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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56252357 : การบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร/ความสุขในการท างานของครู 

นาย ธิป๎ตย์ ทั่นเส้ง: คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ ์

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) ความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 48 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนอร์ทเฮ้าส์ และความสุขในการท างานของ
คร ูตามแนวคิดของมาเนียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

3. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

56252357 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR’S LEADERSHIP TRAITS / TEACHER’S JOY AT WORK 

MR. TIPAT TANSANG : ADMINISTRATOR'S LEADERSHIP TRAITS AND TEACHER'S 
JOY AT WORK IN THE SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY 
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 8. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to find 1) Leadership traits of school 
administrators under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 8, 
2) Teacher’s Joy at Work under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area 
Office 8, 3) The relationship between leadership traits of school administrators and 
teacher’s joy at work under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 8. 
The research sample were 48 schools under the Jurisdiction of Secondary Educational 
Service Area Office 8. The research instrument was a questionnaire concerning leadership 
traits of school administrators based on Northouse’s concept and teacher’s joy at work 
based on Manion’ s concept .The statistic used for data analysis were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment 
correlation coefficient. 

The finding of this research were as the followings: 

1. The leadership traits of school administrators under the Jurisdiction of 
Secondary Educational Service Area Office 8, collectively and individually, was at the 
highest level. 

2. Teacher’s Joy at Work under the Jurisdiction of Secondary Educational 
Service Area Office 8, collectively and individually, was at the highest level. 

3. The relationship between leadership traits of school administrators and 
teacher’s joy at work under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 8 
was found at .01 level of statistical significance. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และให้
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ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1  

 บทน า 
 

การศึกษาในป๎จจุบันต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพราะเมื่อคนมี
คุณภาพย่อมส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติ โดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ภูมิป๎ญญาซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ที่คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 211  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างสรรค์องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การ
เรียนรู้และป๎จจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การลงทุนที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศและเราใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้วยวิธีต่างๆ ในบรรดาป๎จจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อประสิทธิผลในการพัฒนา ซึ่งมีหลาย
ป๎จจัยนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นป๎จจัยที่ส าคัญที่สุด แม้เราจะมีป๎จจัยอ่ืนๆ อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้า
ทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้วการพัฒนาก็ไม่อาจประสบความส าเร็จได้3 

การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย 
ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านเพ่ือเป็นต้นทุนทางป๎ญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ 
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะ
น าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียม
นานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 
                                                           

1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
(กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ฉ. 

2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 2. 

3 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://region4.pord.go.th/ewt_ 

new.php?nid=1619 
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ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดย
มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 4  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ          
พระราชวรมุนีได้ให้ความส าคัญไว้อย่างชัดเจน ไว้ว่า “การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น เป็น
เนื้อแท้ เป็นตัวความหมายที่แท้จริงของการศึกษา”5 ต้องฝึกอบรมให้เป็นคนที่ดีให้บุคคลที่ได้รับการ
ฝึกฝนอย่างดี ให้เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาต้องพยายามหาทางว่าท าอย่างไรจะสอนให้เป็น
คนมีการศึกษาที่แท้จริง ให้เป็นคนที่ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาแล้ว ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทาง
สังคมสติป๎ญญา6 จากอดีตจนถึงป๎จจุบัน ความหมายของปรัชญาการศึกษาสอดคล้องตรงกันคือ ความ
เจริญงอกงามนั้นเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ของโลก และเป็นพลเมืองที่มีความรู้
ความสามารถอันสมบูรณ์ ก็จะหันหน้าเข้าหากันเพ่ือสร้างสังคมให้มีความงดงามก่อให้เกิดการพัฒนา
ทางสังคมที่ยั่งยืน สภาพการปฏิบัติงานเป็นทีมทางการศึกษา และสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นั้นก าลัง
เปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคโลก “สังคมฐานความรู้” (Knowledge Based Society) “สู่ยุคหลัง
ฐานความรู้” (Post Knowledge Based Society)7 นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นเงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คน
ไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ที่จะได้เรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีป๎ญญาเป็นทุนไว้
สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน โดยพัฒนาระบบ
ทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คนไทยทั้งใน
เมืองและชนบทโดยยึดหลักการผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้
                                                           

4 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จ ากัด, 2560), ค าน า. 

5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตโต), เข้าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.mcu.ac.th 

6 พระพรหมคุณาภรณ์, กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ธรรมสภา 
2550), 218. 

7 อุดมศักดิ์  กุลครอง และประเสริฐ อินทรักษ์  “ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงกับ              
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา”, วารสารการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 1, ที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2554), 249–258. 
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ตลอดชีวิต8 โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสถานศึกษาที่มีคุณภาพหมายถึงสถานศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายและเปูาหมายอย่างชัดเจน 
มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้9 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การศึกษาช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น สถานศึกษาทุกแห่งจึงต้องด าเนินการ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพของตนเอง  โดยให้มีการบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนาธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข10 สถานศึกษาถือเป็นหน่วยทางการศึกษา
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนานักเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กล้าคิดกล้าท าและกล้าแสดงออก11 โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรมีการบริหารและการตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์ของการก าหนดสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มที่ โดยมีสิทธิ
และหน้าที่และอ านาจทางกฎหมาย มีการก าหนดให้สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ให้กระทรวงกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
                                                           

8 สันติ หอมทวีโชค และนภดล เจนอักษร, “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี”, 
วารสารการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 1, ที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2554), 225-233. 

9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 61. 

10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542), 3. 

11 Kae H. Chung and Leon C. Megginson, Organization Behavior 
Development Managerial Skills (New York: Harper and Row Publishers, 1981), 12  
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บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะจัดการงานเหล่านี้ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้คล่องตัวมีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ12 การที่ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาการจะมี
บทบาทส าคัญ ที่ส่งผลต่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความศรัทธา
ให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู บุคลาการทางการศึกษาของสถานศึกษา นักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี
และท าให้การบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาที่ก้าวหน้า มีศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการ จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา มุ่งไปสู่คุณภาพและได้มาตรฐาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานให้บรรลุเปูาหมายของการจัดการศึกษา  

ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ 
จะต้องตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน มิเช่นนั้นจะถูกทิ้งให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวในการ
บริหารองค์การนั้นๆ เพราะความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชน ต่างต้องการที่จะให้องค์การของตน
มีนักบริหารมืออาชีพมาบริหารในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารนับเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาค าว่า “ผู้บริหาร” ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละ
แห่งทั้งของภาครัฐและเอกชนซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง
ตามนโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาซึ่งสิ่งที่นักบริหารการศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความ
คาดหวังต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคือการเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” นั่นเอง 
การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา                 
มืออาชีพ” ที่มีความรู้และประสบการณ์ สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษาที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้น า
ทางวิชาการ เป็นผู้น าการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ มี
                                                           

12
  หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา , แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : ส านักการศึกษากรุงเทพฯ, 2554), 14. 
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ความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปต าม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน เพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป13 

ในสภาพป๎จจุบันอาจกล่าวได้ว่าครูที่ปฏิบัติการสอนมีภาระหนักมากขึ้น มีเวลาพักผ่อน
น้อยลง แม้ในช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนที่ควรเป็นเวลาพักผ่อน ความสุขในการท างานขององค์กรก าลัง
ถูกบั่นทอนลงอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากองค์กรมีการปรับตัวเพ่ือเผชิญกับโลกาภิวัตน์และก้าวสู่
ยุคของความรุ่งเรือง ที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การสื่อสารและเทคโนโลยี 
ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการเหมือนกันคือความสุขในการท างาน และองค์กรที่ต้องการ
ให้ บุคลากรมีความสุขในการท างานจะต้องเสริมป๎จจัยทางบวกและสกัดกั้นป๎จจัยทางลบ ถ้าบุคลากร
มีความสุขในการท างานผลผลิตขององค์กร ก็จะเพ่ิมข้ึนและท าให้สังคมโดยรวมดีขึ้นด้วย14 

การสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์การหรือการเป็นองค์การแห่งความสุขนั้น เป็นแนวทางหนึ่งใน
การบริหารจัดการชีวิตให้ความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิตการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุข
ที่แท้จริง มีสมดุลของชีวิต เกิดผลเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญํู มีการเรียนรู้เป็นมีอาชีพในงานตนเองรักและดูแลครอบครัว รักและ
ดูแลองค์กรและสังคม คือแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์15 

ในด้านการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ให้ความส าคัญแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ ผู้จะประกอบวิชาชีพดังกล่าวจึงต้องมีความรู้  มี
                                                           

13 “ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ”               
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123, ตอนที่ 56ง (8 มิถุนายน 2549): 289-305. 

14
 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ, “ความสุขในการท างาน”, วารสารพยาบาลศาสตรจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ฉบับพิเศษ (2549): 36-45. 
15 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ, 2552): 1-14. 
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ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยก าหนดให้คุรุสภาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา16 

ดังนั้น คุณลักษณะของผู้น าและความสุขในการท างานของครูจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ครูมีความสุขในการท างาน มีขวัญ
และก าลังใจ รวมทั้งมีความพึงพอใจในการท างาน ครูท างานได้ดี ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษา ช่วยให้เกิดความส าเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ  
 

ปัญหาของการวิจัย 

 สภาวการณ์ป๎จจุบัน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบป๎ญหาในด้าน
คุณภาพของการบริหารงานวิชาการที่ไม่เสมอภาคกัน แม้จะอยู่ในหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ภาระหน้าที่ต่างๆ ก็อยู่ในขั้นปรับตัวที่ไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตทางการศึกษา สาเหตุที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาก็คือ 
คุณลักษณะของผู้น าของผู้ที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการคิดค้นรูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามเปูาหมายที่ต้องการ ซึ่งจากการศึกษาของส านักคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีข้อบกพร่อง ดังนี้ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษาขาดเทคนิคและเทคโนโลยีการบริหารที่ดี ท าให้ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ได้
เต็มที่ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาขาดคุณลักษณะการเป็นผู้บริหารที่ดีต่อการท างานและการบริหารงานให้
ประสบผลส าเร็จ17  
 ป๎ญหาการศึกษาเป็นป๎ญหาที่เกิดขึ้นควบคู่สังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดจาก
หลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งโครงสร้างและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาหรือ
โรงเรียน ครูผู้สอน ผู้เรียน และส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน
และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ จากสาเหตุดังกล่าวพบว่า ครูผู้สอนเป็นสาเหตุ
หนึ่งของป๎ญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใด จะต้องมีเรื่องของครูผู้สอน
เกี่ยวข้องทุกครั้งไป ซึ่งป๎ญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนนั้นมีหลายมิติแต่สรุปเป็น 2 ประการ ดังนี้ 1) ป๎ญหาที่
เกิดจากโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ อาทิ 1.1) ป๎ญหาการผลิตครู ที่ส าคัญส าคัญได้แก่ 
                                                           

16 “ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ”               
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123, ตอนที่ 56ง (8 มิถุนายน 2549): 289-305. 

17 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ประสิทธิภาพการบริหาร (กรุงเทพฯ: อรุณการ
พิมพ์ จ ากัด 2543), 1-3. 
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หลักสูตรการผลิตครูไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยผลิตครูและ
หน่วยใช้ครู จ านวนบัณฑิตที่จบใหม่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงคือ มีมากกว่าความ
ต้องการในภาพรวม แต่ครูกับไม่เพียงพอในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน นั่นคือยังไม่สามารถผลิตให้ได้ใน
ปริมาณที่เหมาะสมหรือเพียงพอในทุกระดับชั้น ระดับการศึกษา และสาขาวิชา นอกจากนี้ยังพบว่า
สถาบันผลิตครูมีจ านวนมากทั้งของภาครัฐและเอกชน และรับนิสิตนักศึกษาเพ่ือผลิตครูมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อีกทั้งสถาบันผลิตครูเหล่านั้นมีคุณภาพแตกต่างกัน ท าให้ครูที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
แตกต่างกันไปด้วย รวมทั้งป๎จจุบันความศรัทธาต่อวิชาชีพครูมีน้อยลง เป็นผลท าให้คนดีคนเก่งไม่
ต้องการเป็นครู บัณฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางส่วนจบแล้ว ไม่มาเป็นครูซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้ขาดครูที่มีคุณภาพ 1.2) ป๎ญหาการขาดแคลนครู เป็นป๎ญหาสืบเนื่องจากป๎ญหาการผลิตครู ท า
ให้ขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสายในสาขาวิชาเฉพาะหรือสาขาวิชาขาด
แคลน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเฉพาะ18  นอกจากนี้การขาดแคลน
ครู ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ ประกอบกับ อัตราการเกษียณอายุราชการ
ของครูที่มีแนวโน้มมากขึ้น พิจารณาจากข้อมูลจ านวนครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่เกษียณหรือจะเกษียณอายุราชการ ระหว่าง พ.ศ. 2556-2570 หรือภายใน 15 ปี
ข้างหน้าพบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 280,233 คน โดย พ.ศ. 2562 มีครูเกษียณจ านวนมากสุดถึง 28,246 
คน19 นอกจากนี้ป๎ญหาการขาดแคลนครูยังเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนผู้เรียนรวมทุก
ระดับชั้นตั้งแต่ 1-120 คน ซึ่งพบว่า จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2557 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ .) มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของจ านวนโรงเรียนทั้ง
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50.15 ขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้มีจ านวนนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 
14.30 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด และมีจ านวนครูคิดเป็นร้อยละ 21.55 ของจ านวนครูทั้งหมด ซึ่ง
จะเห็นว่า จ านวนนักเรียนและจ านวนครูมีอยู่น้อยมากโดยทั้ง 2 ส่วนมีความสัมพันธ์กันคือ หาก
โรงเรียนใดมีนักเรียนจ านวนน้อยก็จะได้รับการจัดสรรครูน้อยไปด้วยตามนโยบายการจัดสรรครูให้แก่
โรงเรียนขนาดเล็กในอัตราครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน แต่มีจ านวนนักเรียนรวมกันทุกระดับชั้น 100 คน 
                                                           

18
 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้าน

การศึกษา, (กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์, 2557), 17-19. 
19

 มติชนออนไลน์, ครูแห่เกษียณ 2.8 แสนคนใน 15 ปี สาขาคณิตศาสตร์ขาดแคลนมาก
สุด, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 เข้าถึงได้จาก http://matichon.co.th/new_detailphp?new 

sid=1450177140 
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ซ่ึงจะได้รับการจัดสรรครู 5 คน จะท าให้ขาดครูไป 3 ชั้นเรียน เกิดป๎ญหาครูสอนไม่ครบชั้น ครูคนหนึ่ง
ต้องสอนมากกว่า 1 ชั้น จึงเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ท าให้เกิดป๎ญหาการขาดแคลนครูในป๎จจุบัน ซึ่ง
จ าเป็นต้องปฏิรูปหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป20 1.3) ป๎ญหาการใช้ครู ในแต่ละปีจะพบว่า ครู
มีภาระงานเป็นจ านวนมาก โดยมีหน้าที่หลักคือการสอน ท าแผนการสอน การสอบ(ออกข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ ให้คะแนน) นอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่อ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการสอนอย่างเช่นงานการเงิน 
งานธุรการของโรงเรียน และโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนมอบหมายเพ่ิมเติม อาทิ งานตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ครูต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปท างาน
เหล่านั้น ท าให้งานการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักถูกลดความส าคัญลงไป ครูต้องทิ้งห้องเรียนและเวลาที่
ให้กับการสอนในปีหนึ่งเป็นจ านวนมาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนครูที่เกิดขึ้นอยู่ในป๎จจุบัน 
ผลการศึกษาวิจัยขององค์กรเพ่ือพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การสูญเสียเวลาของครู
จากห้องเรียนเป็นหนึ่งในป๎จจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ศึกษาเวลาของครูที่ใช้ในห้องเรียนใน พ.ศ. 2555 ของ 5 ประเทศ ได้แก่เอธิโอเปีย สาธารณรัฐ
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส โมซัมบิก และเนปาล พบว่า เมื่อครูถูกดึงออกนอกห้องเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการ
สอนมากกว่าร้อยละ 20-30 ของเวลาจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมาก21 นอกจากนี้ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ท าการ
ส ารวจตารางชีวิตครูไทยใน 1 ปี พบว่า ครูไทยถูกดึงเวลาจากการท าหน้าที่สอนให้ไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน จนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน โดยได้ท าการส ารวจครูผู้ได้รับรางวัลครู
สอนดีจาก สสค. จ านวน 427 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 กันยายนถึง 15 ตุลาคม 2557 พบว่า ใน 1 
ปี ซึ่งมีจ านวนวันเปิดเรียนทั้งหมด 200 วัน ครูต้องใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การ
จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันธรรมดาถึง 84 วัน คิดเป็นร้อยละ 42 ของเวลาทั้งหมด ซึ่งถือเป็นตัว
เลขที่สูงมาก โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การสอนที่ครูต้องใช้เวลามากที่สุด 3 อันดับแรกโดย
เฉลี่ย ได้แก่ อันดับ 1 การประเมินของหน่วยงานภายนอก 43 วัน อันดับ 2 การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 29 วัน และอันดับ 3 การอบรมจากหน่วยงานภายนอก 10 วัน22 2) ป๎ญหาที่เกิดจากตัว
ครูผู้สอน อาทิ 2.1) ป๎ญหาหนี้สินครู เป็นอีกป๎ญหาหนึ่งที่ส าคัญและเกิดขึ้นมานานแล้ว แม้จะเป็น
                                                           

20
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็ก พ.ศ. 2558-2561, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558), 3. 
21

 ไกรยศ ภัทราวาท, คอลัมน์: Education Ideals: คลี่ตารางชีวิตครูใน 1 ปี, ประชาชาติ
ธุรกิจ วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559, จากฐานข้อมูล New Center. 

22
 สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, คืนครูสู่ห้องเรียน, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=39891&Key=newsresearch 
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ป๎ญหาที่เกิดจากความจ าเป็นส่วนตัวของครูแต่ละคนแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คุณภาพการศึกษาของ
ไทยตกต่ าหรือล้มเหลวจนทุกวันนี้ เนื่องจากหนี้สินที่เกิดขึ้น ท าให้ครูขาดขวัญก าลังใจในการท างานมี
คุณภาพชีวิตลดลง จนต้องหางานพิเศษอ่ืนมาเสริมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
หรือน าไปใช้หนี้สินที่มีอยู่เดิม ท าให้การอุทิศเวลาให้กับการสอนเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการ
เรียนของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องตามมาอีกคือ หาก
เงินเดือนที่เป็นรายได้ประจ าไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือไม่เพียงพอส าหรับ
น าไปใช้หนี้เก่าที่มีอยู่แล้ว ครูก็จ าเป็นต้องกู้เงินจากแหล่งต่างๆ เพ่ิมขึ้น ท าให้เป็นหนี้สินต่อเนื่องเช่นนี้
ต่อไป การส ารวจข้อมูลพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้ประมาณ 1.4 ล้านคน เฉลี่ยราย
ละ 1.5-2 ล้านบาท มูลหนี้รวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท เฉพาะครูประจ าการประมาณ 5 แสนคน 
มูลหนี้ประมาณ 7.5 แสนล้านบาท แต่ในจ านวนนี้มีผู้กู้ที่มีป๎ญหาประมาณ 30,000 คน มูลหนี้
ประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท23 2.2) ป๎ญหาคุณภาพครู ที่ส าคัญได้แก่ ขาดความรู้ความสามารถ ทักษะ
การสอนที่เพียงพอที่จะถ่ายทอดแก่ผู้เรียน รวมถึงการขาดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โดยครูบางส่วนใช้เวลาราชการที่ท าการสอนไปท ากิจกรรมส่วนตัว เช่น ประกอบอาชีพเสริม ท า
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครูต้องทิ้งห้องเรียน ป๎ญหาดังกล่าว
แม้จะเป็นป๎ญหาที่เกิดจากตัวครูเองแต่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและคุณภาพการศึกษา        
เป็นอย่างมาก 
 จากข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกเป็น
รายโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า อัตราก าลังของครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี มีอัตราที่ยังขาดอยู่ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 23 คน ครู 24 คน 
และอัตราก าลังของครูและผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดราชบุรี มีอัตราที่ยังขาดอยู่ คือ ผู้บริ หาร
สถานศึกษา 43 คน ครู 74 คน แสดงให้เห็นว่า อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขาดแคลนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก ไม่สอดคล้องต่อภาระหน้าที่ ส่งผลให้มีการจัดการสอนแทน ครูมี
ภาระหน้าที่การสอนรายชั่วโมงมากขึ้น กระทบต่อสุขภาพของครู ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ดังข้อมูล 
ในตารางที่ 1 
 
                                                           

23
 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , ตั้ง

กองทุนแก้หนี้ครู 2 หม่ืนล้าน, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 เข้าถึงได้จาก ฐานข้อมูล New 
Center. 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกเป็นราย
โรงเรียน (เรียงขาด/เกินร้อยละตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, สารสนเทศ, “ข้อมูลบุคลากรใน
สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”, เข้าถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2561, 
เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/12xiLoVf-9VJHAFgcT9AyTjkOiIX4i-M9/view 
 
 การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันของบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหาร และมีแนวทางการสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นในองค์กร ลดความขัดแย้งของบุคลากร ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน    
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ครูมีความสุขในการท างาน และเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะท างานให้กับ
สถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้เกิดผลงานมีประสิทธิภาพ และท าให้หน่วยงาน        
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ป๎จจุบันพบว่าครูมีป๎ญหาในการท างานหลายประการ ดังจะเห็น
ได้จากทราเวอร์และคูเปอร์ (Travers  and  Cooper) ได้สรุปแนวคิดของอีสเทฟ (Esteve) เกี่ยวกับ
สาเหตุที่ท าให้ครูเกิดความเครียดว่า ความเครียดของครูไม่ใช่มาจากสาเหตุความรับผิดชอบงาน         
ที่ต่างระดับกัน แต่สิ่งส าคัญคือ การเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความกดดันให้แก่ครูต่างหาก โดย
แบ่งออกเป็นสองป๎จจัยคือ ป๎จจัยปฐมภูมิหรือป๎จจัยเบื้องต้น (Primary Factor) ได้แก่ป๎จจัยที่มีผล
โดยตรงจากการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียน เช่น พฤติกรรมของนักเรียน และป๎จจัยชั้น
รองหรือป๎จจัยทุติยภูมิ (Secondary Factor) ซึ่งเป็นป๎จจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลในสถานการณ์การ
สอนของครูโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญ 5 ประการ ที่สร้างความกดดันให้เกิดขึ้นกับ
ครู ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูและบทบาทของบุคคลแบบเก่าในกระบวนการบูรณาการ

