และควรจดัให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัเทคนิคแต่ละดา้นเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารงาน  

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านเงินเดือน ผูบ้ริหารไม่สามารถเพิ่ม
เงินเดือนให้กบัครูได ้อาจแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยการเลือกคนให้เหมาะสมกบังาน ส่วนดา้นสภาพการ
ท างาน ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเหล่าน้ี โดยอาจใชก้ารส ารวจอยา่งง่ายดว้ยแบบสอบถาม 
หรือการสัมภาษณ์โดยปราศจากอคติ และควรเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื่อน าไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข จะส่งผลใหค้รูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากขอ้คน้พบขา้งตน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ของผูท่ี้สนใจทัว่ไป ผูว้จิยั
จึงขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู โดย
การใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การเก็บขอ้มูล สัมภาษณ์เชิงลึก (in – depth interview) จดั
กลุ่มสนทนา (Focus group discussion) และเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถาม 

2. ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในโรงเรียนสังกดัอ่ืน 
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 รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ดร.โพยม จนัทร์นอ้ย      
วฒิุการศึกษา    ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั  

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
2. ดร.เฉลียว ยาจนัทร์      

วฒิุการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางบวัทอง  
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ  
วฒิุการศึกษา    ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา  
ต าแหน่ง    อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา  
      ภาควชิาพื้นฐานทางการศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
4. นางพวงพกา แสงเงิน  

วฒิุการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส  
ส านกังานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

5. นายธนะรัชต ์ธนพรวรกุล 
วฒิุการศึกษา    ครุศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาไทย 
ต าแหน่ง    ครูโรงเรียนบางสะพานวทิยา  

อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาเพ่ือการวิจัย (IOC) ของผู้เช่ียวชาญทั้ ง 5 ท่าน
แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย เร่ือง คุณลกัษณะของผู้บริหารกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

 
ตอนที ่1 : คุณลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 
ข้อที่ ข้อค าถาม IOC แปลผล 

 ความมีชีวติชีวาและอดทน   
1 ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่ววอ่งไว 1 สอดคลอ้ง 
2 ผู ้บ ริห ารความ มีความ ต่ืนตัวอยู่ เส มอ  พ ร้อม ท่ี จะ รับ

สถานการณ์ทุกชนิด และสามารถปรับตวัได ้
1 สอดคลอ้ง 

3 ผูบ้ริหารมีความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ  0.8 สอดคลอ้ง 
4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 1 สอดคลอ้ง 
5 ผูบ้ริหารมีความอดทนต่อความล าบาก 1 สอดคลอ้ง 
6 ผูบ้ริหารสามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดไดใ้นทุกสภาวะ 0.8 สอดคลอ้ง 
 ความสามารถในการตัดสินใจ   
7 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 1 สอดคลอ้ง 
8 ผูบ้ริหารพร้อมเป็นผูต้ดัสินใจเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 1 สอดคลอ้ง 
9 ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้หมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
 ความสามารถในการจูงใจ   
10 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการโนม้นา้วหรือชกัจูงใหเ้กิด

ความคลอ้ยตาม 
0.8 สอดคลอ้ง 

11 ผูบ้ริหารวางตวัใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ 1 สอดคลอ้ง 
12 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจบัจุดความสนใจของคนอ่ืน 1 สอดคลอ้ง 
13 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, การเขียน, 

การน าเสนอ 
1 สอดคลอ้ง 

14 ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ 1 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม IOC แปลผล 
 ความสามารถในการจูงใจ   
10 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการโนม้นา้วหรือชกัจูงใหเ้กิด

ความคลอ้ยตาม 
0.8 สอดคลอ้ง 

11 ผูบ้ริหารวางตวัใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ 1 สอดคลอ้ง 
12 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจบัจุดความสนใจของคนอ่ืน 1 สอดคลอ้ง 
13 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, การเขียน, 

