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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างดี

ยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์ เพียรธัญญกรณ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และดร.ภญิโญ ทองเหลา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสนอแนะและตรวจ

แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ

เรียบร้อย ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์  

ดร.ไชยา  ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รอง

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ดร.ยุทธนา   

อุทโธ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และดร.เกวียนทอง ตน้เชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

อนุบาลพรรณานิคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ได้

เสียสละเวลาให้คำปรึกษาให้การช้ีแนะและตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัย 

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารและคุณครูโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมอืในการทดลองใช้

เครื่องมือ ผูบ้ริหารและคุณครูโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี ้ 

 ความสำเร็จและความภาคภูมใิจอันเกิดจากการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ครั้งนี้ มาจากการ

สนับสนุนและกำลังใจจากบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติพี่นอ้งและเพื่อนทุกคน  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชน์อันพึงเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผูว้ิจัยขอมอบเป็นกตัญญู

บูชาแก่บิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสรา้งการศกึษาให้แก่ผูว้ิจัย

มาตราบเท่าทุกวันนี ้ 

จนิดามาศ  คงชัย 
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ชื่อเรื่อง     ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

     โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

     สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2   

ผู้วิจัย     จนิดามาศ   คงชัย 

กรรมการที่ปรกึษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศกิานต์  เพียรธัญญกรณ์  

     ดร.ภญิโญ   ทองเหลา 

ปริญญา     ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์     2564 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์และ

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนและความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศกึษา 2563 จำนวน 354 คน จำแนก

เป็นผู้บริหาร จำนวน 104 คน และครูผู้สอน 250 คน โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างของ Krejcie and Morgan และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

มีค่าอำนาจจำแนก .391 - .820 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .956 และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีค่าอำนาจจำแนก .402 - .855 มีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ .950 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples การทดสอบ  

F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบว่าค่าเอฟ  

(F-Test) มคีวามต่างกันทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe หรอื LSD  

ตามความเหมาะสม และหาค่าความสัมพันธ์พหูคูณ (Multiple Correlation)  
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 ผลการวิจัยพบว่า  

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน    

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการจำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ในขณะที่จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.549)  

  6. การวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางพัฒนาไว้ดังนี ้ 

   6.1 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน ด้านความ

ฉลาดมีไหวพริบ ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้านความสามารถในการจูงใจ ตอ้งสร้าง

แรงจูงใจในการทำงาน ดา้นความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องมภีาวะผูน้ำ

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านความมีชีวติชีวาและอดทน สามารถทำงานร่วมกับ

คนอื่นได้ และมีความอดทนในการปฏิบัติงาน 

   6.2 การพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านค่าจา้งและ

ค่าตอบแทน ต้องพิจารณาขั้นเงินเดือนตามความเป็นจริงและมีเหตุผลในการพิจารณา  

คำสำคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน, ความพึงพอใจในการ 

  ปฏิบัติงานของครู 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research aimed to examine, compare, determine  

the relationship, and establish the guidelines for developing desirable characteristics of 

school administrators and teacher satisfaction on work performance under the Sakon 

Nakhon Primary Educational Service Area Office 2. The samples, obtained through  

the Krejcie and Morgan’s sample size determination table and a multi-stage random 

sampling, were a total of 354 participants, including 104 school administrators and 

250 teachers working under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 

Office 2 in the academic year 2020. The instruments for data collection were two sets 

of 5-level rating scale questionnaires concerning desirable characteristics of school 

administrators with a discriminative power from .391 to .820 and a reliability of .956, 

and teacher satisfaction on work performance with a discriminative power from .402 

to .855 and a reliability of .950. Statistics were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test for Independent Samples, and One-Way ANOVA.  

The Scheffe or LSD method was performed for a pairwise comparison test when the 

differences existed in F-test value, and to determine the multiple correlation. 

 

 



V 

 The finding were as follows: 

  1. The overall desirable characteristics of school administrators were at 

the highest level. 

  2. The overall teacher satisfaction on work performance was at a high 

level. 

  3. The overall desirable characteristics of school administrators as 

perceived by participants, classified by status differed at .01 level of significance, 

whereas there were not different in terms of school sizes and work experience in 

overall.  

  4. The overall teacher satisfaction on work performance as perceived by 

participants, classified by status differed at .01 level of significance. In terms of 

different school sizes, there was not different in overall, whereas the overall 

perceptions among those with different work experience were significant at .05 level. 