ที ่ โรงเรียน 

จ านวนบุคลากร 
จ านวนครู  

ขาด/เกิน 

ตามจ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ 

ผู้ 

บริหาร 
คร ู รวม 

ผู้ 

บริหาร 
คร ู รวม 

ผู้ 

บริหาร 
คร ู รวม 

รวมจังหวัดกาญจนบุรี 50 1,438 1,488 73 1,462 1,535 -23 -24 -47 

รวมจังหวัดราชบุรี 39 1,447 1,486 82 1,521 1,603 -43 -74 -117 

รวม 89 2,885 2,974 155 2,983 3,138 -66 -98 -164 
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ของสังคมเพ่ิมเติม 2) ความขัดแย้งในบทบาทของครูที่มีเพ่ิมมากขึ้น 3) ความเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ
ของสังคมท่ีมีต่อครู 4) ความเสื่อมถอยด้านภาพลักษณ์ของครู 5) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของระบบการศึกษาและการแสวงหาความรู้24 ปรีชา วิยาภรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการแก้ไขป๎ญหา

หนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีมูลเหตุหลายประการ ประกอบด้วยมูลเหตุหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความต้องการ พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิเช่น ผ่อนช าระที่อยู่อาศัยที่ดิน , ผ่อนสิ่งของอ านวยความสะดวก, ใช้
จ่ายเพ่ือด ารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน, ซ้ือยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษี
สังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่ า และเป็นหนี้ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2) ด้านค่านิยม พบ
มูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิเช่น พัฒนาการศึกษาเพ่ือปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่
, เพ่ือความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถราคาแพง, ลงทุนท าอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือ
ถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่องานสังคมสังสรรค์, สร้างฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยี
หรือเครื่องมือสื่อสาร 3) พฤติกรรม พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่ส าคัญ อาทิเช่น รับประทานอาหารที่
หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคาแพง, ติดเหล้า ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมี
ค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพ่ีน้อง, สร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิตและเสี่ยงโชคด้วยการ
พนันและหวย25  ป๎ญหาหนี้สินของครูไม่ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามาบริหารประเทศ หรือรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการคนใด ส่วนใหญ่แล้วจะมีนโยบายการแก้ป๎ญหาหนี้สินของครูเป็นนโยบายล าดับ
ต้นๆ หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่ได้มีฐานะร่ ารวยแต่ดั้งเดิม อีกทั้งไม่อยู่ในฐานะที่
จะแสวงหาผลประโยชน์ให้งอกเงยจนร่ ารวยได้ การมีบ้านมีรถตามควรแก่ฐานะ การมีเงินส่งลูกเรียน
หนังสือหรือจุนเจือญาติพ่ีน้องบ้าง บางครั้งอาจต้องกู้ยืมมาสร้างครอบครัวและการเป็นหนี้ที่สามารถ
ผ่อนช าระหนี้ ด้วยตนเองได้นั้น ไม่ได้เป็นป๎ญหาหรือเงื่อนไขในการท างานแต่อย่างใด ในเมื่อครูที่เป็น
หนี้แต่ละคนล้วนท าหน้าที่ของตนเองเต็มความรู้ ความสามารถ โดยไม่เคยน าเรื่องการมีหนี้มาเป็น
อุปสรรคต่อการท างาน หากแต่นโยบายต่างๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครู ก็คงไม่ต้องถึงขั้น
แก้ป๎ญหาหนี้สินให้กับครูแต่อย่างใด  แต่ควรช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการประกอบอาชีพด้วยการ
จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ครูได้ทัดเทียมกับอาชีพอ่ืนๆ ที่มีสวัสดิการดีกว่านี้ รวมทั้งการดูแลข้าราชการ
ครูสูงอายุท่ีไม่ได้ท าผลงานทางวิชาการแล้วมีเงินเดือนเต็มขั้น บุคคลเหล่านี้รับใช้ชาติมาเป็นเวลานาน
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอน เป็นตัวอย่างของความขยันอดทนในการท างาน แต่กลับไม่ได้รับ
                                                           

24 Travers, C. J., and C. L. Cooper., Teacher under Pressure Stress in 
Teaching Profession (London: Routledge, 1996), 7. 

25 ปรีชา วิยาภรณ์, “กระบวนการแก้ไขป๎ญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

(วิทยานิพนธป์ริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 166-167.  
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การเหลียวแล ทั้งที่เป็นบุคลากรที่ส าคัญเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นผู้มี
ประสบการณ์มาก ที่อาจหาไม่ได้ในคนรุ่นใหม่ แต่กลับปล่อยให้คนเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย
ในการท างาน ซึ่งเป็นการรักษาบุคลากรที่มีค่าในวงการศึกษาของชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งเบา
ภาระหนี้สินของครูให้ลดน้อยลงไปด้วย26    
 ดังนั้นหากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีวิธีการ แนวทางในการปูองกันและแก้ป๎ญหา
ให้แก่ครู อีกทั้งมีความสามารถในการจูงใจ สร้างขวัญก าลังใจ และความสุขในการท างานให้แก่ครู    
ท าให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ
ผู้น าที่เหมาะสม เพราะความสุขในการท างานของครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ดี แต่รวมไปถึงความ              
ใส่ใจบุคลากร และความสามารถในการท างานร่วมกันด้วย ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยในฐานะ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพือ่ให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรของหน่วยงาน
ในอันที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติและเปูาหมายของชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับป๎ญหาของการวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 
2. เพ่ือทราบความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุข                 

ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
                                                           

26 สายพิน แก้วงามประเสริฐ, ปัญหาหนี้สินของครูอีกแล้ว, เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.bansubtarri.ac.th/news-education-detail.php?news_id=19080/ 
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ข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้ วิจัยจึงได้ตั้งค าถาม
ส าหรับการวิจัยนี้ ไว้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 อยู่ในระดับใด 

2. ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   
อยู่ในระดับใด 

3. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมุติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้  
1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                  

อยู่ในระดับปานกลาง 
3. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

 การบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการบริหารงานเชิงระบบ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิง
ระบบ (System approach) สอดคล้องตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg 
and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ที่กล่าวว่าองค์กรระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อยๆ 
ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวปูอน ( Input) จาก
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformational process) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวปูอนให้
กลายเป็นผลผลิต (Output) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ทั้งภายในและ
ภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วน
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันป๎จจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการศึกษาที่น าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการ ได้แก่ เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ 
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(Management) เป็นต้น ป๎จจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการของการบริหาร กระบวนการ
จัดการเรียน การสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจของทุกฝุาย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทางภูมิศาสตร์27 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ เช่น นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ 1) ความฉลาดเฉลียว ( Intelligence) 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 3) 
ความมุ่งมั่น (Determination) 4) ความซื่อสัตย์ (Integrity) 5) การเข้าสังคม (Sociability)28 สต๊อกดิล 
(Stogdill) ได้ก าหนดลักษณะของผู้น าไว้ ดังนี้ ความฉลาดเฉลียว การต่ืนตัว ความเข้าใจลึกซึ้ง ความ
รับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ยืนกราน ยึดมั่น ความมั่นใจ และการเข้าสังคม 29  เคริกแพททริกและล็อค 
(Kirkpatrick and Locke) ได้ก าหนดลักษณะของผู้น าไว้ดังนี้ แรงผลักดัน ความปรารถนาท่ีจะน าความ
ซื่อสัตย์และจริงใจ ความมั่นใจ ความสามารของกระบวนการการรับรู้ และความรู้เกี่ยวกับหน้ าท่ี 
(knowledge of the business)30 ในการท างานนั้น หากบุคคลท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการ
ท างานย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ดังนั้นเมื่อครูมีความสุขในการท างานย่อมเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและสถานศึกษา มีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างานไว้หลายท่าน เช่น วาร์ 
(Warr) กล่าวว่า ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างานซึ่งความสุขในการท างานนั้น 
ประกอบไปด้วย 1) ความรื่นรมย์ ในงาน 2) ความพึงพอใจในงาน 3) ความกระตือรือร้นในการท างาน31 
ดีนเนอร์ (Diener) ให้แนวคิดไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) 2) 
ความพึงพอใจในส่วนท่ีส าคัญของชีวิต (Satisfaction with importance domains) 3) ความรู้สึก
                                                           

27 Fred C. Lunenburg. And Allan C Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 5th ed. (New York: Wadsworth Cengage Learning, 2008),            
31-33. 

28 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 
Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

29 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 
Research, (New York: The Free Press, 1974), 74-78. 

30 Shelley Kirkpatrick and Edwin A. Locke, Leadership Theory and Practice, 
(Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

31 Peter Warr, Work, Happiness, and Unhappiness (New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2007), 53. 
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ทางบวก (Positive affect) 4) ความรู้สึกทางลบ (Negative affect)32  แอนดรู (Andrew) กล่าวว่า 
สิ่งที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับการท างาน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ความ
เชื่อมั่นในผู้บริหาร การมีความหมายต่อองค์กรการท าตนให้เป็นประโยชน์ ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 
การมีอารมณ์แง่บวก ความสนใจในงานการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีวิธีแก้ป๎ญหาในการท างาน มีความ
เชื่อมั่นกับสิ่งที่จะท า การมีผู้น าที่มีคุณภาพ การมีสมดุลของชีวิต และการมองเห็นภาพรวมทั้งหมด
จากการท างาน33 เคจรัฟ (Kjerulf) ได้เสนอลักษณะที่ส าคัญในการสร้างความสุขในองค์การ คือ 1) 
ความสุขในการท างานเป็นสิ่งที่แพร่กระจาย 2) ความพึงพอใจในการท างานไม่ใช่ความสุข 3) ในการ
ท างานไม่จ าเป็นจะต้องมีความสุขตลอดเวลา 4) ความสุขในการท างานของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน34 ในประเทศไทย มีส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้น าเสนอ
เครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขในชีวิตของคนท างานที่ชื่อว่าองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้น าแผนงานดังกล่าวเข้ามาศึกษา ประกอบด้วยความสุข 8 
ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพดี (Happy body) 2) น้ าใจงาม (Happy Heart) 3) ผ่อนคลาย (Happy 
Relax) 4) หาความรู้ (Happy Brain) 5) คุณธรรม (Happy Soul) 6) ใช้เงินเป็น (Happy Money) 
7) ครอบครัวดี (Happy Family) 8) สังคมดี (Happy Society)35 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิด
ทฤษฎีความสุขในการท างานของมาเนียน (Manion) อธิบายว่าองค์ประกอบของความสุขในการ
ท างานมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ (Connection) เป็นความสัมพันธ์ของบุคลากรในการ
ท างานโดยการที่บุคคลร่วมกันท างาน เกิดสังคมการท างานขึ้น ท าให้มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน มี
การร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการท างาน มีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและก่อให้เกิดบรรยากาศที่
ในการท างาน 2) ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน รับรู้ว่า
ตนมีภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในการท างานของตนเอง มีความ
กระตือรือร้นในการท างานมีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน ท าให้ท างานด้วยความสนุกสนานและ
ภาคภูมิใจ 3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การท างานได้ส าเร็จตามเปูาหมาย
                                                           

32 E. Diener, “Subjective Well-Being: The science of Happiness and Proposal 
for a National Index”, American Psychologist. 55, 1: 34-43. 

33
 Shalon S. Andrew, S.M.I.L.E.S.: The Differentiating Quotient for 

Happiness at Work (London: Macmillan publishers, 2011).  
34

 Alexander Kjerulf, Praise for Happy Hour is 9 to 5 (Petersburg: Alexander, 
2007). 

35
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์องค์กรสุขภาวะ, 2552), 23. 
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ที่ก าหนดไว้  โดยความส าเร็จในการท างานท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต 4) การเป็นที่ยอมรับ 
(Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และความไว้ใจในการท างานจาก
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน36 จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยเชื่อว่าหากผู้บริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะผู้น าที่ดี ย่อมส่งผลต่อนักเรียน ครู และสถานศึกษามีคุณภาพที่ดี ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาศึกษาเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีการวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                           

36
 J. Manion, “Joy at work: creation a positive work place” Journal of 

Nursing Administration 33, 12 (2003): 652-659. 

ปัจจัยภายนอก (external 

 

ตัวป้อน (input) 

 
 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

 
 
 
- การบริหาร 
 
     คุณลักษณะผูน้ า 
 
- การจัดการเรียน 
  การสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

 

ผลผลิต (Output) 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียน 
- ความพึงพอใจของ  
  ทุกฝ่าย 

 
    ความสุขในการ   
    ท างานของครู 

 

ปัจจัยภายนอก (external environment) 

องค์การ (Organization) 

องค์การ (Organization) 

ข้อมูลสะท้อนกลับ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Transformation process) 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา   : Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 5th ed. (New York: Wadsworth Cengage Learning, 2008), 31-
33.       

: Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, 
CA: Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

: J. Manion, “Joy at work: creation a positive work place” Journal of Nursing 
Administration 33, 12 (2003): 652-659. 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าตามทฤษฎีของ นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิด
คุณลักษณะของผู้น าที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ความฉลาดเฉลียว ( intelligence) 2) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(self-confidence) 3) ความตั้งใจ (determination) 4) ความซื่อสัตย์ (integrity) 5) การเข้าสังคม 
(sociability)37 ส่วนความสุขในการท างาน ตามแนวคิดและทฤษฎีของ มาเนียน (Manion) อธิบายว่า
องค์ประกอบของความสุขในการท างานมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ (Connection)     
2) ความรักในงาน (Love of the Work) 3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) 4) การเป็นที่
ยอมรับ (Recognition)38 ดังแผนภูมิที่ 2 
                                                           

37
 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, 

CA: Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 
38 J. Manion, “Joy at work: creation a positive work place” Journal of 

Nursing Administration 33, 12 (2003): 652-659. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

 
 

ที่มา    : Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, 
CA: Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

: J. Manion, “Joy at work: creation a positive work place” Journal of Nursing 
Administration 33, 12 (2003): 652-659. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      

 
 

คุณลักษณะผู้น า (Xtot) 

1. ความฉลาดเฉลียว (intelligence : X1)  
2. ความเชื่อมั่นในตนเอง  
    (self-confidence : X2) 
3. ความตั้งใจ (determination : X3)  
4. ความซื่อสัตย์ (integrity : X4)  
5. การเข้าสังคม (sociability : X5) 

ความสุขในการท างาน (Ytot) 

1. สัมพันธภาพ (Connection : Y1)           
2. ความรักในงาน (Love of the Work : Y2)  
3. ความส าเร็จในงาน  

(Work Achievement : Y3)  
4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition : Y4 )  



  

 

19 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาม

ศัพท์เฉพาะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
คุณลักษณะผู้น า หมายถึง ลักษณะประจ าตัวที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของบุคคลที่เป็น

ผู้น าที่จะน าพาองค์กรนั้นๆ ไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ความฉลาดเฉลียว 2) ความเชื่อมั่น             
ในตนเอง 3) ความตั้งใจ 4) ความซื่อสัตย์ 5) การเข้าสังคม  

ความสุขในการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกของครูที่แสดงถึงความพึงพอใจต่อหน้าที่
รับผิดชอบ รวมทั้งความรู้สึกดีต่อการท างานนั้นๆ จ าแนกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ 
2) ความรักในงาน 3) ความส าเร็จในงาน 4) การเป็นที่ยอมรับ 

สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หมายถึง โรงเรียนที่
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 
แบ่งเป็น โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 26 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  
29 โรงเรียน รวม 55 โรงเรียน  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หลักฐานและต ารา            

ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
การจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพดี บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าขององค์กรเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วน
รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา เป็นป๎จจัยส าคัญป๎จจัยหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานและพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จได ้

ความหมายของคุณลักษณะ 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 อธิบายว่า คุณลักษณะ หมายถึง 
เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดี หรือลักษณะประจ าตัว39 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ กล่าวว่า ค าว่า 
“Trait” หรือ “คุณลักษณะ” หมายถึง คุณลักษณะปรุงแต่ง (Individual) ต่างๆ เฉพาะรายบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะด้านอารมณ์และจิตใจ (Temperament) ความ
ต้องการ (Needs) แรงขับ (Motives) ค่านิยม (Values) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง
ถาวร ที่บุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึงความ
มั่นใจตนเอง (Self-confidence) วุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotion maturity) ความมั่นคงด้าน
อารมณ์ (Emotion stability) ระดับความมีพลัง (Energy level) และความสามารถทนต่อ
ความเครียด (Stress tolerance) เป็นต้น ป๎จจุบันมีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนขึ้นว่า คุณลักษณะ (Trait) 
                                                           

39 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (กรุงเทพฯ: นาน
มีบุ๊คพับลิเคชั่น), 2556. 
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เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้และเป็นความสามารถที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เพ่ือใช้ตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าหรือประสบการณ์เฉพาะนั้นๆ คุณลักษณะบางอย่าง เช่น เรื่องค่านิยมและความต้องการต่างๆ ทาง
สังคม เป็นสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้มากกว่าคุณลักษณะอ่ืนๆ เช่น ภาวะทางอารมณ์และจิตใจ และ
ความต้องการทางร่างกาย40 มานิต สิทธิโสภาสกุล ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณลักษณะ ว่าหมายถึง 
สิ่งที่ดีที่มีในตัวบุคคล อันเกิดจากความรู้ความสามารถ รวมทั้งสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะ
การบังคับหรือไม่บังคับว่าจ าเป็นต้องมีในบุคคลนั้น เช่น ภาวะผู้น า ความสามารถทางภาษา ความมี
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ 41 พรพิมล นิยมพันธ์ ได้ให้ความหมายว่า
คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะส่วนตัวหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแต่ละบุคคล ที่ บ่งบอก
ถึงลักษณะประจ าตัวของบุคคลเหล่านั้น ให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืน42 จอร์จและโจนส์ (George & Jones) 
กล่าวถึงความหมายของค าว่าคุณลักษณะไว้คือ คุณลักษณะเป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพ เป็นการ
บ่งบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) และการกระท า (Act) 
เช่น ความประหม่าอาย (Shy) การวิพากษ์วิจารณ์ (Critical) และการเป็นคนลักษณะง่ายๆ 
(Easygoing)43 

จากนิยามดังกล่าวพอสรุปได้ว่า คุณลักษณะ หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นลักษณะประจ าตัว
ของบุคคลอันเกิดจากความรู้ความสามารถและสภาพแวดล้อม 

 
 
 
 

                                                           
40

 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 2549), 93-97. 

   
41

  มานิต สิทธิโสภาสกุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์, 2549), 42. 

42
 พรพิมล นิยมพันธ์, “คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2550), 
11. 

43
 George & Jones, Organization behavior (New York: McGraw-Hill, 1996), 39-40 
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ความหมายของผู้น า 

ประสาน วงศ์ใหญ่ กล่าวว่า ผู้น าคือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจ หรือจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตามที่ตนประสงค์ โดยความสมัครใจของผู้ตามเป็นผู้ที่สามารถชี้ให้ผู้ตามเห็นด้วยในสิ่งที่ตนต้องการ
และพร้อมใจปฏิบัติร่วมกันโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ44 สมคิด บางโม กล่าวว่า ผู้น าในสถานศึกษา
เป็นผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยต าแหน่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกับความหมายของค าว่าหัวหน้า (Head) 
หมายถึง บุคคลหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับอ านาจจากภายนอกกลุ่มโดยอ านาจของกฎหมายหรือโดยค าสั่ง
ของเบื้องบนให้มาเป็นผู้น าของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกของกลุ่มอาจไม่ศรัทธาหรือมีความรู้สึกไม่ยอมรับให้เป็น
ผู้น าของตนอย่างจริงใจ45 สุภาณี สุกฤษฎิ์วานิช กล่าวว่า ผู้น าในยุคป๎จจุบันมีรูปแบบของความเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่น าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การผู้น าขององค์การทั้งหลายแห่งที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนลึกแล้วแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทั้ งสิ้นความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี
คุณสมบัติส าคัญคือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จตาม
ขั้นตอนต่างๆ46 วิเชียร วิทยอุดม ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่อง
ให้เป็นผู้น า และต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเองจนเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องของ
กลุ่มให้เป็นผู้น าและน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย47 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ให้ความหมายว่า 
ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดนการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทในกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจชักน าหรือชี้น าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลัง
เพ่ือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จ48 

จากนิยามดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มหรือสังคมให้
การยอมรับนับถือ ยกย่อง เป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจตามกฎหมาย สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้อ่ืน 
กระตุ้นให้บุคคลในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในการน าพา
ให้หน่วยงานด าเนินไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
                                                           

44 ประสาน วงศ์ใหญ่, สุดยอดศิลปะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2550), 87. 
45 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: บริษัท วิทยพัฒน์ 

จ ากัด, 2550), 229. 
46

 สุภาณี สุกฤษฎิ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 463-465. 