การน าเสนอ 
1 สอดคลอ้ง 

14 ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ 1 สอดคลอ้ง 
15 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ 1 สอดคลอ้ง 
16 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในมุมมอง ความรู้สึก หรือความสนใจ

ของผูอ่ื้น 
1 สอดคลอ้ง 

17 ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ า 0.8 สอดคลอ้ง 
 ความรับผดิชอบ   
18 ผูบ้ริหารมีความผกูพนักบัภาระงานท่ีท า 1 สอดคลอ้ง 
19 ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังานอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 1 สอดคลอ้ง 
20 ผูบ้ริหารตั้งใจปฏิบติังานจนกวา่งานจะส าเร็จ 1 สอดคลอ้ง 
21 ผูบ้ริหารมีความพอใจเม่ืองานท่ีท าประสบผลส าเร็จ 1 สอดคลอ้ง 

 ความฉลาดมีไหวพริบ   
22 ผูบ้ริหารมีความเฉลียวฉลาด 1 สอดคลอ้ง 
23 ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ปฏิภาณไหวพริบ 1 สอดคลอ้ง 
24 ผูบ้ริหารเป็นผูค้วามสามารถในการคิด 1 สอดคลอ้ง 
25 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเรียนรู้ 1 สอดคลอ้ง 
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ตอนที ่2 : ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
             มัธยมศึกษาเขต 3 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม IOC แปลผล 

 ลกัษณะงาน   
1 งานท่ีปฏิบติัมีความน่าสนใจ 1 สอดคลอ้ง 
2 งานท่ีปฏิบติัมีความแปลกใหม่ ทา้ทายความสามารถ 1 สอดคลอ้ง 
3 งานท่ีปฏิบติัเปิดโอกาสใหค้รูไดพ้ฒันา เรียนรู้เพิ่มเติม 1 สอดคลอ้ง 
4 งานท่ีปฏิบติัมีปริมาณท่ีเหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
5 งานท่ีปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ 1 สอดคลอ้ง 
 เงินเดือน   
6 ครูไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1 สอดคลอ้ง 

7 ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานเป็นรายไดป้ระจ า
ตลอดการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

1 สอดคลอ้ง 

8 ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานกรณีพิเศษเหมาะสม
กบัหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 

0.8 สอดคลอ้ง 

 การเล่ือนต าแหน่ง   
9 ครูไดรั้บการปรับต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน

อยา่งเหมาะสม 
0.8 สอดคลอ้ง 

10 ครูไดรั้บค่าตอบแทนสูงข้ึนตามต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 0.8 สอดคลอ้ง 
11 การเล่ือนต าแหน่งท าใหค้รูตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากข้ึน 1 สอดคลอ้ง 

 การได้รับการยอมรับนับถือ   
12 ครูไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 

ผูป้กครอง และชุมชน 
1 สอดคลอ้ง 

13 ครูไดรั้บการร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 1 สอดคลอ้ง 
14 ครูไดรั้บการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังาน 1 สอดคลอ้ง 
15 ครูไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือปฏิบติังานได้

ประสบผลส าเร็จ 
1 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม IOC แปลผล 

 ผลประโยชน์เกือ้กูล   
16 ครูไดรั้บสวสัดิการท่ีดี ดึงดูดใจใหเ้กิดความสนใจอยาก

ร่วมงานกบัโรงเรียน 
0.8 สอดคลอ้ง 

17 ครูไดรั้บค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญท่ีเพียงพอต่อความ
มัน่คงของชีวิต 

0.8 สอดคลอ้ง 

18 โรงเรียนมีการก าหนดวนัหยุดงานประจ าปีท่ีเหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
 สภาพการท างาน   
19 ครูมีชัว่โมงการท างาน และช่วงเวลาพกัผอ่นเหมาะสม 1 สอดคลอ้ง 
20 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง

พร้อมส าหรับการใชง้าน 
1 สอดคลอ้ง 

21 สถานท่ีปฏิบติังานมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย และไดรั้บการ
ปรับปรุงให้เหมาะส าหรับการปฏิบติังาน 