  5. The desirable characteristics of school administrators and teacher 

satisfaction on work performance had a positive relationship at .01 level of significance, 

with a moderate correlation (r = 0.549). 

  6. This research proposed the development guidelines as follows: 

   6.1 The development of desirable characteristics yields four 

categories: Firstly, Intelligence; school administrators must commit to continuous  

self-improvement: Secondly, an ability to motivate others; school administrators  

must create work motivation: Thirdly, technology and innovation abilities; school 

administrators must have leadership in technology and innovation: The final category 

includes a lively manner and patience, school administrators should be able to work 

collaboratively with others and be patient when performing tasks. 

   6.2 The development of teacher satisfaction on work performance 

concerning wages and compensation. School administrators must ensure fair and 

rational promotion practice when determining an increase in salaries. 
 

Keywords:  Desirable characteristics of School Administrators, Teacher Satisfaction  

  on Work Performance 
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1 

บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง  

 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับการ

เสริมสรา้งทุนของประเทศที่มอียู่ใหเ้ข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนขบวนการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาคุณภาพ

ของคนทั้งในเชิงสถาบันระบบโครงสรา้งของสังคมใหเ้ข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดบทบัญญัติที่ถือเป็น

กรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศกึษาทั้งระบบทั้งในเรื่องสทิธิและหนา้ที่ทางการศึกษา 

ระบบการศกึษา แนวทางการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศกึษา มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศกึษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับ

แผนการศกึษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางของ

การพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างระบบการบริหารจัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้น

ในทุกระดับจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทาง

การศกึษาสูง ส่งผลทำใหอ้งค์การต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารองค์การและ

ย่อมต้องการการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้  

 การศกึษามีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญ 

ของชาติ และรัฐต้องจัดให้ทั่วถึง จากข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่ 2  

(2552 - 2561) ได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษาก็มีมาตรการในการสร้างผูน้ำ

การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ อกีทั้งยังมีมาตรการพัฒนาภาวะ

ผูน้ำของผู้บริหารเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษาโดยใหม้ีแผนพัฒนาภาวะผู้นำตาม

ช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมดว้ยช่องทางพิเศษ มกีารกำหนดคุณสมบัติการเข้า

สู่ตำแหน่งเส้นทางความก้าวหน้า และระบบการจูงใจ ดังนัน้ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นบุคคล

สำคัญที่จะชีว้ัดความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การในการปฏิรูปการศกึษาไทย  



2 

เป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดมติิใหม่ของการปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ความ

อยู่รอดของโรงเรียนในโลกยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผูบ้ริหารจะต้อง

สามารถนำพาการศกึษาใหม่ไปสู่การตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

ผูบ้ริหารยุคใหม่ตอ้งเตรยีมตนเองให้มคีุณลักษณะและขีดความสามารถที่เหมาะสม

ผูบ้ริหารเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารจัดการศกึษา โดยต้องดำเนินการส่งเสริม อำนวย

ความสะดวกประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศกึษาให้พัฒนากระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนเพื่อผลิตเยาวชนที่พึงประสงค์ให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารต้องมี

ความสามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ และยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้

อย่างสง่างามจึงตอ้งได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทางการศึกษาที่เสมอืนพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพ ประการสำคัญบุคลากรทางการศึกษาจะต้องมขีวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่มคีวามมั่นใจศรัทธาต่อผู้บริหาร  

 การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะประสบความสำเร็จหรอืล้มเหลวในการบริหารงาน 

ในโรงเรยีน คุณลักษณะผูน้ำของผูบ้ริหารโรงเรียนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเป็นอย่างมาก  

ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่ดแีละเหมาะสมในด้านบุคลิกภาพ มคีวามรู้

ความสามารถ มคีุณธรรม มีความเป็นผู้นำ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านีถ้้าอยู่ในตัวผูบ้ริหาร

โรงเรียนใดจะเป็นที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ร่วมงาน การบริหารในโรงเรียนจะ

ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกคนทำให้การบริหารโรงเรยีนประสบความสำเร็จและเกิด

ประสิทธิผลได้ ลักษณะดังกล่าว คอื คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ถ้าหากโรงเรียนใดมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของผูร้่วมงานย่อมก่อใหเ้กิด

การทำลายขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนั้น ๆ ทั้งนี้การที่

ผูบ้ริหารจะวินิจฉัยสั่งการหรอืตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานในโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้ทักษะทางการบริหารที่เหมาะสมควรจะมีประกอบด้วยเรื่อง 

ที่สำคัญเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นคนดี มคีุณธรรม 

จรยิธรรม และบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งทักษะของผู้บริหารทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน

ระดับใดหรอือยู่ในองค์กรใดก็ตาม จะทำหนา้ที่ในการจัดการ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน 

การจัดองค์กร การควบคุม การประเมนิผล (อำไพ อุ่นศิริ, 2557, หนา้ 2) 

 การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้

ประสบผลสำเร็จนัน้ต้องมีทักษะที่ดใีนการจัดการ ซึ่งทักษะสำคัญในเบือ้งต้นที่ผู้บริหาร
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โรงเรียนควรมีอย่างนอ้ย 3 อย่าง ได้แก่ ทักษะในด้านเทคนิค ทักษะด้านคน ทักษะด้าน

ความคิด หรือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เพื่อการเป็นเลิศทางการบริหาร (จรัส อติวทิยาภรณ์, 

2553, หนา้ 38) ผู้บริหารโรงเรียนจงึควรมีคุณลักษณะที่ดทีั้งด้านคุณวุฒิและคุณธรรม

จรยิธรรม ในทางตรงกันข้ามถ้าผูบ้ริหารโรงเรียนไม่มีคุณภาพไม่เป็นผูน้ำที่ดกี็จะไม่

สามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า การจัดการศกึษาก็ไม่ประสบผลสำเร็จได้

เช่นเดียวกัน (ทรงสวัสดิ์ แสงมณี, 2553, บทคัดย่อ) นอกจากนีพ้ระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความเป็นวิชาชีพทาง

การศกึษาว่าเป็นวิชาชีพควบคุม ดังน้ันผูบ้ริหารโรงเรียนจงึตอ้งมใีบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพที่ออกโดยองค์กรวิชาชีพ (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หนา้ 19 - 20)  

ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์

ในการประกอบวิชาชีพที่ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งประพฤติและปฏิบัติตาม ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ อันเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และ

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และจัดการศกึษา มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานเป็น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรอืการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพัฒนางานที่

ต้องปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการเรียนรู้หรอืจัดการศกึษา

รวมทั้งตอ้งฝกึฝนให้มีทักษะหรอืความชำนาญอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานด้านการปฏิบัติ

ตนเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนดขึน้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาและ

ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นที่น่าเชื่อถอื ศรัทธาแก่

ผูร้ับบริการและสังคม  

 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความสำเร็จหรอืประสิทธิภาพ

ของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแมจ้ะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้างก็อาจได้รับ

ผลงานสูงได้ (สัมมา  รธนิธย์, 2553, หนา้ 68) หากผูบ้ริหารมีคุณลักษณะที่ดแีต่ถ้า

คุณลักษณะหรอืพฤติกรรมในการนำของผู้บริหารไม่ดีแม้การจัดองค์การถูกต้องหรือดี

เพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหาร

จะต้องมคีุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนำที่ถูกต้องเหมาะสม เพราะความสำเร็จ

ของงานทุกด้านขององค์การขึน้อยู่กับผูบ้ริการ ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการหรอืตัดสินใจแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะผูบ้ริหารที่พึงประสงค์หรอืผูน้ำนั้นควร 

ที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ดา้นคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านคุณลักษณะที่ 

เกี่ยวกับการบริหารงาน และด้านคุณลักษณะทางสังคม เนื่องจากโครงสร้างนโยบาย  
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การศกึษาและสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะหรอืภาวะผู้นำของผู้บริหาร การจูงใจ 

นำมาซึ่งความพึงพอใจ การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดหลักในการปฏิบัติงานที่มี

ผลกระทบต่อบรรยากาศขององค์การนั้นทั้งสิน้ ดังนัน้จะเห็นได้ว่านักเรียนจะมีคุณภาพจาก

การผลิตของครู แต่ครูต้องพึงพอใจกับผูบ้ริหาร ซึ่งจะส่งผลใหค้รูทำงานได้ดี และในส่วน

ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนของตน ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์จาก

แนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หน้า 130); ธีระ รุจเจริญ (2553, หน้า 129 - 131); 

พรนพ พุกกะพันธ์ (2554, หนา้ 19); วิรญิญ์บิดร วัฒนา (2554, หน้า 25 - 26); สำนักงาน

คุรุสภา (2562); Doll (1986, pp. 196 - 197); Conger and Kunungo (1987, pp. 637 - 647); 

Bass (1990, pp. 80 - 81); Gardner (1990, p. 46); Barnard (1996, pp. 39 - 40); Davis 

(1997, pp. 99 - 100) and Richard (2001, pp. 154 - 187) และสรุปได้ ดังนี้ คือ 1) ความ

ฉลาดมีไหวพริบ 2) ความรับผดิชอบ 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) ความมีชีวติชีวาและอดทน และ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี  

 ทฤษฎีการจูงใจในการปฏิบัติงานของ Herzberg, Mausner and Snyderman 

(1993, pp. 113 - 115) กล่าวว่า คนเราต้องการความสุขจากการทำงานและผลที่ตามมาก็

คือความพึงพอใจในการทำงานองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจในการทำงานมอียู่สองปัจจัย คอื ปัจจัยกระตุ้น (Motivation factors) ได้แก่

ความสำเร็จในหน้าที่การงานการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานความรับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าและปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factors) ได้แก่ นโยบายและการบริหารการ

ปกครองบังคับบัญชาเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในองค์การนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งถ้าบุคคลไม่มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแลว้ก็จะก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการแก่หน่วยงาน ขวัญกำลังใจของการ

ปฏิบัติงานก็จะต่ำ การปฏิบัติงานจะได้รับผลตรงกันข้ามจะมีปัญหาเข้า-ออกตามมาเป็น

ปัญหายุ่งยากสำหรับผูบ้ริหารในการวินิจฉัยการควบคุมเป็นการสูญเสียงบประมาณของ

หน่วยงานเป็นอย่างมาก (Myers, 1970, p. 124) และในส่วนของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ พวงเพ็ชร วัชรอยู่ (2537, อ้างถึงใน 

ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, หนา้ 34 - 35); ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 79); 

ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หนา้ 23); วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553, หน้า 36 - 37);  

อรุณ แสงแก้ว (2553, หน้า 39); สิรพิร เมฆสุวรรณ (2558, หนา้ 6 - 8);  

ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หนา้ 5 - 6); รุ่งนภา บังคลัน (2559, หนา้ 8);  
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อัมพา รอบครบุรี (2559, หน้า 8); Locke (1981, p. 1302) and Barnard (1986, pp. 142 - 

149) และสรุปได้ ดังนี้ คือ 1) โอกาสและความก้าวหนา้ 2) งานและลักษณะงาน 3) ค่าจ้าง

และค่าตอบแทน และ 4) เพื่อนร่วมงาน 

 จากแนวคิดที่นำเสนอมาแล้วข้างตน้ ผูว้ิจัยจึงเห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียนย่อมมี

บทบาทที่เป็นผลต่อความสำเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครัง้การจัดการ

องค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้างก็อาจได้รับผลงานสูงได้ หากผูบ้ริหารโรงเรียน 

มีคุณลักษณะที่ด ีแต่ถ้าคุณลักษณะหรอืพฤติกรรมในการนำของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ดี  

แมก้ารจัดองค์การถูกต้องหรอืดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ  

ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนัน้ผู้บริหารจะต้องมคีุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนำที่

ถูกต้องเหมาะสม เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านขององค์การขึ้นอยู่กับผูบ้ริหาร ซึ่งจะ

วินจิฉัยสั่งการหรอืตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานเกิดประสทิธิภาพ การที่จะใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององค์กรสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจนั้นยากที่จะประสบ

ความสำเร็จ เนื่องจากโครงสร้างนโยบายการศกึษา และสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น

คุณลักษณะหรอืภาวะผูน้ำของผู้บริหาร การจูงใจนำมาซึ่งความพึงพอใจ การกำหนด

เป้าหมาย การกำหนดหลักในการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อบรรยากาศขององค์กรทั้งสิน้ 

คุณลักษณะของผูน้ำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจงึเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชาที่ด ีมขีวัญและกำลังใจ รวมทั้งมีความสุขในการทำงาน 

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารสถานศกึษาอันเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดัน

ให้เกิดความสำเร็จทั้งดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและ 

จะเห็นได้ว่านักเรียนจะมีคุณภาพมาจากการผลติของครู ซึ่งความพึงพอใจที่ครูมีต่อ 

ผูบ้ริหารก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ให้ครูทำงานได้ดี 

 จากปัญหาที่พบ สาเหตุหนึ่งอาจมาจากคุณลักษณะของผู้บริหาร เพราะ

คุณลักษณะของผูบ้ริหารย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญอันจะส่งเสริมให้การงานประสบ

ความสำเร็จได้ ดังนั้นหากผู้บริหาร มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มคีวามสามารถในการจูงใจ

ให้บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการทำงานในโรงเรยีนประถมศกึษา จากปีการศกึษาที่ผ่าน

มาการทดสอบการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐานของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 (O-Net)  

การทดสอบประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 (NT)  

และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 (RT) ภายใน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จะเห็นได้ 
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ว่าถ้าผูบ้ริหารโรงเรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี จะส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของครู 

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ตามไปด้วย และตัวของครูเองเมื่อพึงพอใจต่อผูบ้ริหารก็จะส่งผล 

ในการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตัวเอง และสุดท้าย

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นที่ตัวของนักเรียน โดยจะทำใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษาดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ 

ชีใ้ห้เห็นว่าทั้งปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารและปัญหาของบุคลากรที่เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มเีขตพื้นที่บริการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา 7 อำเภอ ได้แก่ พังโคน ส่องดาว สว่างแดนดิน 

พรรณานิคม เจริญศลิป์ วาริชภูมิ และนิคมน้ำอูน มีวสิัยทัศน์ คือ เป็นองค์กรบริหารและ

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย โดยการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน สำหรับการจัดการเรยีนการสอนของโรงเรยีนที่อยู่ในเขตพืน้ถือว่าประสบ

ความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรครูทำงานเต็มความสามารถของตนเอง 

สืบเนื่องเพราะมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ด ีทำให้ครูมีความเชื่อถือต่อ

ผูบ้ริหารและนำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจจะศกึษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เพื่อนำข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของโรงเรยีนประถมศึกษาต่อไป 

คำถามของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยต้องการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จงึกำหนดปัญหาการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ของสังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 

ครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 
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  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ของสังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันอย่างไร  

  6. แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนและความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน 

  3. เพือ่เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ 

โรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
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และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์การทำงาน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์

การทำงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์

การทำงานมคีวามแตกต่างกัน 

  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยก่อใหเ้กิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ทำให้ทราบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  2. ทำให้ทราบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  4. เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุ่งที่จะศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนและความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 ซึ่ง

ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 130); ธีระ รุจเจริญ (2553, หนา้ 129 - 131);  

พรนพ พุกกะพันธ์ (2554, หนา้ 19); วิรญิญ์บิดร วัฒนา (2554, หน้า 25 - 26);  

สำนักงานคุรุสภา (2562); Doll (1986, pp. 196 - 197); Conger and Kunungo (1987, pp. 637 

- 647); Bass (1990, pp. 80 - 81); Gardner (1990, p. 46); Barnard (1996, pp. 39 - 40); 

Davis (1997, pp. 99 - 100); and Richard (2001, pp. 154 - 187) จงึได้คุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไว้ 6 ด้าน ดังนี ้ 

   1. ความฉลาดมีไหวพริบ 

   2. ความรับผดิชอบ 

   3. ความสามารถในการจูงใจ 
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   4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   5. ความมีชีวติชีวาและอดทน 

   6. มบีุคลิกภาพที่ดี 

  ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูว้ิจัยได้สังเคราะห์จาก

แนวคิด พวงเพ็ชร วัชรอยู่ (2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556 หน้า 34 - 35);

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หนา้ 79); ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หนา้ 23); วาสนา 

พัฒนานันท์ชัย (2553, หน้า 36 - 37); อรุณ แสงแก้ว (2553, หน้า 39); สิรพิร เมฆสุวรรณ 

(2558, หนา้ 6 - 8); ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หน้า 5 - 6); รุ่งนภา บังคลัน (2559, 

หนา้ 8); อัมพา รอบครบุรี (2559, หนา้ 8); Locke (1981, p. 1302) and Barnard (1986, 

pp. 142 - 149) จึงได้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 4 ด้าน ดังนี้  