47
 วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไชเท็กซ์, 2550), 

101. 
48

    สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะความเป็นผู้น า, (กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส (1989) จ ากัด, 
2550), 90. 
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ความหมายของคุณลักษณะผู้น า 

คุณลักษณะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะที่ดีที่มีอยู่ในตัวของผู้น า  สามารถเรียนรู้ สั่งสม
ประสบการณ์ฝึกฝน พัฒนาตน ให้เป็นผู้น าที่ดีได้ องค์กรแต่ละแห่งหรือหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีผู้น าใน
การปฏิบัติงาน ผู้น าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง เพราะองค์กรใดๆ จะเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับผู้น า และผู้น าก็มีความส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การด้วยเช่นกัน 
คุณลักษณะผู้น าจึงมีส่วนช่วยเอ้ืออ านวยให้กลุ่มสามารถด าเนินงานไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนับได้ว่าเป็นการยากที่จะชี้ชัดตรงไปว่าคุณลักษณะผู้น าที่ดีเป็น
อย่างไร สมชาย เทพแสง กล่าวว่าลักษณะที่จ าเป็นของผู้น า จะต้องมีร่างกายและประสาทสมบูรณ์    
มีไมตรี มีความเที่ยงธรรม และมีความรอบรู้ มีประสบการณ์49 สอดคล้องกับ สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ
สมาน รังสิโยกฤษณ์ ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าที่ดีไว้ดังนี้ 1) มีความเชื่อมั่นและเคารพใน
ความคิดของตนเองและผู้อ่ืน 2) มีความรอบรู้ความสามารถในงานที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบ 3) มี
ความคิดริเริ่มและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความคิดริเริ่มด้วย 4) มีความเสียสละ 5) มีความ
กระตือรือร้นและเข้าสังคมได้ดี 6) มีความซื่อสัตย์สุจริต 7) มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ 8) มีความ
สมานไมตรีและสร้างสามัคคีธรรมกับผู้ร่วมงาน 9) มีดุลยพินิจมั่นคงและรอบคอบ 10) มีความ
จงรักภักดีต่องานและผู้ร่วมงาน 11) มีความกล้ารับผิดชอบและยอมรับว่ามีพันธะต่อหน้าที่ 12) มี
ประสบการณ์ในการปกครอง บังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆ มาแล้ว 13) มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยว 14) มีเหตุผล ยอมรับความจริง 15) มีความตื่นตัว ค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 16) มีความยุติธรรม50 มีนักทฤษฎีได้กล่าวถึงคุณภาพผู้น าที่ดี ที่ท าให้ผู้น ามีอิทธิพลเหนือ
ผู้ร่วมงาน  เริ่มมีบทบาทมากกว่าบุคคลในกลุ่มจะสามารถน าพาองค์กร หรือหน่วยงานบรรลุ
ความส าเร็จ ตามเปูาหมายได้ดังนี้  สเตดท์ (Stadt) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่จ าเป็นคือ               
1) มีเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน 2) เป็นที่พ่ึงพาและช่วยเหลือคนอ่ืนได้ 3) กล้าคิด กล้าท า            
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความสามารถในการแบ่งงานให้ผู้ร่วมงาน 6) มีวินัยในตนเอง 7) มีความคิด
รวบยอด 8) มีมนุษย์สัมพันธ์ 9) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี 11) 
มีสติป๎ญญาดี 12) มีความสามารถในการจัดระบบงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจ51 สต็อก
                                                           

49 สมชาย เทพแสง, ผู้น าคุณภาพ หัวใจส าคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 
2 พฤษภาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.inspect6.moe.go.th/adisai/QualityLeadership.htm 

50 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่16 
(กรุงเทพฯ : ประชาชน,2549), 60-61. 

51 Ronald W. Stade, Management Career Education Programs, (Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prentice-Hill, 1974), 49-53. 
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ดิลล์ (Stogdill) ก าหนดคุณลักษณะที่ดีของผู้น าไว้ดังนี้ 1) ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 2) ภูมิหลังมี
การศึกษาดีสถานภาพทางการศึกษา 3) มีสติป๎ญญา ฉลาด ตัดสินใจดี มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร 4) บุคลิกภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความสัมพันธ์กับงาน 
โดยมีความรับผิดชอบขยันและอดทน ลักษณะทางสังคม มีเกียรติ และร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี52 บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้น าคือ 1) ความมีชีวิตชีวาและความ
อดทน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ 3) ความสามารถในการจูงใจคน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความ
ฉลาด มีไหวพริบ53 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า ผู้น าที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) สิ่งที่ต้องรู้มาก่อน 2) มองการณ์ไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการท างาน 5) หลักปกครองพกความ
มุ่งประสงค์ 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน 10) มีความรักองค์การ 54 รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี กล่าวว่า ลักษณะของผู้น าที่มีความสามารถพิเศษมีดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 2) เป็น
ผู้มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร 3) เป็นผู้ที่มีความสามารถก่อให้เกิดความไว้วางใจ 4) เป็นผู้ที่
สามารถท าให้สมาชิกของกลุ่มรู้สึกว่าเขามีความสามารถ 5) เป็นผู้ที่มีพลังและมุ่ งที่จะให้การปฏิบัติ
บรรลุผล 6) เป็นผู้ที่มีการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และมีความเอ้ืออาทรหรือให้ความอบอุ่นกับ
ผู้อ่ืน 7) เป็นผู้ที่ชอบที่จะเสี่ยง 8) เป็นผู้ที่ใช้กลยุทธ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่น ไม่ท าตามแบบดั้งเดิม                
9) เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพท่ีส่งเสริมส่วนเอง 10) เป็นผู้ที่พยายามที่จะมีความขัดแย้งภายในให้น้อยที่สุด  

จากนิยามของค าว่าคุณลักษณะผู้น าสรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้น าหมายถึง ศักยภาพทาง
ความรู้หรือทักษะที่ช่วยให้ผู้น าปฏิบัติงานได้ส าเร็จ และคุณลักษณะของผู้น าคือสิ่งต่างๆ ในตัวผู้น าทั้ง
ที่มีมาแต่ก าเนิด และที่เกิดจากการเรียนรู้ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ลักษณะนิสัย ภาพพจน์ บทบาททาง
สังคมหรือความช านาญงานเฉพาะของผู้น า ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จได้ผลดีเยี่ยม
55 
                                                           

52 Ralph M. Stogdill, Handbook of leadership: A survey of Theory and Research, 
(New York: The Free Press, 1974), 74-7. 

53 Chester I. Barnard, Organization and Management, (Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1969,) 93-100. 

54 Thomas J.Sergiovanni, Leadership for the Schoolhouse:How is it 
different?: Why is it important? San Francisco: Jossey-Bass, 1996. 

55 รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2550), 54-55. 



  

 

25 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า 

ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า (Trait Theory) ได้แนวทางจากทฤษฎีบุคคลที่ยิ่งใหญ่ (Great Man 
Theory) ในสมัยกรีกและโรมัน ซึ่งเชื่อว่าความเป็นผู้น าในบุคคลจะติดตัวมาแต่ก าเนิดและไม่สามารถ
เรียนรู้หรือเสริมสร้างภายหลังได้จึงได้เกิดแนวคิดว่า ผู้น าต้องมีคุณลักษณะพิเศษกว่าคนอ่ืน 56  ผู้น ามี
หน้าที่หลักในการบริหารงานต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ ผู้น าที่จะบริหารงาน
ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
ส าหรับการที่จะเป็นผู้น าอย่างครบถ้วนทั้งนี้ได้มีผู้เสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า
ที่จะเอ้ือต่อการบริหารเงินของผู้น าไว้หลากหลายดังนี้ บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดี
ของผู้น าไว้ดังนี้ 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality and Undulation) ความมีชีวิตชีวา 
หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวตัวอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด กลับตัวได้อย่างร่าเริง
แจ่มใสอยู่เสมอ ความทนทาน คือ ความสามารถในการท างานต่อเนื่องกันได้โดยไม่ต้องหยุดพักเป็น
เวลานาน ทนกับความล าบาก เจ็บช้ าได้โดยไม่ปริปากบ่นหรือแสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ใดพบเห็น คือ 
ความมีชีวิตชีวาความคล่องตัว ว่องไว แจ่มใส ร่าเริง ท าให้ผู้น ามีเสน่ห์ ถูกใจคน ความอดทนท าให้ผู้น า
มีโอกาสหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดยั้ง ท าให้เป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์
และท าให้ได้รับความส าเร็จในงานได้ง่าย เพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะให้พักผ่อน
ได้ ความร่วมมือของบุคลากรอ่ืนขึ้นอยู่กับความเอาจริงเอาจังของผู้น า มีการท างานด้วยเหมือนกัน           
2) ความสามารถในการตัดสินใจผู้น าที่ดี (Decidedness) ต้องตัดสินใจเร็วและเต็มใจเสมอที่ จะเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตนเอง ในเมื่อป๎ญหาใดๆ เกิดขึ้นการรู้จักตัดสินใจ เป็นลักษณะหนึ่งของความเชื่ อมั่นใน
ตัวเอง ถ้าผู้น ามีความเชื่อมั่น ในตนเองก็จะตัดสินใจได้ดี การตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็ว ท าให้การ
แก้ป๎ญหาต่างๆ ก็ท าได้โดยทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับเห็นด้วยหรือปฏิเสธ ไม่เห็นด้วยอาจท าให้
เกิดความเสียหายแก่งาน และอาจท าให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ 3) ความสามารถใน
การจูงใจ (Persuasiveness) ความสามารถนี้ ถ้าผู้น ามีความสามารถอย่างอ่ืนมากเพียงใดก็ตาม ยาก
ที่จะบริหารคนจ านวนมากๆ ได้ ยากที่จะท างานให้ส าเร็จเพราะคนของหน่วยงานจะด าเนินไปได้ โดย
ได้รับความร่วมมือจากคนหมู่มาก ผู้น าสามารถชักจูงใจคน หมายถึง ความสามารถในการสนทนา 
ความสามารถในการเป็นนักพูด ความสามารถปาฐกถาในที่สาธารณะ ความสามารถในการเขียน
บทความการวางตัวให้ ผู้อ่ืนเลื่อมใสความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอ่ืนได้ รู้จักเอาใจคนถูกจังวะ
โดยไม่เสียงานและรู้จักขัดในสิ่งที่ควรนอกจากนี้ยังต้องสามารถใช้ ภาษาได้ดี ผู้ อ่ืนเข้าใจง่าย
ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนออกมาให้ผู้ อ่ืน เห็นได้ชัด  4)  ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลที่มีความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจเมื่อไม่ได้ท าในสิ่ง
                                                           

56 F.F, Organization (New York McGraw-Hill, 1985), 480. 
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ที่ควรท า หรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น เป็นความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรได้ในเชิง
ศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผู้น าที่ดีย่อมยินดีรับผิด ขณะเดียวกัน
เมื่อท าหน้าที่รับมาแล้วจะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยไม่ทอดทิ้งแม้แต่จะมีอุปสรรคบางประการเข้ามา
เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จ า เป็นส าหรับผู้น าทุกคน 5) ความฉลาด มีไหวพริบ 
(Intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม เต็มไปด้วยความรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ หรือสิ่งที่จ าเป็น
ที่สุดส าหรับผู้น าทุกประเภทความฉลาดมีไหวพริบจะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้น าเป็นคนดีมีความรู้ดี รู้งาน รู้
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของงานแจ่มชัด รู้กระบวนการวิธีการบริหารงานมีความสามารถในการ
วินิจฉัยสั่งการเป็นคนพหุสูตร คือ รอบรู้และสนใจในเรื่องต่างๆ รอบด้าน มีความคิดริเริ่มและที่ส าคัญ
ที่สุด คือร่างกายจิตใจและอารมณ์ ส่งผลเพราะร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ ไม่มั่นคงไม่ว่า
จะมีระดับสมองหรือเชาวน์ป๎ญญาสูงเพียงใด การใช้สมองและชอบป๎ญญาย่อมบกพร่องผิดพลาดได้
เสมอ57 แชคส์ (Sachs) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าที่ดีต้องประกอบด้วย 1) ความเข้าใจตนเอง 2) ความ
ยอมรับฟ๎งและเคารพในความคิดของผู้อ่ืน 3) มีความเข้าใจในฉันรักการของผู้อ่ืนผู้ร่วมงาน 4) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5) สามารถน าความคิดของผู้ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 58 
สต็อกดิลล์ (Stogdill) ได้ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผู้น าระหว่างปีพุทธศักราช 1904-1948 
จ านวน 124 เรื่อง และสรุปคุณลักษณะของผู้น าที่ช่วยให้กลุ่มสามารถประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายได้ดังนี้ คือ 1) ความเฉลียวฉลาด ( Intelligence) 2) ความตื่นตัว 3) ความเข้าใจในงาน 
(Understanding of the task) 4) ความริเริ่มและความมุ่งมั่นในการแก้ป๎ญหา (Initiative and 
persistence in dealing whit problems) 5) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 6) ความ
ต้องการทีจ่ะรับผิดชอบ (Desire to accept responsibility) 7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม 
(Occupy a position of dominance and control) ยังกล่าวอีกว่า “ผู้ที่จะเป็นผู้น าคนอ่ืนไม่
สามารถเป็นได้โดยการอาศัยแต่เพียงการมีคุณลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของผู้น าเท่านั้น 
เพราะว่าคุณลักษณะของผู้น าที่มีความสัมพันธ์หรือเข้ากันได้กับลักษณะกิจกรรมและเปูาหมายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย” นอกจากนี้ สต๊อกดิลล์ (Stogdill) ได้ก าหนดลักษณะของผู้น าที่ดีไว้ 6 ด้านคือ 
1) ลักษณะทางกาย (Physical characteristic) ผู้น าเป็นผู้ที่เข้มแข็งมีร่างกายสง่าผ่าเผย 2) ภูมิหลัง
ทางสังคม (Social background) ผู้น าเป็นผู้ที่มีการศึกษาและสถานะทางสังคมดี 3) สติป๎ญญา 
ความรู้ความสามารถ (Intelligence) ผู้น าเป็นผู้ที่มีสติป๎ญญาสูง มีการตัดสินใจที่ดีและมีทักษะในการ
                                                           

57
 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive (Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press, 1968), 21-22. 
58 Benjamin M. Sachs, Educational Administration: A Behavioral Approach, 

(Boston: Houghton Miffin Company, 1966), 3-4. 
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สื่อสารความหมายและการพูด 4) บุคลิกภาพ (Personality) ผู้น าเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวเสมอสามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจริยธรรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) ลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน (Task-related characteristic) ผู้น าเป็นผู้มีความปรารถนาและท าดีที่สุด ปรารถนาที่จะ
รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งที่งาน 6) ลักษณะทางสังคม (Social characteristic) ผู้น าเป็นผู้ที่
ปรารถนาจะร่วมมือกับคนอ่ืน มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอ่ืนๆ เข้าสังคมได้เก่ง มี
ความเฉลียวฉลาดในการเข้าสังคม59 เคิร์กแพทริคและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ยืนยันว่าบุคคล
ที่เป็นผู้น าและมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากบุคคลทั่วไป จากการวิเคราะห์ทางคุณภาพจากงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ มีสมมติฐานว่าบุคคลที่จะเป็นผู้น าแตกต่างจากบุคคลทั่วไปใน 6 คุณลักษณะ คือ            
1) แรงผลักดัน (Drive) 2) ความปรารถนาที่จะน า (The desire to lead) 3) ความซื่อสัตย์และจริงใจ 
(Honesty and integrity) 4) ความมั่นใจ (Self - confidence) 5) ความสามารถของกระบวนการ
รับรู้ (Cognitive ability) และ 6) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ (Knowledge of the business) บุคคล
ทั่วไปสามารถเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะเหล่านี้หรือพวกเขาสามารถที่จะเรียนรู้ หรือทั้งสองกรณีทั้ง 
6 คุณลักษณะที่กล่าวมานั้น คือ สิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้น า เคิร์กแพทริคและล็อค ยืนยันว่าคุณลักษณะ
เฉพาะของการเป็นผู้น าท าให้บุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้
จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคัญ ของการเป็นผู้น า60 เบนนิส (Bennis) ได้สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น าว่า ผู้ที่จะเป็นผู้น านั้นต้องมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกว่าคนทั่วไป 
ได้แก่มีความเฉลียวฉลาดมีความกล้าหาญมีความกระตือรือร้น มีลักษณะท่าทางดีสง่าน่าเลื่อมใสมี
ความยุติธรรมทั้งนี้ผู้น าจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปเช่นเดียวกับผู้อ่ืน ได้แก่ ความซื่อสัตย์การอุทิศ
ตน ความไม่พยาบาทมาดร้าย มีความถ่อมตน ใจกว้าง และมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 61                 
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้แบ่งคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลออกเป็น 3 ลักษณะคือ  
1) ลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ ความอดทนต่อภาวะกดดัน ความมั่นใจในตนเอง ความมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และการยึดมั่นในหลักคุณธรรม 2) ลักษณะทางแรงจูงใจ ได้แก่ มีแรงขับในการท างาน
และมีแรงกระตุ้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ และมีความ
ต้องการในอ านาจ 3) ลักษณะทางทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางเทคนิค ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะ
                                                           

59  Ralph M. Stogdill, Handbook of leadership: A Survey of Theory and Research, 
(New York: The Free Press, 1974), 17-23. 

60 Kirkpatrick, S. A., & Locke, E. A. Leadership: Do traits matter? The 
Executive, 1991 5(2), 48-60. 

61
 Warren G. Bennis, Managing the dream: reflections on leadership and change 

(Cambridge, MA: Perseus, 2000), 23. 
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ทางความคิดรวบยอด และทักษะทางการบริหาร62 กรีนเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron) 
สรุปคุณลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 1) แรงขับ (Drive) คือ ความต้องการที่จะประสบ
ความส าเร็จ ความทะเยอทะยาน มีพลังความคิดริเริ่ม และการกระท าที่ทุ่มเทแบบกัดไม่ปล่อย          
2) ความซื่อสัตย์และมั่นคง (Honesty and integrity) เป็นความเชื่อถือได้ เปิดกว้าง และมีความ
ไว้วางใจน่าเชื่อถือ 3) แรงจูงใจในการเป็นผู้น า (leadership motivation) ความต้องการที่จะมี
อิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนและใช้อิทธิพลในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self 
confident) คือความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ 5) ความสามารถทางสติป๎ญญา 
(Cognitive ability) มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบายและตีความ
ข้อมูลจ านวนมาก สามารถมองภาพรวมจากข้อมูลจ านวนมากเข้าด้วยกัน 6) มีความรู้งาน 
(knowledge of the business) ควรมีความรู้ในธุรกิจหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
ของหน่วยงานโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการท างาน 7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity) ผู้น าจะต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการท างาน 
8) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ63  

นอร์ทเฮาส์ (Northouse) พบว่า คุณลักษณะพิเศษและคุณลักษณะนิสัยที่แตกต่างจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า คุณลักษณะของบุคคลนั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้น า ผลงานวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นผู้น า 
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล คือ คุณลักษณะต่างๆ ที่ถูกเสนอส าหรับบุคคลที่เป็นผู้น าต้องยึดถือ และ
ต้องพัฒนาเพ่ือเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลอ่ืนๆ คุณลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นคุณลักษณะส าคัญ 
ได้แก่ ความฉลาดเฉลียว ( Intelligence) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ความตั้งใจ 
(Determination) ความซื่อสัตย์ (Integrity) และการเข้าสังคม (Sociability) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ความฉลาดเฉลียว(Intelligence) ความฉลาดเฉลียวและสติป๎ญญาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
ผู้น าได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นความสามารถในการพูด การรับรู้ เป็นเหตุเป็นผลจะเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลหนึ่ง
เป็นผู้น าที่ดีได้ถึงแม้ว่าผู้น าที่ฉลาดหลักแหลมนั้นจะดี แต่ผลการวิจัย ได้แสดงให้เห็นว่าความฉลาด
เฉลียวของผู้น านั้นมิควรจะมีความแตกต่างจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาก ในกรณีที่ผู้น ามีระดับ
สติป๎ญญาที่แตกต่างต่อผู้ตามมากนั้น จะส่งผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อระบบการเป็นผู้น า ผู้น าที่มี
                                                           

62
 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, 6th ed. 