1 สอดคลอ้ง 

 การนิเทศงาน   
22 ครูได้รับความช่วยเหลือ แนะน าจากผูบ้ ังคับบัญชาในการ

ปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
1 สอดคลอ้ง 

23 ครูไดรั้บการสอนใหมี้เทคนิคและกลวธีิท่ีดีในการปฏิบติังาน
ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

1 สอดคลอ้ง 

24 ครูไดรั้บค าช้ีแจง ตกัเตือน และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน
แบบกลัยาณมิตร 

1 สอดคลอ้ง 

 เพ่ือนร่วมงาน   
25 เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถ 1 สอดคลอ้ง 
26 เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 1 สอดคลอ้ง 
27 เพื่อนร่วมงานมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 0.8 สอดคลอ้ง 
28 ครูสามารถไวว้างใจเพื่อนร่วมงานได ้ 1 สอดคลอ้ง 
29 เพื่อนร่วมงานมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่าง เม่ือมาปฏิบติั

หนา้ท่ีร่วมกนั สร้างใหที้มมีความเขม้แขง็ 
0.8 สอดคลอ้ง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม IOC แปลผล 

 หน่วยงานและการจัดการ   
30 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน 1 สอดคลอ้ง 
31 โรงเรียนมีโครงสร้างท่ีสามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้องคก์ร

ไปสู่ความส าเร็จ 
1 สอดคลอ้ง 

32 โรงเรียนมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของครูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ข 
 

    หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
 ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
 

จังหวดั สังกดั โรงเรียน 
กรุงเทพมหานคร สพม.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 

นนทบุรี สพม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
โรงเรียนปากเกร็ด 

พระนครศรีอยธุยา สพม.3 โรงเรียนบางไทรวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  111 
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ภาคผนวก ค 
 

    หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 
 แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

จังหวดั โรงเรียน 
 

นน
ทบุ

รี 

สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุรี 
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี 
วดัเขมาภิรตาราม 
เทพศิรินทร์ นนทบุรี 
นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 
สตรีนนทบุรี 
เบญจมราชานุสรณ์ 
บางบวัทอง 
ศรีบุณยานนท ์
รัตนาธิเบศร์ 
ไทรนอ้ย 
โพธินิมิตวทิยาคม 
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้นนทบุรี 
ราชวนิิต นนทบุรี 
นนทบุรีพิทยาคม 
ราษฎร์นิยม 
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จังหวดั โรงเรียน 

 

พร
ะน

คร
ศรี

อยุ
ธย
า 

อยธุยาวทิยาลยั 
จอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์
เสนา “เสนาประสิทธ์ิ” 
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” 
อยธุยานุสรณ์ 
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 
ภาชี “สุนทรวทิยานุกูล” 
บางปะหนั 
อุทยั 
นครหลวง “อุดมรัชตว์ทิยา” 
ลาดบวัหลวงไพโรจน์วทิยา 
วเิชียรกล่ินสุคนธ์อุปถมัภ ์
บางปะอิน 
วงันอ้ย “พนมยงคว์ทิยา” 
บางซา้ยวทิยา 
ผกัไห่ “สุทธาประมุข” 
ท่าชา้งวทิยาคม 
บา้นแพรกประชาสรรค ์
บางบาล 
อุดมศีลวทิยา 
สาคลีวทิยา 
วดัโพธ์ิผกัไห่ (เวชพนัธ์ุอนุสรณ์) 
มหาราช “ประชานิมิต” 
ท่าหลวงวทิยานุกูล 
ลาดชะโดสามคัคี 
ปากกรานพิทยา 
หนองน ้าสม้วิทยาคม 
ลาดงาประชาบ ารุง 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง คุณลกัษณะของผู้บริหารกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
      แบบสอบถามฉบับน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู ้อ  านวยการ
โรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน 2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการ
แทน/ปฏิบติัราชการแทน 1 คน  3) ครูผูส้อน 2 คน  

      2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อศึกษาระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
            การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนสังกดั 
            ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 
ผูว้ิจยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกขอ้ค าถาม