(Singapore: McGraw-Hill, 2001), 396-397. 
63

 J. Greenberg and R. A. Baron, Behavior in Organizations, 8th ed. (New 
Jersey: Prentice-Hall, 2003), 473. 
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ความสามารถสูงอาจจะมีป๎ญหาในการสื่อสารต่อผู้ตาม อันเนื่องจากความคิดของผู้น านั้นอาจจะยาก
เกินที่ผู้ตามจะเข้าใจ 2) ความเชื่อม่ัน (Self-confidence) ความเชื่อมั่นเป็นอีกคุณลักษณะที่จะช่วยให้
บุคคลหนึ่งเป็นผู้น าได้ ความเชื่อมั่น คือ ความไว้ใจต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคล 
รวมถึงการเคารพตนเอง และมีความเชื่อว่าบุคคลหนึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ การที่ผู้น า
นั้นเกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน และความเชื่อมั่นช่วยให้บุคคลที่เป็นผู้น านั้นรู้สึกเชื่อว่าการมี
อิทธิพลต่อผู้อ่ืนของตนเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง 3) ความตั้งใจ (Determination) ผู้น าต้องแสดง
ความมุ่งม่ัน เพ่ือให้ความต้องการในการปฏิบัติงานส าเร็จลงตามเปูาหมาย เช่น การริเริ่ม การยึดมั่น มี
อิทธิพลเหนือผู้อ่ืน บุคคลที่มีความมุ่งมั่นจะพยายามควบคุมสถานการณ์ และพยายามก าจัดอุปสรรค
เฉพาะหน้า รวมถึงการแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้น าเมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่ผู้ตามต้องการการชี้น า              
4) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้น าต้องมีความซื่อสัตย์คือ คุณภาพของ
ความจริงใจและความไว้ใจ บุคคลที่ยึดมั่นอยู่กับหลักการและความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเอง เป็นหลักฐานแห่งความซื่อสัตย์ ผู้น ากับความซื่อสัตย์ท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนอ่ืนๆ 
เพราะเขาสามารถท าให้เชื่อว่า เขาท าอะไร เขาพูดอะไร เขาก าลังจะท าอะไร เขาคือผู้ที่ซื่อสัตย์เชื่อถือ
ได้และไม่โกหก โดยพื้นฐานแล้วความซื่อสัตย์สร้างผู้น าให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่น่ายกย่องและเชื่อ
ใจ 5) การเข้าสังคม (Sociability) คุณลักษณะท้ายสุดที่มีความส าคัญส าหรับผู้น าคือ ความสามารถ
ด้านการเข้าสังคม การเข้าสังคมเกี่ยวข้องกับผู้น าที่จะสัมพันธ์กับสังคมด้วยความสุข ผู้น าแสดงให้เห็น
ถึงการเข้าสังคม คือ เป็นมิตร เป็นกันเอง สุภาพนอบน้อม มีไหวพริบดี และชอบเจรจาต่อรอง ต้องมี
ไหวพริบต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ ในเรื่องที่ส าคัญของบุคคลนั้นเป็นอย่างดี สังคมผู้น าที่มีทักษะ
บุคคลที่ดีจะสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับผู้ตาม64  
 จากนิยามของค าว่าคุณลักษณะผู้น าดังกล่าว สรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มี
คุณลักษณะผู้น าแตกต่างอย่างชัดเจนจากบุคคลทั่วๆ ไป เป็นลักษณะที่มีมาแต่ก าเนิดและที่เกิดจาก
การเรียนรู้ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นผู้ที่มีร่างกายสง่าผ่าเผย มีการศึกษาและสถานะทางสังคมดี เป็น
ผู้น าที่มีสติป๎ญญา มีความรู้ความสามารถ ความฉลาดเฉลียว มีการตัดสินใจที่ดี และมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความตั้งใจ รับผิดชอบงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและคนอ่ืนๆ และการเข้าสังคม ซึ่งครอบคลุมลักษณะพ้ืนฐานของผู้น าที่ดีมีความเหมาะสมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
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 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, 

CA: Sage Publication,lnc., 2004), 16-18. 
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ความสุขในการท างาน 

 

ความหมายของความสุข 

ความสุข คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง ความสุขมีหลายระดับ ตั้งแต่ความสบายใจ
เล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก สิ่งที่ท าให้เกิดความสุข 
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “สุข” คือ ความสบายกายสบาย
ใจ มักใช้เข้าคู่กับค าอ่ืน เช่น ขอให้อยู่ดีมีสุข ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้เป็นสุขๆ นะ65  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ค าจ ากัดความของความสุข คือสภาพชีวิตที่เป็น
สุขอันผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการป๎ญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่พัฒนาตนเอง
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป66 

มีนักวิชาการทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของ
ความสุขไว้หลายท่าน ดังนี้ ดลฤดี สุวรรณคีรี กล่าวว่า วิธีสร้างความสุขนั้นสามารถท าได้ด้วยวิธีการ
ดังนี้ สิ่งแรกคือ สามารถสร้างก าลังใจ ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ เพราะในชีวิตย่อมต้องเจอกับป๎ญหาและ
อุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่สอง คือ มีงานที่รักท า คนที่มีความสุขมักท าในสิ่งที่ตนเองรักซึ่ง
นอกจากงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพแล้ว ผลงานเหล่านั้น ยังมีรูปแบบพิเศษเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว สิ่งที่สาม คือ มีการจัดสรรเวลาในชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้ว่าการใช้
เวลาในการด าเนินชีวิตนั้น มีความแตกต่างกันไป แต่ต้องรู้จักจัดสัดส่วนของงานและความเป็นส่วนตัว
ให้ลงตัว สิ่งที่สี่ คือ รู้แหล่งความสุขใกล้ตัวแล้วหรือยัง แหล่งความสุขที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดก็คือ 
ธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่ได้กลับเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติก็จะรู้สึกถึงความอ่ิมเอิบ เบิกบาน ความ
งดงามและความสมดุลแห่งชีวิต67 

ประเวศ วะสี กล่าวว่า ความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นภาพสะท้อนของสังคมที่มีความสุข สุขจาก
องค์รวมของทั้งป๎จจัยภายนอก และป๎จจัยภายใน ความสุขในทางจิตวิทยาเป็นความรู้สึกร่วมทาง
อารมณ์ที่แต่ละบุคคลตัดสินว่าความสุขมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่ก าลังด าเนินอยู่ 
                                                           

65 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://rirs3.royin.go.th 

66 กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, “ความสุขและสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย” 
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 3 (กรกฎาคม - ตุลาคม 2546). 

67
  ดลฤดี สุวรรณคีรี, ท าอย่างไร 100% ของชีวิตมีแต่ความสุข (กรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย, 

2547), 56-61. 
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ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต หลักการวิธีคิด ประสบการณ์ ชีวิตอาจมีทั้งที่ก่อให้เกิดความสุข ความ
ทุกข์ และระดับความสุขและความทุกข์ขึ้นอยู่กับเราจะจดจ าประสบการณ์ชีวิตนั้นได้มากหรือน้อย 68 
นภัชชล รอดเที่ยง ได้ให้ความหมายของความสุขในการท างานว่า เป็นการรับรู้ของบุคคล ที่มีต่อการ
ท างาน หรือความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน รวมถึงอารมณ์ที่แสดงออกมาทั้งด้านบวก และด้านลบ
จากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท างาน รวมถึงรู้สึกพึงพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการท างาน พยายามที่จะปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามเปูาหมาย69 ศิริบูรณ์ สายโกสุม ให้ความหมายของความสุข คือ กระบวนทัศน์ ของความสุข
มีลักษณะหลายอย่างร่วมกันและมีความคล้ายคลึงกันโดยเน้นอารมณ์ทางบวก ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง และการมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสม ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ ภายนอก แต่อยู่ในตัวบุคคล
รวมถึงจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก จะท าให้มีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ได้70  มิลล์ (Mill) ได้กล่าวไว้
ว่า ความสุขในทัศนะของเขา ใช้ค าว่า “ความพึงพอใจ (Pleasure)” และ“ความสุข (Happiness)” 
ในความหมายเดียวกัน โดยที่มิลล์ ได้ให้ความหมายของค าว่าความสุขผ่านผลงานที่ท าชื่อเสียงให้กับ
เขาคือ ลัทธิอัตถประโยชน์ (Utilitarianism) อันเป็นที่มาของทฤษฎี จริยศาสตร์แนวประโยชน์นิยมว่า 
ความสุข หมายถึง ความรื่นรมย์ ความสุขและความปราศจากความเจ็บปวด71  ฟรานซิส (Francis) ได้

ให้ความหมายของค าว่า ความสุข ไว้ว่า สิ่งที่ไม่คงที่ในการแสดงออกผลของอารมณ์ทางบวกจากการมี
ความสุขจะมีส่วนท าให้เกิดสังคมที่ดี เป็นธรรมชาติ มีความรื่นรมย์ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน72  
มาเนียน (Manion) ให้ความหมายว่า ความสุข คือ สภาวะที่เข้มแข็งและอบอวนไปด้วยความคิด
                                                           

68  ประเวศ วะสี, มรรค 12 สู่ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องใช้ดัชนีวัดความอยู่เย็นเป็นสุข 
(กรุงเทพฯ:  ส านักปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ และส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2548), 8-45. 

69 นภัชชล รอดเท่ียง, “ป๎จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีสังกัดศูนย์
อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550). 

70 ศิริบูรณ์ สายโกสุม, บทความวิจัยเร่ือง ความสุขของอาจารย์, สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก http://thailandresearchjournal.blogspot.com 

71 Mill, J.S., Utilitarianism, (New York: The library of liberal Arts, 1995), 7. 
72 Francis, L, J. “Happiness is a thing called stable extraversion: A Further 

examination of the relationship between the Oxford Happiness Inventory and Eysenck’s 
dimensional model of personality and Individual Differences” Current Psychology 26 
(1999), 5-11. 
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ทางบวก ชัดเจนสว่างไสว และเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ร่าเริงและเบิกบาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นทั้งทาง
ร่างกายและค าพูด การแสดงออกเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้น73 พระธรรมปิฎก ได้ให้ความหมาย
ของความสุขไว้ว่า ความสุขในทางพระพุทธศาสนาเกิดจากความสุขที่สัมพันธ์กับป๎จจัยภายนอกและ
ความสุขจากป๎จจัยภายใน ความสุขจากป๎จจัยภายนอก คือ ความสุขจากวัตถุที่สามารถเป็นเจ้าของได้
เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค รถยนต์ ความสุขจากป๎จจัยภายในหรือจิตวิญญาณ เกิดจากการปรุง
แต่ง การฝึกจิต การนั่งสมาธิ ซึ่งจิตที่มีการฝึกฝนดีแล้วจะสามารถมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์จาก
ป๎จจัยภายนอก74 อภิชัย มงคล ได้เปรียบเทียบความหมายว่า ความสุขและสุขภาพจิตในบริบท
สังคมไทยโดยการเปรียบเทียบ 4 องค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตใจ (Mental 
State) สมรรถภาพของจิตใจ (Mental Capacity) คุณภาพจิตใจ (Mental Quality) และป๎จจัย
สนับสนุน (Supporting Factors) พบว่าสองค านี้มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน75 
 

ความหมายของความสุขในการท างาน 

ญาณิกา วงษ์สุรีรัตน์ กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกในการมี
อารมณ์ทางบวกของพนักงาน อันเนื่องมาจากสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในองค์การ ความรัก ความ
ภาคภูมิใจ ความเพลิดเพลินในการท างาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน ซึ่ง
น าไปสู่การมีผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการท างาน และได้รับรางวัลเป็น
ผลตอบแทนจากการท างาน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกันในองค์การ 76 
นภัส จิตต์ธีรภาพ กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึง การมีความสุขจากการท างาน แบ่งเป็น
ความสุขทางด้านร่างกายและความสุขทางด้านจิตใจ กล่าวคือ ความสุขทางด้านร่างกาย คือ การมี
ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เกิดความเจ็บปุวยแก่ร่างกายอันมีเหตุมาจากการท างาน เช่น ความเครียดจาก
                                                           

73
 J. Manion, “Joy at work: creating a positive work place” Journal of 

Nursing Administration 33, (2003): 652-655. 
74

 พระธรรมปิฎก, ความสุข 5 ชั้น, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ศรีชัยการพิมพ์, 2549), 58. 

75
 อภิชัย มงคล, รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคน

ไทย, กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552), 68. 
76 ญานิกา วงษ์สุรีรัตน์, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ความสุขในการ

ท างานโดยมีความเพลินเป็นตัวแปรก ากับความสัมพันธ์: กรณีศึกษาบริษัทวิศวกรรมก่อสร้างนอกชาย
ฝ๎งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 26. 
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การท างานท าให้ปวดศีรษะหรือปวดท้อง การท างานมากเกินไปท าให้พักผ่อนไม่เต็มที่ส่งผลให้ร่างกาย
เกิดอาการเจ็บปุวยเป็นต้น รวมถึงมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ส่วนความสุขทางด้านจิตใจ
เกิดจากการที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน รับรู้ถึงความสามารถของตนเอง รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า ท าให้เกิดความภาคภูมิใจศรัทธาในงานที่ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ผูกพันในงานที่ตนท า และการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า เป็นต้น77 ดายเนอร์ 
(Diener) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานไว้ว่า คนที่มีความสุขขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลาย
อย่างที่แตกต่าง เช่น อายุ รายได้ สภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความต้องการของบุคคลให้เกิดความพึง
พอใจในชีวิต น ามาซึ่งความสุขดังนี้ 1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่
บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น และกระท าอยู่มีความสมหวังกับเปูาหมายชีวิตสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงสามารถกระท าได้ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผลเข้าใจ และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้ นโดยไม่
จ าเป็นต้องปรับตัว 2) ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระท าสิ่งที่
ตนรัก และชอบใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการท างานที่มีความสุข เมื่องานที่กระท าส าเร็จ
ลุล่วงตามเปูาหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3) อารมณ์ทางบวก 
(Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดีสนุกสนานกับการท างาน ยิ้มแย้ม
สดใสกับการท างาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนเองกระท า รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงาน
ที่กระท า 4) อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นทุกข์
กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในการท างาน เช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 
อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของตนให้มีความสุข 78 มากิกางกาส, เฟลด์ท, 
และคินนูเนน (Makikangas, Feldt, & Kinnunen) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการมองในภาพกว้างของ
คุณภาพของประสบการณ์และการท างานภายในจิตใจของบุคลากรขณะท างาน เป็นแนวคิดว่าสุขใน
มุมมองของความสุขสบาย (Hedonic component) ที่ค านึงถึงประสบการณ์ความเพลิดเพลินของตัว
บุคคลผู้นั้น หรือความสมดุลของความรู้สึกด้านบวกมากกว่าความรู้สึกด้านลบ เป็นการตัดสิน
                                                           

77  นภัส จิตต์ธีรภาพ, “ป๎จจัยส่วนบุคคล ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน:  กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งหนึ่ง” (วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 8. 

78 Edward Diener, “Subject Well–Being,” Psychological Bulletin 95, 3 (2003): 
542–575. 
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ความรู้สึกโดยบุคคลผู้นั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการท างานของเขา 79 มาเนียน (Manion) ให้
ความหมายของความสุขในการท างานไว้ว่า การกระท าที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรม การแสดงออก 
และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีพลังมีการแสดงออกได้ทั้งทางร่างกายและค าพูด การแสดงออก
เต็มไปด้วยพลัง และความตื่นเต้น ความสุขในการท างานเกิดขึ้นเมื่อมีคนมองเห็นคุณค่าในตัวบุคคล 
ให้การยอมรับนับถือ ท าให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจ พึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงาน รู้สึกรัก และอยากที่จะ
ท างานนั้นให้ส าเร็จได้ผลดี80 วาร์ (Warr) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคล
ในการท างาน ประกอบด้วย 1) ความรื่นรมย์ในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน 
โดยเกิดความรู้สึกสนุกกับการท างาน และไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการท างาน 2) ความพึง
พอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ 
พอใจ สนใจ เต็มใจ ถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานของตน 3) ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดข้ึนในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัวท างานได้
อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน81 บริษัทโพสิทีฟ แชร์ลิ่ง (Positive  
Sharing Company) โดย อเล็กซันเดอร์ เจรูฟ (Alexander Kjerulf) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน 
หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน 
โดยที่บุคคลนั้น 1) เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่ท า (Enjoy what you do) 2) รู้สึกว่า
ได้ท างานที่ดีและมีความภูมิใจในงานที่ท า (Do good work and feel proud of it) 3) รู้สึกว่าได้ท างาน
กับเพ่ือนร่วมงานที่ดี (Work with nice people) 4) รับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั้นมีความส าคัญ (Know 
that what you do is important) 5) รับรู้ว่ามีบุคคลที่เห็นคุณค่าในงานของตน (Are recognized 
for your work)  6) มีความรับผิดชอบต่องานที่ท า (Take responsibility) 7) มีความรู้สึกสนุกและมี
ความสุขในที่ท างาน (Have fun at work)  8) มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการ
ท างาน (Are motivated and energized) อเล็กซันเดอร์ เจรูฟ (Alexander Kjerulf) ยังกล่าวอีกว่า 
ความสุขในการท างานดังกล่าวไม่สามารถที่จะผลักดันหรือกดดันให้ใครเกิดความสุขในการท างานได้ 
                                                           

79 Makikangas, A, Feldt, T, & Kinnunen, “Warr’s Scale of job-related affective 
wellbeing: A longitudinal examination of its structure and relationships with work 
characteristic” Work & Stress 21, 3 (2007): 197-219. 

80
 J. Manion, “Joy at work: Creating a positive work place” journal of nursing 

Administration 33, (2003), 652-655. 
81

  P.Warr, Work, Happiness, and Unhappiness, (New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2007), 75. 
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ความสุขในการท างานในแต่ละบุคคลแม้เป็นป๎จจัยเดียวกันอาจท าให้บุคคลหนึ่งมีความสุขในขณะที่อีก
คนหนึ่งไม่มีความสุขในการท างานได้ นอกจากนี้ความสุขในการท างานหากเกิดขึ้นแล้วจะยืนยาวและ
ความสุขในการท างานไม่สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ในทันที82  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 

พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงความสุขมี  3 ระดับ 1) สุขเพราะไม่เบียดเบียน  เป็นความสุข
ค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคม หรือของหมู่คณะ ถ้าไม่เบียดเบียนก็จะเป็นสุขหรือไม่เห็นแก่ตัว 2) สุข
เพราะอยู่เหนืออ านาจกาม หรือเป็นความสุขเพราะอยู่เหนือกิเลสที่จะมากระทบตัวเรา เป็นความรัก 
ความหลงใหลในสิ่งต่างๆ หรือการก าหนดยินดี อารมณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นกามอย่างหนึ่งในการ
หลงใหลทั้งตัวบุคคล วัตถุก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้น 3) สุขเพราะละตัวเสียได้ เพราะถ้าละเรื่องนี้ได้
ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า ตัวกู–ของกู อยากจะเหนือผู้อื่น สิ่งส าคัญที่สุดใน 3 ข้อนี้คือ การไม่มีตัวกู ของกู 
ถ้าคิดได้เสียแต่แรกก็จะไม่เบียดเบียนใครและก็จะไม่เห็นแก่ตัว 83 มิลล์ (Mill) กล่าวว่า ความสุขคือ
ความดี และความดีก็คือ ความสุข เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินการกระท าว่าการกระท าอันใดอันหนึ่งจะผิดหรือ
จะถูกก็อยู่ที่ว่าการกระท าอันนั้นมันให้ความสุขหรือให้ความทุกข์ คือความเจ็บปวด ถ้าให้ความสุขก็ถูก 
แต่ถ้าให้ความทุกข์ก็ผิด มิลล์ ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญความสุขตามหลักประโยชน์นิยมไว้ 4 ประการ 
คือ 1) พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า (Consequentiality) การพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการ
กระท าว่าการกระท านั้นถูกหรือผิด 2) พิจารณาแบบรวมๆ (Aggregative) ทุกคนมีสิทธิในความสุข
เท่าๆ กัน 3) พิจารณาความรู้สึกทางกายสัมผัส (Sensual Feeling) แนวคิดนี้ได้อธิบายความหมาย
ของความสุขว่าเป็นความยินดีหรือความส าราญใจที่เกิดจากได้รับอรรถประโยชน์ 4) ความสุขหรือ
ความยินดี ไม่มีลักษณะพ้นจากโลก หมายถึง คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุขได้ภายในโลกนี้เท่านั้น 84 
แนวคิดของ อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่า ความสุขเป็นสถานที่อันวิเศษ มันไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่ง
สุดท้าย แต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ การที่มนุษย์พยายามท าสิ่งที่ดีให้กับตนเองนั้นก็เพราะท าเพ่ือ
เกียรติยศ ชื่อเสียง ความปรารถนา เหตุผล หรือเพ่ือคุณธรรม และความดีงาม แต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นสิ่ง
ที่ดีสุดท้ายไม่ เพราะจริงๆ แล้วทุกๆ สิ่งที่มนุษย์มุ่งท ามาทั้งหมดเพ่ือความสุขนั้นเอง และเป็นแรงจูงใจ
สุดท้าย (Final End) ของการกระท ามนุษย์ เป็นความดีสูงสุด (Highest Good) หรือเป็นสิ่งที่ดี
สุดท้าย (Final Good) ความสุขเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือร่วมกันว่าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 
                                                           

82
    Alexander Kjerulf, Praise for Happy Hour is 9 to 5 (Petersburg: Alexander, 

2007), 86. 
83 พุทธทาสภิกขุ, ความสุขสามระดับ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:  สุขภาพใจ, 2542), 28. 
84 Mill, J.S., Utilitarianism, (New York: The Library of Liberal arts, 1995), 7. 
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มนุษย์ทุกคนต่างท าทุกสิ่งเพ่ือความสุขด้วยเหตุที่ความสุข เป็นวิถีส าหรับจุดมุ่งหมาย ในตัวเองไม่ได้
เป็น วิถีไปสู่สิ่งใดแล้ว85 ฟิชเชอร์ (Fisher) ให้นิยามความสุขในการท างานว่า เป็นประสบการณ์ที่น่า
พอใจที่เกิดขึ้นจากงานที่ท าหรือเป็นทัศนคติด้านบวกที่มีต่องานแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับภายใน
บุคคลที่เกิดเพียงชั่วคราว (Transient level) เป็นความรู้สึกต่องาน หรือเหตุการณ์ในงาน ณ เวลา
ขณะนั้น โดยเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ไม่นาน และการวัดความสุขระดับนี้เป็นการวัดสภาวะความรู้สึกที่
เกิดข้ึน ณ ช่วงเวลา เช่น ความสนุก ยินดี มีความสุขและพอใจ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความลื่นไหลของงาน 
2) ระดับบุคคล (Person level) ความสุขในระดับบุคคลนี้ มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร
และการวัดสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขในระดับบุคคลนี้เป็นการวัดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานและการยึด
มั่นผูกพันต่อองค์กรของบุคคล 3) ระดับหน่วยงาน (Unit level) หรือองค์กร (Organization) เป็น
ความสุขที่เกิดจากสมาชิกในกลุ่มหรือทีมการท างานมีความสุขและส่งผลให้เกิดความสุขในระดับกลุ่ม 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมการคงอยู่ของบุคคลในองค์กรและเชื่อว่าความสุขในแต่ละระดับจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีความสุขมากกว่าปกติจะปฏิบัติงานได้ดีขึ้น86 วีระ กุลเพ็ง ได้กล่าวถึง
การสร้างความสุขในการท างานด้วยการบริหารตนเองเพ่ือไม่เกิดความเครียด มีดังต่อไปนี้               
1) การแก้ป๎ญหาอย่างถูกวิธี การท างานย่อมมีป๎ญหาเป็นธรรมดา อย่าแก้ป๎ญหาโดยการใช้อารมณ์จะ
ท าให้เครียดมากขึ้น ควรเริ่มต้นแก้ป๎ญหาที่สาเหตุ เรียนรู้ที่จะแก้ป๎ญหาอย่างเหมาะสมเพราะเมื่อ
แก้ป๎ญหาได้ก็สบายใจ หายเครียด 2) การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือส าหรับการพักผ่อน และครอบครัว ท าให้เครียดน้อยลง ควรทบทวนดูว่าใช้
เวลาแต่ละวันไปกับเรื่องใดบ้าง เพ่ือการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการท างาน สังสรรค์ ครอบครัว 
และการพักผ่อน ลองสังเกตเพ่ือนร่วมงานที่บริหารเวลาได้ดี และลองท าตามดูอาจช่วยในการบริหาร
เวลาของตนเองได้ 3) การปรับเปลี่ยนความคิด ส่วนหนึ่ง มาจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถ้าเรารู้จัก
ปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่ จะช่วยให้เครียดน้อยลง ถ้ารู้สึกตัวเองคิดมากหาทางออกไม่ได้ควร
หยุดคิดสักพักคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างที่คนอ่ืนคิด และคิดถึงคนอ่ืน
บ้าง 4) การพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้ว ควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพ่ือผ่อนคลายจิตใจ ท าให้
พร้อมที่จะไปท างานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมายควรเลือกตรงข้ามกับ
งานประจ า เช่น งานประจ านั่งโต๊ะทั้งวันยามว่างควรท ากิจกรรมกลางแจ้งเคลื่อนไหวร่างกาย หรือถ้า
                                                           

85 พนิดา คะชา , “ป๎จจัยที่มี อิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร                
การพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาบูรพา, 2551), 26. 
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งานประจ าเป็นผู้ให้บริการ ยามว่างควรให้ผู้อื่นบริการเราบ้าง 5) การรู้จักยืนยันสิทธิของตน ความเครียด
อาจเกิดจากการยอมอ่อนข้อเกรงใจผู้อื่นมากเกินไป รู้จักยืนยันสิทธิของตนเองบ้างจะท าให้เป็นตัวของ
ตัวเองและเป็นท่ีเกรงใจต่อผู้อื่น สิทธิท่ีควรรักษา สิทธิท่ีจะปฏิเสธอย่างมีเหตุผล สิทธิท่ีจะท างานด่วนของ
ตนให้เสร็จก่อน สิทธิท่ีจะไต่ถาม เพราะความไม่เข้าใจ สิทธิเปลี่ยนจนเมื่อได้ข้อมูลใหม่ 6) การสร้าง 
ความเข้มแข็งทางจิตใจ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว จิตท่ีเข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองพัฒนาปรับปรุงตัวเองเข้าใจชีวิต ว่าไม่มีอะไ ร
แน่นอน ไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป อย่าลืมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพราะ
ครอบครัวเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการต่อสู้กับอุปสรรค 7) การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานการท่ี
ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ร่วมมือกันในการท างานจะท าให้เกิดความอบอุ่นมีก าลังใจและ
สนุกสนานกับงานมากกว่าการท างานโดยล าพัง การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานสามารถท าได้โดย
เอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ 8) การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม การเก็บอารมณ์ ท่ีไม่ดีเอาไว้และการ
แสดงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมท าให้เกิดความเครียดควรฝึกควบคุมอารมณ์ คิดก่อนท า ท าอย่างเหมาะสมจะ
ได้ไม่เกิดป๎ญหาภายหลัง เมื่ออารมณ์ดีควรแสดงออกด้วยการยิ้ม พูดเล่น ห าเพลง เพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดี
ด้วย อย่าพูดหรือท าอะไรลงไป ให้หลบจากสถานการณ์และหายใจลึกๆ ไตร่ตรองผลท่ีจะตามมาจะท าให้
มีสติ เครียดน้อยลง 9) การออกก าลังกาย เมื่อรู้สึกเครียดจากการท างานการออกก าลังกายจนเหนื่อยและ
ให้เหงื่อออกจะช่วยคลายเครียดได้ หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกก าลังกายหรือเล่นกีฬากับกลุ่ม
เพื่อนจะรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น การช่วยกันท างานในวันหยุดก็ถือว่าเป็นการออกก าลังกาย
ท่ีดีและช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว 10) การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณเป็นประโยคท่ีควรพูดติดปากแสดงถึงการมีมารยาท และเป็นเสน่ห์แก่
ผู้พูดหมั่นพูดชมเชย ไต่ถามทุกข์สุขให้ก าลังใจประสานความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้งในการท างานจะ
ช่วยตัดป๎ญหาลดความเครียด87 สุทธิชัย ป๎ญญโรจน์ ได้กล่าวถึงการท างานอย่างมีความสุขว่า คนเราเกิด
มาแล้วต้องมีการท างานหรือต้องหางานท า โดยเหตุผลของการหางานท าหรือการท างานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของคนบางอย่าง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวบางคน
ต้องการได้ชื่อเสียงเนื่องมาจากการท างาน บางคนท างานก็เพื่อเป็นท่ียอมรับในสังคมบางคนท างานเพื่อ
ความร่ ารวยเงินทอง ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนท่ีท างานมีความแตกต่างกัน คนท่ีท างานส่วนใหญ่มักจะมี
ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน บางคนท างานมานานมักเกิดอาการเบื่อหน่ายงาน บางคนเป็นผู้บริหารมานานก็จะ
เกิดความเครียด บางคนท างานในองค์กรมักจะเกิดป๎ญหาในเรื่องความขัดแย้งกัน ส าหรับคนท่ีท างานแล้ว
มีความสุขในการท างานถือว่าโชคดีมากเพราะเวลาในชีวิตของคนเราส่วนใหญ่จะแบ่งเวลาหรือใช้เวลาอยู่
กับเรื่องของการท างาน ส่วนท่ีเหลือมักจะใช้เวลาให้ครอบครัวสังคมพักผ่อน ดังนั้ นควรท างานอย่างมี
                                                           

87    วีระ กุลเพ็ง, การสร้างความสุขในการท างาน (Happy Workplace) ด้วยการบริหาร
ตนเอง, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 เข้าถึงได้จาก http://www.peoplevalue.co.th 
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ความสุขและสนุกสนานกับการท างาน แต่ถ้าหากเกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้ในการท างานลองปฏิบัติ
ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทัศนคติมีความส าคัญมากส าหรับคนที่ประสบความส าเร็จกับคนที่
ล้มเหลว คนที่ประสบความส าเร็จมักเห็นป๎ญหาเป็นโอกาสแต่ตรงกันข้ามผู้ที่ประสบความล้มเหลวมัก
เห็นโอกาสเป็นป๎ญหาเสมอ ในการท างานก็เช่นกัน คนที่ท างานเก่งหรือประสบความส าเร็จในการ
ท างานมักเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าหากต้องการประสบความส าเร็จในการท างาน หรือมี
ความสุขในการท างานควรปรับทัศนคติเสียใหม่ 2) ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ร่างกายและจิตใจ 
แสดงออกทางร่างกาย สร้างร่างกายด้วยความกระตือรือร้น เช่น เริ่มงานอย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะในทางจิตวิทยา หากเราแสดงอาการภายนอกออกมาอย่างมีความสุข คนที่พบ
เห็นเกิดอาการสดชื่นอยากร่วมงานด้วย 3) พักผ่อนบ้างคนที่ท างานเก่งมักเป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น 
เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งมีค่าคนที่ท างานเก่ง หรือประสบความส าเร็จจะต้องแบ่งเวลาส าหรับการพักผ่อน
เช่นไปเที่ยวบ้างเพราะถ้าไม่พักผ่อนก็มักจะเกิดความเครียดได้ซึ่งหากเกิดความเครียดก็มักจะมี
ผลกระทบต่อร่างกาย คือเจ็บปุวยต่อจิตใจคือคิดมากท าให้นอนไม่หลับ 4) สร้างมนุษยสัมพันธ์ คนที่
ประสบความส าเร็จในการท างานหรือในชีวิตมักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์หรือคนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนเห็นใจใส่ใจผู้อ่ืนเป็นป๎จจัยทั้ง 4 ข้อ จึงเป็นป๎จจัยที่ช่วย
ท าให้คนท างานเกิดความสุขในการท างาน แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ความสุขในการท างานมักเกิดจากวิธี
คิดวิธีมองจากภายในตนเองมากกว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก 88 แผนงานสุขภาวะองค์กร
ภาคเอกชนส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เสนอแนวคิดและหลักการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์เพ่ือที่จะมอง
ความสุขของมนุษย์ทั่วไปว่า  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และจะจัดการได้อย่างไร โดยเสนอผ่านแนวคิดที่
เรียกว่า  Happy 8  ความสุข 8 ประการ   ซึ่งประกอบด้วย 1) Happy Body: ส่งเสริมสุขภาพของ
พนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 2) Happy Heart: กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
3) Happy Society: สนับสนุน ให้เอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนในสถานที่ท างานและที่พักอาศัย 4) Happy 
Relax: ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากความเครียดในงานด้วยกิจกรรมบันเทิง  5) Happy Brain: 
ส่งเสริมให้หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา 6) Happy Soul: ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้มี
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 7) Happy Money: สนับสนุนให้บริหารการใช้จ่ายของตนเองและมีการ
ออม 8) Happy Family: ส่งเสริมให้พนักงานสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น แนวทางทั้ง 8 
ประการจะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณ องค์การสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการท างาน การมีความสุขในที่ท างานจะท าให้
                                                           

88
  สุทธิชัย ป๎ญญโรจน์, การท างานอย่างมีความสุข, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558 

เข้าถึงได้จาก http://www.gameworldth.com/thread-17448-1-1.html 
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พนักงานมีความสุขรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าส าคัญต่อองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่
เพ่ือนร่วมงาน มีแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้นและรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ องค์การเองก็จะมี
บุคลากรที่กระตือรือร้น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิด และเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ซึ่งความสุขใน
การปฏิบัติงานนั้นส่งผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกเกิดบรรยากาศในการท างานที่ดี ผลักดันประสิทธิภาพ
การผลิตให้สูงขึ้น ลดป๎ญญาหาการขาดงาน ลดอัตราการลาออก ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรร
หาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์การ และส่งผลต่อสังคมรอบข้างให้เกิดความสุขด้วย89  

มาเนียน (Manion) อธิบายองค์ประกอบของความสุขในการท างานว่ามี 4 องค์ประกอบ 
คือ 1) สัมพันธภาพ (Connection) เป็นความสัมพันธ์ของบุคลากรในการท างานโดยการที่บุคคล
ร่วมกันท างาน เกิดสังคมการท างานขึ้น ท าให้มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน มีการร่วมมือและ
ช่วยเหลือกัน ในการท างาน มีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและก่อให้เกิดบรรยากาศที่ในการท างาน            
2) ความรักในงาน (Love of the Work) เป็นความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน รับรู้ว่าตนมีภาระ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในการท างานของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานมีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน  ท าให้ท างานด้วยความสนุกสนานและภาคภูมิใจ           
3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การท างานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยความส าเร็จในการท างานท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต 4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง 
การได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ และความไว้ใจในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน90  

กล่าวโดยสรุป ความสุขในการท างาน หมายถึง ภาวะในการท างานที่บุคคลรู้สึกมีความสุข
กับการท างาน พึงพอใจต่อหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานหรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ เป็นความสัมพันธ์ของบุคลากรในการ
ท างานโดยการที่บุคคลร่วมกันท างาน เกิดสังคมการท างานขึ้น ท าให้มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน มี
การร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการท างาน มีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและก่อให้เกิดบรรยากาศที่
ในการท างาน ด้านความรักในงาน เป็นความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน รับรู้ว่าตนมีภาระรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในการท างานของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการท างานมี
ความรู้สึกทางบวกจากการท างาน ท าให้ท างานด้วยความสนุกสนานและภาคภูมิใจ ด้าน ความส าเร็จ
                                                           

89 แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, “มาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันเถอะ” (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552), 1-14. 

90 J. Manion, “Joy at work: creation a positive work place” Journal of 
Nursing Administration 33, (2003): 652-659. 
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ในงาน ท างานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต และด้านการเป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือ และไว้ใจในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

(จังหวัดราชบุรี – กาญจนบุรี) 

 
ข้อมูลทั่วไป สพม.8 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.52 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)ด าเนินการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ สาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า และในรอบสองโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหล่านี้จึง
ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ตลอดจนเพ่ือให้มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบศูนย์ประสานงานฯจะท าหน้าที่ประสานการด าเนินงาน
การจัดการมัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา รวมทั้งเชื่อม
ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีอัตราก าลังคนแห่งละประมาณ 30 คน โดยเกลี่ยมาจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง 41 ศูนย์ จะมีอัตราก าลังประมาณ 1,230 คน โดยจะด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากที่ประกาศฉบับดังกล่าว มีผล
บังคับใช้ก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากแยกตั้งเขตมัธยมศึกษาแล้ว จะต้องมีการ
ติดตามเรื่องคุณภาพว่าดีขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น ผลคะแนนแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (โอเน็ต) ของผู้เรียนในกลุ่มวิชาหลัก จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพ่ิมขึ้น และมีหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 7 ประกอบด้วย โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 
3-4 ในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีจนกระทั่ง วันที่ 14 สิงหาคม 2553 กฎหมายมีผลบังคับใช้ จึงมี
ประกาศแต่งตั้งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จนถึงป๎จจุบัน 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
วิสัยทัศน์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่จั ดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพสูงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
ค่านิยม    

“HIST” มีความสุขกับการท างาน ประสานอย่างบูรณาการ ให้บริการด้วยใจ โปร่งใส         
ในการท างาน 

H   =   Happiness   
I     =   Integration 
S    =   Service Mind  
T    =   Transparent 

พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ          

มีคุณภาพ 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและ

บูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ

เสมอภาค 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการท างาน
แบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา กระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

6) พ้ืนที่พิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายุค 4.0 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                    ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ที่อยู ่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เลขท่ี 421 อาคาร 6 ชั้น 6  

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ถนนเสือปุา ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
70000  

โทรศัพท์  032-327443, 032-321433, 032-321434  
โทรสาร   032-327443, 032-321433, 032-321434  
สายตรง ผอ.   032-321412  
E- Mail    sesao8@sesao8.go.th 
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โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี 
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  14. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
2. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  15. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 
3. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  16. โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
4. โรงเรียนแคทรายวิทยา  17. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  18. โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  19. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 20. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
8. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 21. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  22. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 
10. โรงเรียนหนองโพวิทยา  23. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
11. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  24. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
12. โรงเรียนช่องพรานวิทยา  25. โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
13. โรงเรียนสายธรรมจันทร์  26. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 

โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 
27. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  42. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
28. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  43. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
29. โรงเรียนเทพมงคลรังสี  44. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
30. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนาวิทยา 45. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
31. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  46 .โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
32. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  47. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
33. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  48. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
34. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  49. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
35. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  50. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
36. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 51. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
37. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  52. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
38. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  53. โรงเรียนประชามงคล 
39. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  54. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
40 .โรงเรียนวิสุทธรังษี   55. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
41. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
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จ าแนกตามขนาดโรงเรียนได้ ดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี 6 โรงเรียน 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี       4.  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
2. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี                  5.  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
3.  โรงเรียนวิสุทธรังษี               6.  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

 โรงเรียนขนาดใหญ่มี 4 โรงเรียน 
1.  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์            3.  โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
2.  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม                4.  โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 

 โรงเรียนขนาดกลางมี 26 โรงเรียน 
1.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
2.  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ          15.  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
3.  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา               16.  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
4.  โรงเรียนบ้านคาวิทยา                  17.  โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
5.  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์            18.  โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
6.  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย     19.  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
7.  โรงเรียนหนองโพวิทยา               20.  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
8.  โรงเรียนเทพมงคลรังษี          21.  โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
9.  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา                  22. โรงเรียนประชามงคล 
10.  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก       23.  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
11.  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร      24.  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
12. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง         25. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
13.  โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  26. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
14.  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต              

โรงเรียนขนาดเล็กมี 19 โรงเรียน 
1.  โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
2.  โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 
3.  โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 
4.  โรงเรียนช่องพรานวิทยา     12.  โรงเรียนท่ามะขามวิทยา    
5.  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม       13.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
6.  โรงเรียนเนกขัมวิทยา                 14.  โรงเรียนแคทรายวิทยา 
7.  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม               15.  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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โรงเรียนขนาดเล็กมี 19 โรงเรียน (ต่อ) 
8.  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์            16.  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
9.  โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม    17.  โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 

  10. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  18.  โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม   
11. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 19.  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

บังอร จงสมจิตต์ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก 2) การจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร สัมพันธ์กับการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกทุกด้าน ซึ่งทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง91  

เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษา พบว่า 1) ความสุขในการท างานของ
กลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับสูง 2) ป๎จจัยสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานของกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐโดยรวมอยู่ในระดับสูง 3) ป๎จจัยสิ่งแวดล้อม
ในกานท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4) ข้อค้นพบเพ่ิมเติมความสมดุลระหว่าง
ชีวิตงานและครอบครัว อิสระในการท างาน คุณค่าของงาน ความปลอดภัยในการท างาน สัมพันธ์กับ
                                                           

91 บังอร จงสมจิตต์,”คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2551), อัด
ส าเนา. 
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บุคคลอ่ืนอีกหลากหลายของงานและการได้รับค่าตอบแทนและรายได้ที่พอเพียง สามารถร่วมกัน
ท านายความสุขในการท างานของพยาบาลของรัฐได้ร้อยละ 4192  

ปิยอร ลีระเติมพงษ์ ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพยาบาล งานการพยาบาล
ศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลความสุขในการ
ท างานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราชมี
ระดับความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับระดับความสุขในการท างานของ
พยาบาล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความพึงพอใจในชีวิต คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด   
รองลงมา มีความพึงพอใจในชีวิตป๎จจุบัน คาดหวังกับเปูาหมายในชีวิตที่ก าหนดไว้ มีความสุขในการ
ท างาน และได้ด ารงต าแหน่งที่ตนเองคาดหวังอยู่ในระดับในปานกลางตามล าดับ 2) ด้านความพอใจ
ในงาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การได้ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การมีความสุขเมื่องานที่ท าประสบความส าเร็จ และมีความสุขเมื่อ
ได้ท างานที่ตนเองชอบตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ พึงพอใจในสภาพแสดล้อมของการ
ท างาน 3) ด้านอารมณ์ทางบวก คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คิดว่างานที่ท า
ได้บุญกุศลมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับสูงรองลงมาคือชีวิตมีคุณค่าเมื่อได้ท างานและมีความรัก
และเอาใจใส่ในงานที่ท า ตามล าดับ ส่วนความรู้สึกสนุกสนานกับการท างานมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  
4) ด้านอารมณ์ทางลบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รู้สึกเหนื่อย
หน่ายเมื่อการท างานขาดความสามัคคีมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับสูงสุดรองลงมาคือความรู้สึกหงุดหงิดเมื่อ
ผู้ร่วมงานไม่รับผิดชอบ รู้สึกเบื่องานเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องและคับข้องใจเมื่อสภาพแวดล้อม
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ไม่สบายใจเมื่อเห็นการ
ท างานที่ไม่ซื่อสัตย์93 

ปพิชญา วะนะสุข ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของ ต ารวจกอง
บังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
                                                           

92 เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล, “ป๎จจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 79-81. 

93 ปิยอร  ลีระเติมพงษ,์ “ความสุขในการท างานของพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์
และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช” (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 46-47. 
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จ านวน 177 คน แบ่งเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน 61 คน และประทวน จ านวน 116 คน 
พบว่า ป๎จจัยที่มีผลต่อความในการท างานสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ป๎จจัยทางด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ป๎จจัยทางด้านค่านิยมขององค์กร ป๎จจัยทางด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ป๎จจัยทางด้านผู้น า 
และป๎จจัยด้านความรักในงาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลของต ารวจชั้นสัญญาบัตร
และตรวจชั้นประทวนต่อป๎จจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่า ป๎จจัยทางด้านผู้น าในหัวข้อที่ 
1) ผู้น าของท่านเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน และป๎จจัยทางด้านความรักใน
งานในหัวข้อที่ 5) ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ท าอยู่ในป๎จจุบันของต ารวจชั้นสัญญาบัตรและต ารวจ
ชั้นประทวน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และในหัวข้ออ่ืนๆ 
ความคิดเห็นของต ารวจชั้นสัญญาบัตรและต ารวจชั้นประทวนต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท างานอย่างมีความสุข พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 9894  

ปรารภ หลงสมบุญ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ อันดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ และ
ลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางสังคม ด้านสติป๎ญญา ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านลักษณะทางกาย และสุดท้ายคือ ด้านภูมิหลังทางสังคม95 

ปวีณา เกษเดช ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยในการท างานกับความสุขของ
ข้าราชการต ารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พบว่า ป๎จจัยในการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยป๎จจัยด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านผลกระทบต่อครอบครัว และ
ด้านค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนป๎จจัยด้าน
                                                           

94 ปพิชญา วะนะสุข, “ป๎จจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของต ารวจ กองบังคับการ
อ านวยการ ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 51-57. 

95
 ปรารภ หลงสมบุญ, “คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 92. 
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ลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพในที่ท างาน ด้านความภูมิใจในงาน และด้านงบประมาณ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุข96  

นาฏยา ปรัชญาชัย ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น ากับความสุขใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 6 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ภาวะ
ผู้น าทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ด้านภูมิหลังทางสังคม ด้านบุคลิกภาพ ด้านลักษณะทางกาย และด้านสติป๎ญญา ความรู้
ความสามารถ ข้าราชการในสังกัดมีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึง
พอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์ทางบวก และด้านอารมณ์ทางลบ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 97  

สุเมธ จันทร์เจือจุน ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก อยู่ในระดับมาก 3) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก 
ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0598 

เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพนักงานกองบ ารุงรักษากลาง
โรงไฟฟูาแม่เมาะ จังหวัดล าปางโดยเก็บข้อมูลจากพนักงานจ านวนทั้งสิ้น 272 คน พบว่า ภาพรวม
ความสุขในการท างานของพนักงานอยู่ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่ก่อให้เกิดความสุขใน
การท างานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อป๎จจัยด้านค่านิยมร่วมขององค์กร ส่วนป๎จจัยด้านลักษณะ
งาน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความสัมพันธ์ในที่งาน และด้านผู้น า พนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วย ป๎จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในที่ท างาน และด้านผู้น า พนักงานมีความ
                                                           

96 ปวีณา เกษเดช,“ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยในการท างานกับความสุขของข้าราชการ
ต ารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 52. 