ตามสภาพความเป็นจริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา และค าตอบท่ี
ไดใ้นคร้ังน้ีจะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเป็นภาพรวม จะไม่มีผลกระทบต่อท่านและสถานศึกษา
ของท่านแต่ประการใด และหวงัอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
         นางสาวธนิตา เลาหภิชาติชยั 

      นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 



  117 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง คุณลกัษณะของผู้บริหารกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

โรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตอนที ่1 : สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ         ชาย                                 หญิง 
2. อาย ุ(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน เพิ่มอีก 1 ปี) 
                 ไม่เกิน 30 ปี                       31 – 40 ปี 
                 41 - 50 ปี                         51 – 60 ปี 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
                 ปริญญาตรี                         ปริญญาโท 
                 ปริญญาเอก                        อ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................) 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในโรงเรียน 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 
                 รองผูอ้  านวยการโรงเรียน/รักษาราชการแทน/ปฏิบติัราชการแทน 
                 ครูผูส้อน 
5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
                 นอ้ยกวา่ 5 ปี                      6 – 10 ปี 
                 11 – 15  ปี                       16 - 20 ปี 
                 21 – 25 ปี                        26 ปี ข้ึนไป 
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ตอนที ่2 : สอบถามเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
             มัธยมศึกษาเขต 3 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (✓) ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
            เพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง    คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
                        มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง    คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันอ้ย 

              มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบั 3 หมายถึง    คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน    
ระดบั 4 หมายถึง    คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมาก 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบั 5 หมายถึง    คุณลกัษณะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 

 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 ความมีชีวติชีวาและอดทน      
1 ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่ววอ่งไว      
2 ผู ้บ ริห ารความ มีความ ต่ืนตัวอยู่ เส มอ  พ ร้อม ท่ี จะ รับ

สถานการณ์ทุกชนิด และสามารถปรับตวัได ้
     

3 ผูบ้ริหารมีความร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ       
4 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท างานอยา่งต่อเน่ือง      
5 ผูบ้ริหารมีความอดทนต่อความล าบาก      
6 ผูบ้ริหารสามารถปรับตวัเขา้กบัความเครียดไดใ้นทุกสภาวะ      
 ความสามารถในการตัดสินใจ      
7 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      
8 ผูบ้ริหารพร้อมเป็นผูต้ดัสินใจเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน      
9 ผูบ้ริหารสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้หมาะสม      
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
 ความสามารถในการจูงใจ      
10 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการโนม้นา้วหรือชกัจูงใหเ้กิด

ความคลอ้ยตาม 
     

11 ผูบ้ริหารวางตวัใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ      
12 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจบัจุดความสนใจของคนอ่ืน      
13 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด, การเขียน, 

การน าเสนอ 
     

14 ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพหรือลกัษณะท่ีน่าเคารพ      
15 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการพูดในท่ีสาธารณะ      
16 ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจในมุมมอง ความรู้สึก หรือความสนใจ

ของผูอ่ื้น 
     

17 ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ า      
 ความรับผดิชอบ      
18 ผูบ้ริหารมีความผกูพนักบัภาระงานท่ีท า      
19 ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏิบติังานอยา่งไม่ยอ่ทอ้      
20 ผูบ้ริหารตั้งใจปฏิบติังานจนกวา่งานจะส าเร็จ      
21 ผูบ้ริหารมีความพอใจเม่ืองานท่ีท าประสบผลส าเร็จ      

 ความฉลาดมีไหวพริบ      
22 ผูบ้ริหารมีความเฉลียวฉลาด      
23 ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ปฏิภาณไหวพริบ      
24 ผูบ้ริหารเป็นผูค้วามสามารถในการคิด      
25 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเรียนรู้      
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ตอนที ่3 : แบบสอบถามความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที ่
             การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (✓) ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
            เพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

ระดบั 1 หมายถึง    ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
                        มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 
ระดบั 2 หมายถึง    ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบันอ้ย 

              มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบั 3 หมายถึง    ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน    
ระดบั 4 หมายถึง    ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบัมาก 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบั 5 หมายถึง    ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 
 

 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 ลกัษณะงาน      
1 งานท่ีปฏิบติัมีความน่าสนใจ      
2 งานท่ีปฏิบติัมีความแปลกใหม่ ทา้ทายความสามารถ      
3 งานท่ีปฏิบติัเปิดโอกาสใหค้รูไดพ้ฒันา เรียนรู้เพิ่มเติม      
4 งานท่ีปฏิบติัมีปริมาณท่ีเหมาะสม      
5 งานท่ีปฏิบติัมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ      
 เงินเดือน      
6 ครูไดรั้บค่าตอบแทนหรือค่าจา้งท่ีเหมาะสมกบัปริมาณของ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
     

7 ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานเป็นรายไดป้ระจ า
ตลอดการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

     

8 ครูไดรั้บค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานกรณีพิเศษเหมาะสม
กบัหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 การเล่ือนต าแหน่ง      
9 ครูไดรั้บการปรับต าแหน่งหรือเล่ือนต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน

อยา่งเหมาะสม 
     

10 ครูไดรั้บค่าตอบแทนสูงข้ึนตามต าแหน่งท่ีสูงข้ึน      
11 การเล่ือนต าแหน่งท าใหค้รูตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากข้ึน      

 การได้รับการยอมรับนับถือ      
12 ครูไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 

ผูป้กครอง และชุมชน 
     

13 ครูไดรั้บการร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสพิเศษต่าง ๆ      
14 ครูไดรั้บการใหก้ าลงัใจในการปฏิบติังาน      
15 ครูไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือปฏิบติังานได้

ประสบผลส าเร็จ 
     

 ผลประโยชน์เกือ้กูล      
16 ครูไดรั้บสวสัดิการท่ีดี ดึงดูดใจใหเ้กิดความสนใจอยาก

ร่วมงานกบัโรงเรียน 
     

17 ครูไดรั้บค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญท่ีเพียงพอต่อความ
มัน่คงของชีวิต 

     

18 โรงเรียนมีการก าหนดวนัหยุดงานประจ าปีท่ีเหมาะสม      
 สภาพการท างาน      
19 ครูมีชัว่โมงการท างาน และช่วงเวลาพกัผอ่นเหมาะสม      
20 เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท างานมีการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง

พร้อมส าหรับการใชง้าน 
     

21 สถานท่ีปฏิบติังานมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย และไดรั้บการ
ปรับปรุงให้เหมาะส าหรับการปฏิบติังาน 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

 การนิเทศงาน      
22 ครูได้รับความช่วยเหลือ แนะน าจากผูบ้ ังคับบัญชาในการ

ปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ 
     

23 ครูไดรั้บการสอนใหมี้เทคนิคและกลวธีิท่ีดีในการปฏิบติังาน
ใหป้ระสบผลส าเร็จ 

     

24 ครูไดรั้บค าช้ีแจง ตกัเตือน และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน
แบบกลัยาณมิตร 

     

 เพ่ือนร่วมงาน      
25 เพื่อนร่วมงานมีความรู้ความสามารถ      
26 เพื่อนร่วมงานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั      
27 เพื่อนร่วมงานมีมิตรภาพอนัดีต่อกนั มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่      
28 ครูสามารถไวว้างใจเพื่อนร่วมงานได ้      
29 เพื่อนร่วมงานมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นและแตกต่าง เม่ือมาปฏิบติั

หนา้ท่ีร่วมกนั สร้างใหที้มมีความเขม้แขง็ 
     

 หน่วยงานและการจัดการ      
30 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน      
31 โรงเรียนมีโครงสร้างท่ีสามารถเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้องคก์ร

ไปสู่ความส าเร็จ 
     

32 โรงเรียนมีการก าหนดและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของครูไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
(นางสาวธนิตา เลาหภิชาติชยั) 
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