97 นาฏยา ปรัชญาชัย ,“ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้น ากับความสุขในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงานสรรพากรภาค 6” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 105. 

98
 สุเมธ จันทร์เจือจุน, “คุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย ป๎จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงาน 
ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพนักงานในภาพรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ส่วนป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ 
ระดับ รายได้ต าแหน่งงาน ต่อเดือน และอายุการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างาน ณ ระดับความเชื่อม่ันดังกล่าว99  

ชุติกาญจน์ เปาทุย ได้ศึกษาเรื่อง ระดับความสุขในการท างานของพยาบาล : กรณีศึกษา
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสุขในการท างานของพยาบาล โรงพยาบาล 
ศิริราช โดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง คือ ด้านความสุข 
ทางใจ รองลงมา คือ ด้านความสุขทางกาย และด้านความสุขทางสังคม 2) การรับรู้ต่อการบริหารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในงาน ส าหรับด้านที่ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านนโยบาย
และการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพการท างาน และด้านรายได้ค่าตอบแทน และค่า
สวัสดิการ100            

ชุมสุข สุขหิ้น ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของ
ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล คุณลักษณะของงานโดยรวม คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ 
ด้านความเด่นชัดของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และด้าน
ผลสะท้อนจากงาน การใช้อ านาจของผู้บริหารโดยรวม การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านอ านาจการให้
รางวัล ด้านอ านาจบังคับ ด้านอ านาจตามกฎหมาย ด้านอ านาจอ้างอิงและด้านความเชี่ยวชาญของ
ผู้บริหาร101  
                                                           

99 เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา “ความสุขในการท างานของพนักงานกองบ ารุงรักษากลางโรงไฟฟูา
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัย
เชียงใหม่, 2553), 60-68. 

100 ชุติกาญจน์ เปาทุย “ศึกษาระดับความสุขในการท างานของพยาบาล: กรณีศึกษา
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 106-108. 

101 ชุมสุข สุขหิ้น, “ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานของครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” (ปริญญานิพนธ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553). 
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บุญธรรม ไวยมิตรา ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านมนุษยสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน ด้านความเป็นประชาธิปไตย ด้านการอุทิศตนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน ด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ และด้านความรู้
ความสามารถทางการบริหาร 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านสภาพการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความเป็นอยู่
ส่วนตัวด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน และด้านเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง102 

สิรินทร แซ่ฉั่ว ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคคลกรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน จ านวนประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นบุคลากรเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้น 164 คน พบว่า ความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งองค์ประกอบด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านความพึงพอใจในงานและความรู้สึกทางบวก
อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้สึกทางลบอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และผลการศึกษาด้านป๎จจัยสุขภาพ
กับความสุขในการท างาน พบว่า ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์ประกอบด้านสุขภาพ
สังคมอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านสุภาพจิตและด้านสุขภาพกาย และผลการศึกษาด้านป๎จจัย
ภายในองค์การกับความสุขในการท างาน พบว่า ความสุขอันเกิดจากป๎จจัยภายในองค์การอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมากซึ่งป๎จจัยคุณลักษณะของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ป๎จจัย
                                                           

102
 บุญธรรม ไวยมิตรา, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน

ตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2553), 114-117. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนป๎จจัยผลลัพธ์ที่คาดหวังและป๎จจัย
สภาพแวดล้อมในงาน อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ103  

สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับปานกลาง โดยป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การท างาน ประกอบด้วยป๎จจัยทั้งหมด 12 ป๎จจัย ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อ
เดือน การรับรู้คุณค่าในตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วม ความสัมพันธ์กับนักเรียน สภาพแวดล้อมในที่ท างาน ลักษณะ
งาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยป๎จจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการท างานของครู ได้แก่ 
ป๎จจัยด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว รองลงมาคือ ป๎จจัยด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน104 

พรสวรรค์ โฆษิตจินดา ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการ
จัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการเรียนการสอนคละชั้นใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
3) คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01105  
                                                           

103
 สิรินทร แซ่ฉั่ว “ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553), 146-147. 

104
 สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์, “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 

105 พรสวรรค์ โฆษิตจินดา, “คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพกับการจัดการเรียน
การสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), อัดส าเนา. 
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รัชพร สระสม ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งผลคุณลักษณะของผู้บริหาร
กับวัฒนธรรมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 
ด้านคือ ด้านลักษณะทางกาย ด้านสติป๎ญญา และอยู่ในระดับมาก 4 ด้านคือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวกับ
งาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านภูมิหลังทางสังคม และด้านลักษณะทางสังคม106 

รัชนิดา นิลมณี ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) งานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) 
ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01107  

ปองปรัชญ์ บือราแง ได้ศึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีม ที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศใน
องค์การผลของการวิจัย พบว่าอายุมีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ ด้านมิติโครงสร้างองค์การ มิติ
รางวัล มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุน มิติฐานการปฏิบัติงาน มิติความขัดแย้ง มิติความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและภาพรวมความแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาที่มีผลการสร้างบรรยากาศองค์การ
ด้านมิติโครงสร้างองค์การและได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ป๎จจัยการท างานเป็นทีมที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ108  

สุพัตรา แซ่ซิ้ม ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตหนองจอก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
                                                           

106
 รัชพร สระสม, “การวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งผลคุณลักษณะของผู้บริหารกับ

วัฒนธรรมโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554), ง. 

107 รัชนิดา นิลมณี, “ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2554), อัดส าเนา.  

108 ปองปรัชญ์ บือราแง, “การท างานเป็นทีมที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2554), ง. 
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พบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตหนองจอก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย คือ ด้านค่านิยมส่วนบุคคล และด้าน
เพ่ือนและสังคมรอบด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านสุภาพ ด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ด้านฐานทางเศรษฐกิจ ด้านงาน และด้านความมี
อิสรภาพส่วนบุคคล99  

จารุณี สถิต ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ทักษะทางความรู้ความคิด ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ 
ทักษะทางการศึกษาและการสอน ตามล าดับ และทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นไปทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05100  

ยาใจ สายพิรุณทอง และลิมนา ฤทธิ์กระจาย ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างคือ
ครู เจ้าหน้าที่ส านักงาน และพนักงานที่ท างานอยู่ในโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 
108 คน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส่วนใหญ่มี
ความสุขโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง อีกทั้งบุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะด้านความส านึกในหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับพฤติกรรมการเป็น
                                                           

99 สุพัตรา แซ่ซิ้ม, “ความสุขในการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต                 
หนองจอก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยบูรพา, 2554), 77-79. 

100 จารุณี สถิต, “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , 
2554), ง.  
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สมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า ความสุขมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร
โรงเรียนหัวหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01101 

ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตาม
การรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้น า ด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้และความสามารถ ด้านเทคนิคการประชุม ส่วนด้าน
บุคลิกภาพโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี้ มีความ
อ่อนโยน กิริยามารยาทสุภาพนุ่มนวลเรียบร้อย มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แต่งกายสะอาดสุภาพ
เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความเชื่อม่ันในตนเอง102 

ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขใน
การท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 
ป๎จจัย ได้แก่ ป๎จจัยด้านบุคลิกภาพ ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ด้านคุณลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพใน
ที่ท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนป๎จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ป๎จจัย 
ได้แก่ ป๎จจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และป๎จจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว103 
                                                           

101 ยาใจ สายพิรุณทอง และลิมนา ฤทธิ์กระจาย, “ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (การวิจัยหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554). 

102
 ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามการรับรู้

ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1” (งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 67-68. 

103 ชินกร น้อยค ายาง และปภาดา น้อยค ายาง, “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (รายงานการวิจัย              
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 86. 



  

 

55 

รุ่งนภา ชุณหวรชัย ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข  “คึกฤทธิ์ 
อาร์คิเทค” ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการพัฒนาองค์กรสู่ “คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค” ด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group discussions) ได้มีการน าเสนอในประเด็นการท างานอย่างไรให้มี
ความสุข หรือการสร้างความสุขในการท างาน (Happy workplace) พนักงานได้ร่วมกันพูดคุยถึง
ความสุข 8 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 2554 ) คือ 1) ความสุขทางกาย 
(Happy body) การมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งร่างกายและใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 2) น้ าใจงาม (Happy heart) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกันในองค์กร รู้จัก
แบ่งป๎น 3) รู้จักผ่อนคลาย (Happy relax) ในการท างานหรือการใช้ชีวิต 4) พัฒนาสมอง (Happy 
brain) พัฒนาสมองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ น าไปสู่ความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้าในการท างาน 
5) ศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ความสุข
ของคนเกิดได้จากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กรต้องสร้าง ปลูกฝ๎งความ
ศรัทธา ศาสนา และศีลธรรมให้เกิดในองค์กร 6) ปลอดหนี้ (Happy money) มีเงินรู้จักเก็บ                 
7) ครอบครัวดี (Happy family) ครอบครัวที่เข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง                 
8) ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรัก ความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือต่อคนในชุมชน จากผลการศึกษาสถานการณ์ป๎จจุบัน สภาพป๎ญหาในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและความต้องการในการพัฒนาองค์กรสู่ความสุข การสร้างความสุขในการท างาน (Happy 
workplace) สามารถก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข “คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค” 
ได้ 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการ IQ & IDEA ROOM 2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 3) 
โครงการท าบุญสุขใจ 4) โครงการรักสุขภาพ รักกัน รักกัน 5) โครงการเพ่ือนพ้องน้องพ่ี 6) โครงการ 
Gift for you และ 7) โครงการเก็บออมเพ่ืออนาคต ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 306,000 บาท คาดว่าหาก
ด าเนินการตามโครงการทั้ง 7 โครงการ จะสามารถพัฒนาองค์กร “คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค” สู่องค์กรแห่ง
ความสุขได้104  

อภิชาติ นิลภาทย์ ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานกับสมรรถนะข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างานของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจในงานและอารมณ์
ทางบวก และอีก 2 ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทางลบในระดับต่ า 
ส่วนสมรรถนะของข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด โดยภาพรวม อยู่ใน
                                                           

104
 รุ่งนภา ชุณหวรชัย, “แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข คึกฤทธิ์ อาร์คิเทค” 

(ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), 69. 
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ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้ง 2 ด้าน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการท างานกับสมรรถนะของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                    
ระดับ .01 3) ทัศนะของผู้บริหารเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท างานกับสมรรถนะของ
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด ผู้บริหารจะเน้นการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและหาแนวทางร่วมกันในการท างาน สนับสนุนช่วยเหลือครูทุกด้าน ให้อิสระในการท างานและ
ค านึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก เป็นตัวอย่างที่ดีเต็มที่และเต็มใจท างานร่วมกับครู มีความเป็นกลางช่วยเหลือ
ประสานให้เกิดความร่วมมือ ส่วนแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร เน้นการท างานเป็นทีม 
นิเทศสอนงานให้ เป็นกัลยาณมิตรกับครู มอบหมายงานให้ตามความถนัด สนับสนุนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เต็มที่ เน้นย้ าให้ครูเต็มใจ
ให้บริการผู้เรียน ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ105  

บุญเพชร พ่ึงย้อย ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะผู้น า
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความฉลาดเฉลียว ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ 
และการเข้าสังคม ตามล าดับ 2) การปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเปูาหมายและกลยุทธ์ของ
ภาระงาน ความไว้วางใจ ความสามัคคีและความร่วมมือ ความหลากหลายของสมาชิก ประสิทธิภาพ
และศักยภาพขององค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจน
ของบทบาท การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ รูปแบบความคิดที่ถูกต้องร่วมกัน การ
จัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ตามล าดับ 3) คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดองค์กร
                                                           

105
 อภิชาติ นิลภาทย์, “ความสุขในการท างานกับสมรรถนะข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  

สังกัดส านักงานเขตบางพลัด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 95-96.  
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และการประสานงานภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด และความหลากหลายของสมาชิกมี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด106 
 ปนัดดา ปิ่นทัศน์ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า        
1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 
1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการตัดสินใจ ความมีชีวิตชีวาและความอดทน ความฉลาดมีไหวพริบ 
และความสามารถในการจูงใจ 2) บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความอิสระ ความร่วมมือ ความเปิดเผย การทดลอง การเผชิญ
ความจริง การไว้วางใจ ความจริงใจ และการด าเนินงานเชิงรุก 3) คุณลักษณะของผู้บริหารกับ
บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .669 
และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทุก
ด้าน107 

งานวิจัยต่างประเทศ 

แมกนูสัน (Magnuson) ศึกษาคุณลักษณะวิจัยของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งในด้านส่วนตัวและลักษณะ
ด้านวิชาชีพ คุณลักษณะด้านส่วนตัวได้แก่ มีความยุติธรรม มีความรอบรู้ มีอารมณ์มั่นคงเปิดเผย 
เข้าใจง่าย มีความมั่นคงคือ คงเส้นคงวา และมีความเห็นใจผู้อ่ืน คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ได้แก่มี
ความรู้ในการบริหารดี รู้จักที่จะมอบหมายงาน มีการวางแผนและจัดหน่วยงานได้ดี  สามารถท างาน
                                                           

106
 บุญเพชร พ่ึงย้อย, “คุณลักษณะผู้น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 84. 

107
 ปนัดดา ปิ่นทัศน์, “คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 98. 
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ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความสามารถตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดต่อผู้ อ่ืนได้ รู้จักใช้อ านาจ
เหมาะสม108 

เคนนิดี และเดรสเซอร์ (Kennedy & Dresser) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างสมรรถนะพ้ืนฐาน 
ในการปฏิบัติงาน “Creating a competency based workplace” สรุปความฉลาดและ
ความสามารถของมนุษย์จะท าให้องค์การไปสู่เปูามายที่ตั้งไว้ ความสามารถที่ลูกจ้างน ามาใช้ในการจัด
งานท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการท างานขององค์การต้องอาศัย
ความสามารถของคณะท างาน การจัดการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ109  

ฟรีเยอมุท และโชว์นไวลล์ (Freyermuth and Schonewille) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขใน
การท างาน และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าจะต้องเป็นผู้สร้างความสุขใน
สถานที่ท างาน โดยเริ่มจากสร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข และพวกเขายังได้
สรุปแนวทางในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ข้อ ดังนี้ 1) การคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพ่ือท าให้เกิดความ
แตกต่าง (For something) 2) การมีทัศนคติด้านบวกกับทุกเรื่อง รู้สึกสนุก มีความสุข (Unabashed 
happiness) 3) มีการเข้าใจธรรมชาติ รู้บทบาทหน้าที่ของคน (Nurturing environment)            
4) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบต่อตนเอง (Working together)             
5) รู้จักสู้กับความผิดหวังและน ามาปรับปรุงสู่ความส าเร็จ (Outrageous acknowledgement)             
6) ความกระตือรือร้น (Reach high) 7) การสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ผ่านความคิดที่สร้างสรรค์ 
(Kick ass)   8) การมองเห็นสิ่งที่ต้องการและวัดค่าได้ (Specific outcome)110  

แอนดรู (Andrew) ได้ศึกษาเรื่อง ผลลัพธ์ที่แตกต่างส าหรับการท างานอย่างมีความสุขซึ่ง
สรุปว่าคนแต่ละคนจะรู้จักชีวิตของตนเองทั้งในที่ท างานและนอกที่ท างาน และจะพยายามหาสิ่งต่างๆ 
มาเติมเต็มชีวิตเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งคนที่มีลักษณะนิสัยที่มีความสุขจะดูเป็นคน
กระชับกระเฉงมากกว่า สามารถต่อสู้กับความกดดันต่างๆ ได้โดยในการท างานหากผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุขก็จะท าให้ผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ มีความสุขไปด้วย การมีทัศนคติด้านบวกต่อสิ่งรอบๆ ตัวก็มีผล
                                                           

108
 Warren G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business 

Manager (Los Angeles: University of Southern California, 1991), 78-91. 
109 Kennedy, P.W. and S.G. Dresser, “Creating a Competency-Based 

Workplace, Benefits Compensation Digest,”Dissertation Abstracts International 2, 64 
(February 2005): 480. 

110 Paul A. Freyermuth and Drs. Reinder J. Schonewille, “HAPPY 
WORKPLACES! HAPPY? ARE YOU NUTS,” The Journal of The Conference for Global 
Transformation 9, 1 (2009): 9. 
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ต่อการท างานเช่นกัน การมีความสุขที่มากจะช่วยให้มีพลังและเป็นแรงกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเวลาที่
เจอป๎ญหาต่างๆ โดยผู้น าควรจะสร้างความสามัคคีและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น
ภายในองค์กร โดยองค์กรนั้นต้องการผู้น าที่สร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้111  

นิว อีโคโนมิกส์ ฟาวเดชั่น (New Economics Foundation) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาดัชนี
ทางเลือกท่ีสะท้อนแนวคิดการพัฒนาแบบ“องค์รวม” ได้อย่างดีเยี่ยมและใช้ประโยชน์จริงดัชนีชุดนี้ชื่อ 
Happy Planet Index (HPI) หรือ“ดัชนีโลกมีสุข” เป็นดัชนีชุดแรกในโลกที่น าดัชนีวัดผลกระบททาง
สิ่งแวดล้อมมาสังเคราะห์เข้ากับดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขของประชากรมีการตีพิมพ์ผลการประเมินครั้ง
แรกออกมาในปี ค.ศ. 2006 องค์ประกอบในดัชนี HPI มี 3 ตัวได้แก่ 1) ความพึงพอใจในชีวิต             
(Life satisfaction) เป็นตัวเลขแทนความเห็นที่เป็นอัตตวิสัย (Subjective) 2) ความยืนยาวของอายุ 
(Life expectancy) เป็นตัวเลขภววิสัย (Objective) 3) รอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) 
หมายถึง ระดับผลกระทบต่อธรรมชาติ ทั้งทรัพยากร ธรรมชาติที่ใช้ และผลกระทบต่อระบบนิเวศที่
มนุษย์กระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเองเปรียบเสมือน “รอยเท้า” ที่มนุษย์ประทับลงบน
ธรรมชาติ จากผลการค านวณดัชนี HPI ของ New Economics Foundation ในปี 2006 ของ 178
ประเทศท่ัวโลก พบว่าไม่มีประเทศใดที่ได้ระดับ “ดี” แต่มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจ คือ ประเทศที่มีดัชนี HPI 
สูงที่สุดในโลก 20 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะมี “รายได้ปานกลาง”  
ตามนิยามธนาคารโลกและอยู่ในทวีปอเมริกากลางทะเลคาริบเบียนและอเมริกาใต้ ในบรรดาประเทศ
เอเชียสามประเทศที่ติด 20 อันดับแรกคือเวียดนาม ภูฏาน และฟิลิปปินส์ ซึ่งภูฏานเป็นประเทศเดียว
ที่มีดัชนีองค์ประกอบระดับ “ดี” ถึงสองในสามตัวคือดัชนีความพึงพอใจในชีวิต และรอยเท้านิเวศ
ข้อมูลจาก HPI สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าล าพังความเจริญทางเศรษฐกิจที่มักจะส่งผลให้ประชากร
โดยเฉลี่ยมีสุขภาพดีและอายุยืนนั้น ไม่อาจรับประกันได้ว่าประชากรในประเทศนั้นจะมีความสุขกว่า
ประเทศที่มีรายได้ต่ ากว่า และซ้ าร้ายความเจริญนั้นมักจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนธรรมชาติที่สูงมาก 
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้คนรู้สึกไม่มีความสุข112  

ไดเนอร์ และ โออิชิ (Diener & Oishi) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการประเมินความสุข
ระหว่างคนในทวีปสแกนดิเนเวียกับคนในทวีปเอเชีย วัดโดยการประเมินระดับความพึงพอใจหลักใน
                                                           

111 Sharon S. Andrew, S.M.I.L.E.S.: The Differentiating Quotient for 
Happiness at Work (London: Macmillan Publishers, 2011). 

112 New Economics Foundation, Happy Planet index 2006, accessed July 1, 
2016 available from http//www.neweconomics.org/files/The_Happy_Planet_lndex_ 
1.pdf 
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ชีวิต ทั้งชีวิตสมรส การท างานและการได้รับการเติมเต็ม ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบ
ทวีปสแกนดิเนเวียมีความสุขสูงกว่าคนในแถบทวีปเอเชีย113  

เฮลิเวล (Helliwell) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขและสุขภาวะที่ดี ซึ่งงานวิจัยได้ข้อสรุป 3 ข้อที่
เป็นพ้ืนฐานให้เกิดความสุข 1) การมองให้เป็นบวกมากกว่าลบ โดยจากงานวิจัยไม่ได้ศึกษาแค่เรื่อง
เกี่ยวกับความสุขแต่ยังศึกษาว่าสิ่งใดที่ท าให้ชีวิตและการท างานเป็นสุขอย่างแท้จริง และได้มีงานวิจัย
ที่สนับสนุนว่าการมองให้เป็นบวกมากกว่าลบ ยังช่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วย 2) สนใจสังคมมากกว่า
วัตถุ พวกที่คิดถึงวัตถุนิยมมักจะคิดว่าการมีบ้านหลังใหญ่และการมีเงินเดือนที่มากจะท าให้พวกเขามี
ความสุขแต่การให้ได้มาซึ่งชีวิตแบบที่เขาต้องการ ต้องแลกมาด้วยการพักผ่อนที่น้อยลง การใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอ่ืนน้อยลงซึ่งความสุขจะลดน้อยลงตามมาด้วย แต่เฮลิเวล พบว่า การเพ่ิมความสัมพันธ์
ระหว่างลูกน้องและหัวหน้าเพียง 1% จะช่วยเพ่ิมความสุขได้เทียบเท่ากับเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นถึง 30% 
3) มีความเอ้ือเฟ้ือมากกว่าเห็นแก่ตัว คนที่รู้จักแบ่งป๎นมากโดยไม่ค านึงถึงผลตอบแทนจะมีความสุข
มากกว่าคนที่แบ่งป๎นน้อยกว่า และเมื่อเราได้ร่วมกันท าสิ่งหนึ่ง ให้กับใครสักคนเมื่อนั้นความสุขที่
ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น114 

 
 

 

 

 

  

                                                           
113 Diener, E. and Oishi, S., Are Scandinavians happier than Asians : Issues 

in Comparing nations on subjective well–being, accessed July 9, 2016, available 
fromhttps://internal.psychology.Illinois.edu/reprints/index.php?page=request_article&
site id=24 & article_id=443 

114 John Helliwell, Summary of recent happiness research update 2012, 
Accessed 12 March 2016, Available from http://socialcapital.wordpress.com/2010/10/ 
27/summary-of-recent-happiness-research/ 



  

 

61 

สรุป 

 
ผลจากการศึกษาวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาที่

น าไปสู่การตั้งสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
กับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยจะใช้
แนวคิดคุณลักษณะผู้น าของ นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) มาใช้ในการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งคุณลักษณะผู้น าตาม
แนวความคิดของ นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) ประกอบด้วย 1) ความเฉลียวฉลาด ( Intelligence)      
2) ความเชื่อมั่น (Self-confidence) 3) ความตั้งใจ (Determination) 4) ความซื่อสัตย์ (Integrity)  
5) การเข้าสังคม (Sociability) ส่วนแนวคิดด้านความสุขในการท างานจะใช้แนวคิดของ มาเนียน 
(Manion) ได้แก่ 1) สัมพันธภาพ (Connection) 2) ความรักในงาน (Love of the Work) 3) 
ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) 4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) ซึ่งความสุขในการ
ท างานของครูนั้น ถ้าครูมีความสุขในการท างานก็ย่อมจะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย
ด้วยความเต็มใจ ทั้งคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและความสุขในการท างานของครูต่ างก็
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการบริหารที่สามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ได้  
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บทที่ 3  

 การด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
1) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
2) ความสุขในการท างานของครู  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                
3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) ใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ครู ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการวิจัยเป็นระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดการเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้เกิด
เป็นกระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร ต ารา ข้อมูลสถิติ บทความ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์จัดท าโครงร่างงานวิจัยเสนอ
ขอความเห็นชอบและขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการ
วิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงทางเนื้อหา และความเชื่อมั่น น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือติดต่อ
ขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์และส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างแล้วน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท าเป็นรายงานการวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย
จึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร 
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot, non-
experimental case study design) ซึ่งแสดงเป็นแบบแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

เมื่อ  R   หมายถึง   ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
X หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

 

X 

O 

R 
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ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 26 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 29 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 55 โรงเรียน  
 

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่าง จากการเปิดตารางการประมาณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)115 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน             
48 โรงเรียน และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random 
sampling) มีข้ันตอนการสุ่ม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกกลุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ตามจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสัดส่วนประชากรแต่ละจังหวัด ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จังหวัดราชบุรี จ านวน 23 โรงเรียน และกาญจนบุรี จ านวน 25 โรงเรียน 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือ ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน              
2) คร ูจ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 48 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 96 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

115 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities,” Journal for Educational and Psychological Measurement, 
No.3 (November, 1970): 608. 
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ตารางที่ 2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 

ที ่ จังหวัด 
ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/     

ผู้รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา/            

รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

ครู รวม 

1 ราชบุร ี 26 23 23 23 46 

2 กาญจนบุร ี 29 25 25 25 50 

รวม 55 48 48 48 96 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใช้ในส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรต้น และตัว
แปรตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ต าแหน่งป๎จจุบัน และประสบการณ์ในการท างาน 
 2. ตัวแปรต้น (Xtot) คือ ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า ตามแนวคิดของนอร์ทเฮ้าส์ 
(Northouse) แบ่งองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าออกเป็น 5 ตัวแปรย่อย คือ   
  2.1 ความฉลาดเฉลียว (Intelligence : X1) หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและ
สติป๎ญญา สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ และแก้ไขป๎ญหาได้ มีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารงาน มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ อ่ืนได้มี
ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 2.2 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confidence : X2) หมายถึง ความมั่นใจในความรู้
ความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ มีความเชื่อมั่นมี
จิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม มีความหนักแน่น ไม่เชื่อข่า วสารง่ายมี
ความมั่นใจและมีความเชื่อม่ันในการกระท าของตน   
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 2.3 ความตั้งใจ (Determination : X3) หมายถึง ความต้องการปฏิบัติงานให้ส าเร็จมี
ความขยัน อดทน อุทิศเวลา มีความมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีความเสมอต้นเสมอปลายในการ
ปฏิบัติงาน มีแรงบันดาลใจในการท างาน และยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2.4 ความซื่อสัตย์ (Integrity : X4) หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และองค์กรมี
ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ ยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ 
 2.5 การเข้าสังคม (Sociability : X5) หมายถึง ความเป็นมิตร เป็นกันเอง สุภาพอ่อน
น้อม พูดจาสุภาพ อ่อนโยน เป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์
สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 
 3. ตัวแปรตาม (Ytot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับความสุขในการท างาน ตามแนวคิดของมาเนียน 
(Manion) องค์ประกอบของความสุขในการท างานมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

3.1 สัมพันธภาพ (Connection : Y1) เป็นความสัมพันธ์ของบุคลากรในการท างานโดย
การที่บุคคลร่วมกันท างาน เกิดสังคมการท างานขึ้น ท าให้มีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน มีการร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการท างาน มีการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรและก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีในการท างาน  

3.2 ความรักในงาน (Love of the Work : Y2) เป็นความรู้สึกรักและผูกพันกับงาน 
รับรู้ว่าตนมีภาระรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในการท างานของตนเอง มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน ท าให้ท างานด้วยความสนุกสนานและ
ภาคภูมิใจ  

3.3 ความส าเร็จในงาน (Work Achievement : Y3) หมายถึง การท างานได้ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความส าเร็จในการท างานท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต  

3.4 การเป็นที่ยอมรับ (Recognition : Y4) หมายถึง การได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือ 
และความไว้ใจในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งป๎จจุบัน และประสบการณ์การท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก       
ที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (Forced choice) 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยพัฒนา   
ตามแนวความคิดของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse)  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครู ผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิด
ของมาเนียน (Manion)  
 ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)                
5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท (Likert’s five rating scale)116 โดยก าหนดช่วงระดับคะแนนของแต่ละ
พฤติกรรมโดยมีความหมายดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือความสุขในการท างาน             
ของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
          ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือความสุขในการท างาน              
ของครู อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือความสุขในการท างาน            
ของครู อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือความสุขในการท างาน           
ของครู อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาหรือความสุขในการท างาน           
ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ตามละดับข้ันดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด

คุณลักษณะผู้น า และความสุขในการท างานของครู จากนั้นน าข้อมูลที่ศึกษามาสร้างเครื่องมือภายใ ต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถาม     
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาตรวจสอบปรับแก้ตามรายละเอียดของตัวแปรที่ได้
นิยามไว้ จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามตัวแปร โดยเทคนิค IOC 
(Index of item objective congruence) ได้ผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ซึ่งถือ
เป็นเครื่องมือที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไปได้ 
                                                           

116 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill,            
1961), 74. 
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ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)117 โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 
Coefficient) ปรากฏว่าค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.918 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

           การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดั้งนี้ 
          1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและครูให้ความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถาบส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปตามสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมจัดส่งคืนโดยตรงและทางไปรษณีย์ 

3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว พิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมด          
เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จัดระเบียบของข้อมูล และลงรหัส จากนั้นน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 
 
 
 

                                                           
117

 Lee J.Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd (New York: Harper 
& Row Publisher, 1987), 161.  
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และความสุขในการท างานของครู สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต    

(x̄ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์
ในการแปลผลตามแนวคิดของเบสท์ (Best)118 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00 ถึง 1.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา / 
ความสุขในการท างานของครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 ถึง 2.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา / 
ความสุขในการท างานของครู อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 ถึง 3.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา / 
ความสุขในการท างานของครู อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50 ถึง 4.49 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา / 
ความสุขในการท างานของครู อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50 ถึง 5.00 หมายถึง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา / 
ความสุขในการท างานของครู อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุข
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
โดยก าหนดค่าความสัมพันธ์ ดังนี้ 
  
 ตั้งแต.่70 ขึ้นไป  ถือว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 .30 - .69   ถือว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 ต่ ากว่า .30   ถือว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 
 
                                                           

118
 Best, John W., Research in Education, 2nded. (New Jersey: Prentice Hall, 

1997), 204-208. 
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 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็น 1 แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันแบบ
สมบูรณ์ และถ้าค่าสหสัมพันธ์ มีค่าเป็น 0 ถือว่าตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ถ้าค่า r มีค่า    
เป็นบวกหมายความว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ
หมายความว่า ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม119  

 

สรุป 

 
การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) ความสุขในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ใช้
สถานศึกษา เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากร คือ สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 48 โรงเรียน จากการ
เปิดตารางประมาณการขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และ
ท าการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) จ าแนกตามจังหวัด ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครู จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 48 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 96 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) และแบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครู 
ตามแนวคิดของมาเนียน (Manion) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 
 
 

                                                           
119 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. (โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 240. 
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร

สถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 โรงเรียน มีผู้ให้

ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

สถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และครู 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 96 คน            

ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการ

วิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่                      
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 

      เพศชาย 

      เพศหญิง 

 

51 

45 

 

53.12 

46.88 

รวม 96 100 

2 อายุ  

      20 – 30 ปี  

      31 – 40 ปี  

      41 – 50 ปี  

      51 – 60 ปี  

 

21 

13 

14 

48 

 

21.88 

13.54 

14.58 

50.00 

รวม 96 100 

3 ระดับการศึกษา  

      ปริญญาตรี  

      ปริญญาโท  

      ปริญญาเอก  

 

39 

43 

14 

 

40.63 

44.79 

14.58 

รวม 96 100 

4 ต าแหน่งป๎จจุบัน  

      ผู้อ านวยการโรงเรียน 

      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 

      รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

      ครู  

 

32 

9 

7 

48 

 

33.33 

9.38 

7.29 

50.00 

รวม 96 100 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

5 ประสบการณ์ในการท างาน  

       1 - 5 ปี  

       6 - 10 ปี 

       11 - 15 ปี  

       16 - 20 ปี  

       21 – 25 ปี  

       26 – 30 ปี  

       มากกว่า 30 ปี    

 

19 

10 

12 

7 

13 

11 

24 

 

19.79 

10.42 

12.50 

7.29 

13.54 

11.46 

25.00 

รวม 96 100 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 96 คน เป็นเพศชายมากที่สุด 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 53.12 และเป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 เมื่อ

พิจารณาอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 51–60 ปีมากที่สุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.00 รองลงมา คือ มีอายุ 20–30 ป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 อายุ 41–50 ปี จ านวน 

14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 และอายุ 31–40 ปี น้อยที่สุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.54 

โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 รองลงมาคือ

ระดับปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 และระดับปริญญาเอก จ านวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 14.58 ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ต าแหน่งรักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 และต าแหน่งครู จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในขณะที่

ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม มากกว่า 30 ปี มากที่สุด จ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.00 รองลงมา คือมีประสบการณ์การท างาน 1–5 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 

มีประสบการณ์การท างาน 21–25 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13 .54 มีประสบการณ์การ
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ท างาน 11–15 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มปีระสบการณ์การท างาน 26–30 ปี จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46 มีประสบการณ์การท างาน 6–10 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.42 และมีประสบการณ์การท างาน 16–20 ปี น้อยที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 

 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ในการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 48 โรงเรียน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 

(Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 - 13 ดังนี้  

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

                                                                                                          (n=48) 

ข้อที่ คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา X  S.D. ระดับ 

1 ความฉลาดเฉลียว (X1) 4.51 0.43 มากที่สุด 

2 ความเชื่อมั่นในตนเอง (X2) 4.70 0.32 มากที่สุด 

3 ความตั้งใจ (X3) 4.67 0.38 มากที่สุด 

4 ความซื่อสัตย์ (X4) 4.70 0.38 มากที่สุด 

5 การเข้าสังคม (X5) 4.80 0.34 มากที่สุด 

รวม (Xtot) 4.68 0.37 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D.= 0.37) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก

มาก ไปหาน้อย ดังนี้ การเข้าสังคม ( X = 4.80, S.D. = 0.34) ความเชื่อมั่นในตนเอง ( X = 4.70,               



  

 

74 

S.D. = 0.32) ความซื่อสัตย์ ( X = 4.70, S.D. = 0.38) ความตั้งใจ ( X = 4.67, S.D. = 0.38) และ

ความฉลาดเฉลียว ( X = 4.51, S.D. = 0.43) ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.32–0.43 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความฉลาดเฉลียว 
                              (n=48) 

ข้อที่ ด้านความฉลาดเฉลียว X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ และ

สติป๎ญญาดี 

4.41 0.61 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตุการณ์

และแก้ไขป๎ญหาได้ 

4.50 0.56 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 4.55 0.52 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

กับผู้อ่ืนได้ 

4.49 0.56 มาก 

5 ผู้บริหารมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.43 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความฉลาดเฉลียว (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด           

( X = 4.51, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และในระดับมาก  

2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความสามารถในการรับรู้สิ่ง

ต่างๆ รอบตัว ( X = 4.60, S.D. = 0.49) ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน                  

( X = 4.55, S.D. = 0.52) ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตุการณ์และแก้ไขป๎ญหาได้            

( X = 4.50, S.D. = 0.56) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อ่ืนได้                  
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( X = 4.49, S.D. = 0.56) และผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ และสติป๎ญญาดี               

( X = 4.41, S.D. = 0.61) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.49–0.61 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  

        
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

                                                                                                        (n=48) 

ข้อที่ ความเชื่อม่ันในตนเอง X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง 4.52 0.50 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในความคิด การกระท าของตน 

และการตัดสินใจ 

4.77 0.42 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ 4.69 0.47 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 4.72 0.48 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม 4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.32 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน      

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ        

มากที่สุด ( X = 4.70, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ           

โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม          

( X = 4.78, S.D. = 0.44) ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในความคิด การกระท าของตน และการตัดสินใจ    

( X = 4.77, S.D. = 0.42) ผู้บริหารมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ( X = 4.72, S.D. = 0.48) 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ ( X = 4.69, S.D. = 0.47) และผู้บริหารแสดงความรู้

ความสามารถของตนเอง ( X = 4.52, S.D. = 0.50) ตามล าดับ  
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เมื่อ พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ ระหว่าง  0.42–0.50 แสดงว่ า            

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความตั้งใจ 
            (n=48) 

ข้อที่ ความตั้งใจ X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.55 0.52 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศเวลาให้กับงาน 4.77 0.45 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารมีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงาน 4.69 0.49 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4.69 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความตั้งใจ (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                  

( X = 4.67, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศเวลาให้กับงาน ( X = 4.77,             

S.D. = 0.45) ส่วนผู้บริหารมีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงานและผู้บริหารยึดเกณฑ์

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน คือ ( X = 4.69, 

S.D. = 0.49) และผู้บริหารมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ( X = 4.55, S.D. = 0.52) 

ตามล าดับ                   

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.45–0.52 แสดงว่า           

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  

        

 



  

 

77 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความซื่อสัตย์ 
                     (n=48) 

ข้อที่ ความซ่ือสัตย์ X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารเคารพในเกียรติของตนเอง ผู้อ่ืน และองค์กร 4.68 0.47 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 

และมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้                

4.69 0.47 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม 4.76 0.43 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ

และความน่าเชื่อถือ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.38 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 8 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน         

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความซื่อสัตย์ (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                  

( X = 4.70, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับ       

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม                 

( X = 4.76, S.D. = 0.43) ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และมีความน่าเชื่อถือ 

ไว้วางใจได้ ( X = 4.69, S.D. = 0.47) ผู้บริหารเคารพในเกียรติของตนเอง ผู้อ่ืน และองค์กร                 

( X = 4.68, S.D. = 0.47) และผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและ          

ความน่าเชื่อถือ ( X = 4.67, S.D. = 0.47) ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.43–0.47 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการเข้าสังคม 
                     (n=48) 

ข้อที่ การเข้าสังคม X  S.D. ระดับ 

1 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมิตร และเป็นกันเอง 4.84 0.37 มากที่สุด 

2 ผู้บริหารมีกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนน้อม และพูดจาสุภาพ 

อ่อนโยน 

4.91 0.30 มากที่สุด 

3 ผู้บริหารมีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน 4.80 0.41 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.80 0.40 มากที่สุด 

5 ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.34 มากที่สุด 

 

   จากตารางที่ 9 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการเข้าสังคม (X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด               

( X = 4.80, S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับ         

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนน้อม และพูดจาสุภาพ 

อ่อนโยน ( X = 4.91, S.D. = 0.30) ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมิตร และเป็นกันเอง               

( X = 4.84, S.D. = 0.37) ผู้บริหารมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ( X = 4.80, S.D. = 0.40) 

ผู้บริหารมีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน ( X = 4.80, S.D. = 0.41) และผู้บริหารสามารถสร้าง

บรรยากาศแห่งความร่วมมือ ( X = 4.71, S.D. = 0.46) ตามล าดับ  

   เมื่ อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ ระหว่ าง 0.30–0.46 แสดงว่ า             

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

 ในการวิเคราะห์ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

จากกลุ่มตัวอย่าง 48 โรงเรียน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)          

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 10–14 ดังนี้  

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการท างานของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 
                                                                               (n=48) 

ข้อที่ ความสุขในการท างานของครู X  S.D. ระดับ 

1 สัมพันธภาพ (Y1) 4.78 0.30 มากที่สุด 

2 ความรักในงาน (Y2) 4.61 0.34 มากที่สุด 

3 ความส าเร็จในงาน (Y3) 4.52 0.42 มากที่สุด 

4 การเป็นที่ยอมรับ (Y4) 4.67 0.28 มากที่สุด 

รวม (Ytot) 4.65 0.34 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.34) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก  

ไปหาน้อย ดังนี้ สัมพันธภาพ ( X = 4.78, S.D. = 0.30) การเป็นที่ยอมรับ ( X = 4.67, S.D. = 

0.28) ความรักในงาน ( X = 4.61, S.D. = 0.34) และความส าเร็จในงาน ( X = 4.52, S.D. = 0.42) 

ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง  0.28–0.42 แสดงว่า             

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านสัมพันธภาพ 
                   (n=48) 

ข้อที่ สัมพันธภาพ X  S.D. ระดับ 

1 มีเจตคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน 4.80 0.40 มากที่สุด 

2 มีความสุขเมื่อได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.41 0.61 มากที่สุด 

3 มีความสุขที่ผู้ร่วมงานมีความร่วมมือและช่วยเหลือ            

ซึ่งกันและกัน 

4.70 0.46 มากที่สุด 

4 มีความสุขเมื่อผู้ร่วมงานมีความเป็นกันเองพูดคุย 

เปิดเผย จริงใจกันอย่างเป็นมิตร  

4.77 0.42 มากที่สุด 

5 มีความสุขเมื่อเห็นบรรยากาศการท างานที่ดี  4.90 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.30 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 11 พบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านสัมพันธภาพ (Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.78,                

S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความสุขเมื่อเห็นบรรยากาศการท างานที่ดี ( X = 4.90, S.D. = 0.31)           

มีเจตคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน ( X = 4.80, S.D. = 0.40) มีความสุขเมื่อผู้ร่วมงานมีความเป็นกันเองพูดคุย 

เปิดเผย จริงใจกันอย่างเป็นมิตร ( X = 4.77, S.D. = 0.42) มีความสุขที่ผู้ร่วมงานมีความร่วมมือและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ( X = 4.70, S.D. = 0.46) และมีความสุขเมื่อได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน                

( X = 4.41, S.D. = 0.61) ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.31–0.61 แสดงว่า            

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการท างานของครู   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความรักในงาน 
                               (n=48) 

ข้อที่ ความรักในงาน X  S.D. ระดับ 

1 มีความภาคภูมิใจกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบัน 4.54 0.54 มากที่สุด 

2 มีความตระหนักรู้ในภาระงานและมีความมุ่งมั่นที่           

จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

4.50 0.58 มากที่สุด 

3 มีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.56 0.50 มากที่สุด 

4 มีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน 4.84 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.34 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความรักในงาน (Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61,                 

S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน ( X = 4.84, S.D. = 0.37) มีความ

กระตือรือร้นในการท างาน ( X = 4.56, S.D. = 0.50) มีความภาคภูมิใจกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบัน 

( X = 4.54, S.D. = 0.54) และมีความตระหนักรู้ในภาระงานและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้

ประสบความส าเร็จ ( X = 4.50, S.D. = 0.58) ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.37–0.58 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการท างานของครู   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความส าเร็จในงาน 
             (n=48) 

ข้อที่ ความส าเร็จในงาน X  S.D. ระดับ 

1 มีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้

ก าหนดไว้ 

4.32 0.62 มาก 

2 มีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.47 0.58 มาก 

3 มีความภาคภูมิใจในการท างานที่มีคุณค่าและ                         

มีความส าคัญ 

4.55 0.52 มากที่สุด 

4 มีความสุขเมื่อเห็นความก้าวหน้าทางอาชีพ 4.73 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.42 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความส าเร็จในงาน (Y3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.52,             

S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และในระดับมาก 2 ข้อ โดย

เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความสุขเมื่อเห็นความก้าวหน้าทางอาชีพ             

( X = 4.73, S.D. = 0.47) มีความภาคภูมิใจในการท างานที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ ( X = 4.55, 

S.D. = 0.52) มีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ( X = 4.47, S.D. = 0.58) และ          

มีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ ( X = 4.32, S.D. = 0.62) 

ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.47–0.62 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุขในการท างานของครู   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
                                (n=48) 

ข้อที่ การเป็นที่ยอมรับ X  S.D. ระดับ 

1 มีความสุขเมื่อการปฏิบัติงานของท่าน ได้รับการยกย่อง

จากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

2 มีความสุขเมื่อได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน 4.55 0.52 มากที่สุด 

3 มีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจาก

ผู้บังคับบัญชา 

4.74 0.46 มากที่สุด 

4 มีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจาก

ผู้ร่วมงาน 

4.74 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.28 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.67,              

S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและมี

ความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจากผู้ร่วมงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากัน คือ ( X = 4.74, S.D. = 0.46) มีความสุขเมื่อการปฏิบัติงานของท่านได้รับการยก

ย่องจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ( X = 4.67, S.D. = 0.47) และมีความสุขเมื่อได้รับความเชื่อถือ

จากผู้ร่วมงาน ( X = 4.55, S.D. = 0.52) ตามล าดับ  

 เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.46–0.52 แสดงว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

     ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้ บริหารสถานศึกษกับ
ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 

        คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 
   1) ความฉลาดเฉลียว (X1) 
   2) ความเชื่อมั่นในตนเอง (X2) 
   3) ความตั้งใจ (X3) 
   4) ความซื่อสัตย์ (X4) 
   5) การเข้าสังคม (X5) 
 
       ความสุขในการท างานของครู (Ytot)  
   1) สัมพันธภาพ (Y1) 
   2) ความรักในงาน (Y2) 

3) ความส าเร็จในงาน (Y3) 
4) การเป็นที่ยอมรับ (Y4) 
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ตารางที่ 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุข 
ในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

                    (n=48) 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .639** .756** .727** .481** .856** 

X2 .781** .516** .435** .370** .672** 

X3 .657** .489** .516** .286** .637** 

X4 .359** .334** .335** .330** .437** 

X5 .706** .322** .230* .322** .490** 

Xtot .780** .618** .578** .453** .785** 
 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

 จากตารางที่ 15 พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) กับความสุข          

ในการท างานของครู (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ในภาพรวม                

มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับมาก (rxy= .785) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) กับ

ความสุขในการท างานของครูแต่ละด้าน (Y) พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) 

กับความสุขในการท างานของครู ด้านสัมพันธภาพ (Y1) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยเป็น

ความสัมพันธ์ในระดับมาก  (rxy= .780) และคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา (Xtot) กับ

ความสุขในการท างานของครู ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Y4) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด โดยเป็น

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (rxy= .453)  

 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละ

ด้าน (X) กับความสุขในการท างานของครู (Ytot) พบว่า คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน

การเข้าสังคม (X1) กับความสุขในการท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด โดยเป็น

ความสัมพันธ์ในระดับมาก (rxy= .856) คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความซื่อสัตย์ 
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(X4) กับความสุขในการท างานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด โดยเป็นความสัมพันธ์ใน

ระดับปานกลาง (rxy= .437) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นราย

ด้าน (X1–X5) กับความสุขในการท างานของครู ในแต่ละด้าน (Y1–Y4) พบว่า คุณลักษณะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง (X2) กับความสุขในการท างานของครู ด้าน

สัมพันธภาพ (Y1) มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก (rxy= .781) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเข้าสังคม (X5) กับความสุขในการท างาน

ของครู ด้านความส าเร็จในงาน (Y3) มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย (rxy= .230) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะผู้น า

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) ความสุขในการ

ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช้

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (Unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และครู 1 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น า

ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของนอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) และความสุขในการท างานของ

ครู ตามแนวคิดของมาเนียน (Manion) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)   

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ

ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สรุปผลการวิจัย

ได้ดังนี้  

 1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ใน
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ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเข้าสังคม 

ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความตั้งใจ และด้านความฉลาดเฉลียว ตามล าดับ 

 2. ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความสุขในการท างานของครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพ ด้านการเป็นที่ยอมรับ ด้านความรักในงาน 

และด้านความส าเร็จในงาน ตามล าดับ  

3. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือให้ทราบ
สภาพที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส าคัญในป๎จจุบันตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาก าหนด ซึ่งจะต้องเป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ ความฉลาดเฉลียว มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการบริหารงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความซื่อสัตย์            
ยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม การเข้าสังคม อีกทั้งมีความสามารถในการกระตุ้นให้



  

 

89 

บุคลากรในองค์การได้ใช้ศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สต๊อกดิลล์ (Stogdill) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะของผู้น าที่ดี พบว่า ลักษณะของผู้น าที่ดีมี 
6 ด้านคือ 1) ลักษณะทางกาย 2) ภูมิหลังทางสังคม 3) สติป๎ญญาและความรู้ความสามารถ                    
4) บุคลิกภาพ 5) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 6) ลักษณะทางสังคม และสอดคล้องกับแนวคิดของ     
บาร์นาร์ด (Barnard) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ คือ 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน 2) ความสามารถในการตัดสินใจผู้น าที่ดี 3) ความสามารถใน
การจูงใจ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความฉลาด มีไหวพริบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แมกนูสัน 
(Magnuson) ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน
ที่ประสบความส าเร็จนั้น คุณลักษณะด้านส่วนตัวได้แก่ มีความยุติธรรม มีความรอบรู้ มีอารมณ์มั่นคง
เปิดเผย เข้าใจง่าย มีความม่ันคงคือ คงเส้นคงวา และมีความเห็นใจผู้อ่ืน และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ 
ได้แก่ มีความรู้ในการบริหารดี รู้จักที่จะมอบหมายงาน มีการวางแผนและจัดหน่วยงานได้ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดต่อผู้อ่ืนได้ รู้จักใช้อ านาจ
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก            
ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บังอร จงสมจิตต์ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร      
ที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะผู้น า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านคุณลักษณะทางสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชพร สระสม ได้ศึกษาเรื่อง 
การวิ เ คราะห์ เปรี ยบ เที ยบการส่ งผลคุณลั กษณะของผู้ บ ริห ารกับวัฒนธรรมโร ง เ รี ยน                          
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางสังคม อยู่ในระดับมาก              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐยากรณ์ เล็กสิงโต ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปนัดดา ปิ่นทัศน์ ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
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2. ความสุขในการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารงานบุคคลได้ดี โดยส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมและการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกครูในโรงเรียน
อยู่เสมอ ส่งผลให้ครูมีสภาพสังคมในการท างาน ที่มีความเป็นกันเอง สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ พูดคุย เปิดเผย จริงใจกันอย่างเป็นมิตร ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งกัน
และกัน มีความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน รู้จักแบ่งป๎น และมีน้ าใจ
ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน เมื่อครูท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ป๎ญหาความขัดแย้งในการท างานก็น้อยลง 
ก่อให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ นิลภาทย์ ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสุขในการท างานกับสมรรถนะข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตบางพลัด 
ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการท างานของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟรีเยอมุท และโชว์นไวลล์ (Freyermuth and Schonewille) 
ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานและการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าจะต้อง
เป็นผู้สร้างความสุขในสถานที่ท างาน โดยเริ่มจากสร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนรู้ สึกมี
ความสุข  

3. คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับมาก อย่าง
มี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าขององค์กร เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการจัดบรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กร และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา ส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพและความสุขในการท างานของครู ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
คุณลักษณะผู้น าที่ดีคือ ด้านความฉลาดเฉลียว ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน               
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบและสติป๎ญญา สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
กับผู้อ่ืน สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว และสามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์และแก้ไขป๎ญหาได้ 
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง 
มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นในความคิดการกระท าของตน ตัดสินใจได้ รวดเร็ว
ถูกต้อง แก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ด้านความ
ตั้งใจ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศเวลาให้กับงาน มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความ
เสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงาน และยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านความซื่อสัตย์ 
ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม เคารพในเกียรติของตนเองผู้อ่ืนและองค์กร มี
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ความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าสังคม ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความเป็นมิตรและเป็นกันเอง มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน มีกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนน้อม พูดจาสุภาพ
อ่อนโยน มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในองค์กร
ได้ ดังนั้น ถ้าคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ความสุขในการท างานของครู
ก็จะอยู่ในระดับที่สอดคล้องกัน ถ้าคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
ความสุขในการท างานของครูก็จะอยู่ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญธรรม 
ไวยมิตรา ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้
ของครู กับความพึงพอใจในการปฏิบัติ ง านของครู  สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กันอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการ

ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและความสุขในการท างานของครูให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายหรือแนวทาง

ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนความรู้    

การอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้

ความสามารถ เกิดความช านาญในการบริหารงาน และมีแนวทางในการพัฒนาความสุขในการท างาน

ของครูเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรหาแนวทางการสร้างเสริมความสุขในการท างานของครู เช่น 
การจัดกิจกรรมให้ครูได้ผ่อนคลายจากการท างาน จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แนวทางและส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร และ
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และสวัสดิการของข้าราชการครูเพ่ือ
ยกระดับความสุขในการท างานของข้าราชการครูให้สูงขึ้น 

 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจในการปรับปรุง 
และพัฒนาไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการ
ท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้า จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ควรศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู 
ในสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 

 2. ควรศึกษาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสุขในการท างาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 3. ควรศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของครู 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

1. ชื่อ – สกุล ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง 
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
 ต าแหน่ง  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
     ป๎จจุบัน ข้าราชการบ านาญ 
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 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

3. ชื่อ – สกุล ร.ต.ต.ดร.เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ  
 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต าแหน่ง  รักษาราชการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

4. ชื่อ – สกุล นางเฉลิมศรี กองสุข 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม 
 

5. ชื่อ – สกุล ดร.พิเชศ รุ่งสว่าง 

 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการประเมินการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ต าแหน่ง  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
 

ข้อที่ ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 
ความฉลาดเฉลียว (X1) 

1 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ และ
สติป๎ญญาดี 

5   5 1 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตุการณ์และ
แก้ไขป๎ญหาได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 5   5 1 ใช้ได้ 
4 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

กับผู้อ่ืนได ้
5   5 1 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 5   5 1 ใช้ได้ 

ความเชื่อม่ันในตนเอง (X2) 
6 ผู้บริหารแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง 5   5 1 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในความคิด การกระท าของตน 
และการตัดสินใจ 

5   5 1 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ 5   5 1 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 5   5 1 ใช้ได้ 
10 ผู้บริหารยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม 5   5 1 ใช้ได้ 

ความตั้งใจ (X3) 
11 ผู้บริหารมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 5   5 1 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศเวลาให้กับงาน 5   5 1 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารมีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงาน 4   4 0.8 ใช้ได้ 
14 ผู้บริหารยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 5   5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 

ความซ่ือสัตย์ (X4) 

15 ผู้บริหารเคารพในเกียรติของตนเอง ผู้อื่น และองค์กร 4   4 0.8 ใช้ได้ 
16 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง      

และมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้                
5   5 1 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม 5   5 1 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
และความน่าเชื่อถือ 

5   5 1 ใช้ได้ 

การเข้าสังคม (X5) 

19 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมิตร และเป็นกันเอง 5   5 1 ใช้ได้ 
20 ผู้บริหารมีกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนน้อม และพูดจาสุภาพ 

อ่อนโยน 

5   5 1 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารมีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น 5   5 1 ใช้ได้ 
22 ผู้บริหารมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 5   5 1 ใช้ได้ 
23 ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 5   5 1 ใช้ได้ 

สัมพันธภาพ (Y1) 

1 ท่านมีเจตคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน 5   5 1 ใช้ได้ 
2 ท่านมีความสุขเมื่อได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 5   5 1 ใช้ได้ 
3 ท่านมีความสุขที่ผู้ร่วมงานมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 

5   5 1 ใช้ได้ 

4 ท่านมีความสุขเมื่อผู้ร่วมงานมีความเป็นกันเองพูดคุย 
เปิดเผย จริงใจกันอย่างเป็นมิตร  

5   5 1 ใช้ได้ 

5 ท่านมีความสุขเมื่อเห็นบรรยากาศการท างานที่ดี  5   5 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ข้อค าถาม 

ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 

+1 0 -1 

ความรักในงาน (Y2) 

6 ท่านมีความภาคภูมิใจกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบัน 5   5 1 ใช้ได้ 
7 ท่านมีความตระหนักรู้ในภาระงานและมีความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
5   5 1 ใช้ได้ 

8 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน 5   5 1 ใช้ได้ 
9 ท่านมีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน 5   5 1 ใช้ได้ 

ความส าเร็จในงาน (Y3) 
10 ท่านมีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย    

ที่ได้ก าหนดไว้ 
5   5 1 ใช้ได้ 

11 ท่านมีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 5   5 1 ใช้ได้ 
12 ท่านมีความภาคภูมิ ใจในการท างานที่มีคุณค่าและ           

มีความส าคัญ 
5   5 1 ใช้ได้ 

13 ท่านมีความสุขเม่ือเห็นความก้าวหน้าทางอาชีพ 5   5 1 ใช้ได้ 

การเป็นที่ยอมรับ (Y4) 
14 ท่านมีความสุขเมื่อการปฏิบัติงานของท่านได้รับการ      

ยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
5   5 1 ใช้ได้ 

15 ท่านมีความสุขเมื่อได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน 4   4 0.8 ใช้ได้ 
16 ท่านมีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างาน       

จากผู้บังคับบัญชา 
5   5 1 ใช้ได้ 

17 ท่านมีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างาน      
จากผู้ร่วมงาน 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ส าหรับทดลองเครื่องมือ  จ านวน 8 แห่ง 
 
1. โรงเรียนสงวนหญิง 
2. โรงเรียนอู่ทอง 
3. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
5. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
6. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
7. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
8. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือวิจัย 

จังหวัดนครปฐม 

 อ าเภอเมืองนครปฐม  
1. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม 
2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
3. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
4. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
5. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม 
6. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 

 อ าเภอสามพราน  
7. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
8. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
9. โรงเรียนสามพรานวิทยา 

 อ าเภอพุทธมณฑล  
10. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 อ าเภอก าแพงแสน  
11. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
12. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

 อ าเภอนครชัยศรี  
13. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
14. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

15. โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย 
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ภาคผนวก ง   

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.918 40 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

x8 

x9 

x10 

x11 

x12 

x13 

x14 

x15 

x16 

x17 

x18 

x19 

x20 

 

185.07 

184.93 

184.83 

184.97 

184.80 

184.93 

184.67 

184.73 

184.73 

184.63 

184.87 

184.67 

184.70 

184.70 

184.80 

184.77 

184.70 

184.80 

184.60 

184.53 

65.168 

66.754 

69.109 

66.033 

68.993 

69.306 

70.506 

67.375 

68.340 

68.171 

68.464 

68.299 

70.148 

69.321 

68.234 

69.771 

71.872 

69.476 

69.559 

70.809 

.724 

.605 

.408 

.687 

.430 

.375 

.283 

.672 

.542 

.655 

.482 

.598 

.317 

.429 

.526 

.342 

.087 

.370 

.480 

.357 

.912 

.914 

.917 

.913 

.917 

.917 

.918 

.914 

.915 

.914 

.916 

.915 

.918 

.917 

.915 

.918 

.920 

.917 

.916 

.917 
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x21 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 

184.67 

 

68.161 

 

.618 

 

.914 

x22 184.63 68.033 .676 .914 

x23 184.73 67.099 .710 .913 

y1 184.63 69.482 .456 .916 

y2 184.70 68.562 .533 .915 

y3 184.70 67.459 .687 .914 

y4 184.67 67.057 .780 .913 

y5 184.53 70.395 .439 .917 

y6 184.70 70.217 .307 .918 

y7 184.57 71.220 .240 .918 

y8 184.80 69.752 .335 .918 

y9 184.67 69.264 .459 .916 

y10 184.50 72.466 .048 .919 

y11 184.50 72.466 .048 .919 

y12 184.60 70.662 .303 .918 

y13 184.60 70.110 .391 .917 

y14 184.57 70.530 .359 .917 

y15 184.53 71.499 .222 .918 

y16 184.60 70.248 .369 .917 

y17 184.57 71.220 .240 .918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x21 

x21 
x21 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูล 

 
จ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 25 โรงเรียน 

1) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   
2) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
3) โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี   
4) โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
5) โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   
6) โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก   
7) โรงเรียนหนองรีประชานิมิต   
8) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม   
9) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   
10) โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
11) โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา   
12) โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม   
13) โรงเรียนวิสุทธรังษี    
14) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
15) โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 
16) โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
17) โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
18) โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
19) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
20) โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 
21) โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
22) โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 
23) โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
24) โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 
25) โรงเรียนประชามงคล 
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โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จ านวน 23 โรงเรียน 
26) โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี   
27) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   
28) โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   
29) โรงเรียนแคทรายวิทยา   
30) โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง   
31) โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   
32) โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
33) โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
34) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   
35) โรงเรียนหนองโพวิทยา   
36) โรงเรียนท่ามะขามวิทยา   
37) โรงเรียนช่องพรานวิทยา    
38) โรงเรียนสายธรรมจันทร์   
39) โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 
40) โรงเรียนเนกขัมวิทยา 
41) โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
42) โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 
43) โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
44) โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
45) โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 
46) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
47) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 
48) โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 
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ภาคผนวก ฉ   

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
............................................................. 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ    
การวิจัยเรื่องคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการท างานของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่ง
ต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
หรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณา
โปรดตอบให้ครอบทุกข้อความเป็นจริง 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย   
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา  

หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
2)  ครู 1 คน  

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน จ านวน 45 ข้อ ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม      จ านวน  5  ข้อ 
  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 23 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความสุขในการท างานของครู  จ านวน 17 ข้อ 
 

 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัย            
ได้แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  จึงขอของพระคุณ          
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
            นายธิป๎ตย์ ทั่นเส้ง 

     นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 เพศ 
          ชาย                         หญิง 
 

 
(    )  01 

2 อายุ 
          20-30 ปี                    31-40 ปี  
          41-50 ปี                   51-60 ปี  
 

 
(    )  02 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
          ปริญญาตรี                 ปริญญาโท  
          ปริญญาเอก 
 

 
(    )  03 

4 ต าแหน่งป๎จจุบัน 
          ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
          รองผู้อ านวยการสถานศึกษา                           
          ครู  
 

 
 

(    )  04 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
          1-5 ปี                       6-10 ปี   
          11-15 ปี                    16-20 ปี   
          21-25 ปี                     26-30 ปี   
          มากกว่า  30 ปี   
 

 
 

(    )  05 
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ ระดับ 1 หมายถึง   คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง   คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง   คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง   คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง   คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ความฉลาดเฉลียว 

1 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ และสติป๎ญญาดี       

2 ผู้บริหารสามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตุการณ์และแก้ไข
ป๎ญหาได้ 

   
   

3 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน       
4 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นได้       

5 ผู้บริหารมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว       

ความเชื่อม่ันในตนเอง 
6 ผู้บริหารแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง       

7 ผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในความคิด การกระท าของตน และ             
การตัดสินใจ 

  
    

8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และอุดมการณ์       

9 ผู้บริหารมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       
10 ผู้บริหารยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม       

ความตั้งใจ 

11 ผู้บริหารมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ       
12 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น อุทิศเวลาให้กับงาน       

13 ผู้บริหารมีความเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติงาน       

14 ผู้บริหารยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน       
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ความซ่ือสัตย์ 

15 ผู้บริหารเคารพในเกียรติของตนเอง ผู้อ่ืน และองค์กร       

16 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง และมีความ
น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้                

   
   

17 ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม       
18 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความ

น่าเชื่อถือ 
   

   

การเข้าสังคม 
19 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นมิตร และเป็นกันเอง       

20 ผู้บริหารมีกิริยาท่าทางสุภาพอ่อนน้อม และพูดจาสุภาพ อ่อนโยน       
21 ผู้บริหารมีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อ่ืน       

22 ผู้บริหารมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน       

23 ผู้บริหารสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ       
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ตอนที่ 3 ความสุขในการท างานของครู 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ ระดับ 1 หมายถึง   ความสุขในการท างานของคร ู อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง   ความสุขในการท างานของคร ู อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง   ความสุขในการท างานของคร ู อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง   ความสุขในการท างานของคร ู อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง   ความสุขในการท างานของคร ู อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

สัมพันธภาพ 
1 ท่านมีเจตคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน       

2 ท่านมีความสุขเม่ือได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน       

3 ท่านมีความสุขที่ผู้ร่วมงานมีความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       
4 ท่านมีความสุขเมื่อผู้ร่วมงานมีความเป็นกันเองพูดคุย เปิดเผย จริงใจ

กันอย่างเป็นมิตร  
 

     

5 ท่านมีความสุขเม่ือเห็นบรรยากาศการท างานที่ดี        

ความรักในงาน 

6 ท่านมีความภาคภูมิใจกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบัน       
7 ท่านมีความตระหนักรู้ในภาระงานและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน

ให้ประสบความส าเร็จ 
 

 
 

   

8 ท่านมีความกระตือรือร้นในการท างาน       

9 ท่านมีความรู้สึกทางบวกจากการท างาน       

ความส าเร็จในงาน 
10 ท่านมีความสุขเม่ือได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้       

11 ท่านมีความสุขเม่ืองานที่ปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม       

12 ท่านมีความภาคภูมิใจในการท างานที่มีคุณค่าและ มีความส าคัญ       
13 ท่านมีความสุขเม่ือเห็นความก้าวหน้าทางอาชีพ       

การเป็นที่ยอมรับ 
14 ท่านมีความสุขเม่ือการปฏิบัติงานของท่าน ได้รับการยกย่องจาก

ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
15 ท่านมีความสุขเม่ือได้รับความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน       

16 ท่านมีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจากผู้บังคับบัญชา       

17 ท่านมีความสุขเมื่อได้รับความไว้วางใจในการท างานจากผู้ร่วมงาน       
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 129 
 

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายธิป๎ตย์  ทั่นเส้ง 
วัน เดือน ปี เกิด 21 พฤษภาคม 2529 
สถานที่เกิด กาญจนบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2541  ส าเร็จการศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนตลาดส ารอง  

พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   
                    สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์   
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต    
                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2556  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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