   1. โอกาสและความก้าวหน้า 

   2. งานและลักษณะงาน 

   3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

   4. เพื่อนร่วมงาน 

 2. ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย  

   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,351 คน จาก 258 โรงเรียน 

แบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน 258 คน และครูผูส้อนจำนวน 3,093 คน   

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย  

   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 354 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารจำนวน 

104 คน และครูผูส้อน จำนวน 250 คน จาก 104 โรงเรียน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างใช้

ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม  ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) และใช้การสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

  2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

   2.3.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้ 

    2.3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 
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     1) ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     2) ครูผูส้อน 

    2.3.1.2 ขนาดของโรงเรียน 

     1) เล็ก 

     2) กลาง 

     3) ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

    2.3.1.3 ประสบการณ์การทำงาน 

     1) น้อยกว่า 10 ปี 

     2) ระหว่าง 10 - 20 ปี 

     3) มากกว่า 20 ปี 

   2.3.2 ตัวแปรตาม 

    2.3.2.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

     1) ความฉลาดมีไหวพริบ 

     2) ความรับผดิชอบ 

     3) ความสามารถในการจูงใจ 

     4) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     5) ความมีชีวติชีวาและอดทน 

     6) ความมีบุคลิกภาพที่ดี 

    2.3.2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

     1) โอกาสและความก้าวหน้า 

     2) งานและลักษณะงาน 

     3) ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

     4) เพื่อนร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 



12 

กรอบแนวคดิของการวิจัย  

 จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 130); ธีระ รุจเจริญ 

(2553, หนา้ 129 - 131); พรนพ พุกกะพันธ์ (2554, หน้า 19); วิรญิญ์บิดร วัฒนา (2554, 

หนา้ 25 - 26); สำนักงานคุรุสภา (2562); Doll (1986, pp. 196 - 197); Conger and 

Kunungo (1987, pp. 637 - 647); Bass (1990, pp. 80 - 81); Gardner (1990, p. 46); 

Barnard (1996, pp. 39 - 40); Davis (1997, pp. 99 - 100); and Richard (2001,  

pp. 154 - 187) และสังเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามแนวคิดของ 

แนวคิด พวงเพ็ชร วัชรอยู่ (2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, หนา้ 34 - 

35), ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หนา้ 79); ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หนา้ 23); 

วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553, หนา้ 36 - 37); อรุณ แสงแก้ว (2553, หน้า 39); สิริพร 

เมฆสุวรรณ (2558, หน้า 6 - 8); ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หนา้ 5 - 6); รุ่งนภา  

บังคลัน (2559, หนา้ 8); อัมพา รอบครบุรี (2559, หน้า 8); Locke (1981, p. 1302)  

and Barnard (1986, pp. 142 - 149) จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
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    ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

1. สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง 

    1.1 ผู้บริหารโรงเรียน      

    1.2 ครูผู้สอน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

     2.1 เล็ก      

     2.2 กลาง 

     2.3 ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 

3. ประสบการณ์การ

ทำงาน 

     3.1 นอ้ยกว่า 10 ป ี

     3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

     3.3 มากกว่า 20 ปี 

 
 

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียน 

1. ความฉลาดมไีหวพริบ 

2. ความรับผิดชอบ 

3. ความสามารถในการ 

จูงใจ 

4. ความสามารถดา้น

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

5. ความมีชีวิตชวีาและ

อดทน 

6. ความมบุีคลิกภาพท่ีด ี

 

ความพงึพอใจในการ

ปฏบัิตงิานของครู 

1. โอกาสและความกา้วหนา้ 

2. งานและลักษณะงาน 

3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

4. เพื่อนร่วมงาน 

 

แนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะท่ี 

พงึประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรียน

และความพึงพอใจ

ในการปฏบัิตงิาน

ของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 



14 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัยไว้ ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร หมายถึง การแสดงพฤติกรรม 

ในเชิงบวกของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งประกอบด้วย 

   1.1 ความฉลาดมีไหวพริบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงผูบ้ริหารตอ้ง 

มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นผู้ความสามารถในการคิดและมีความ 

สามารถในการเรียนรู้ 

   1.2 ความรับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมี

ความสนใจเอาใจใส่ ตัง้ใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร 

พยายาม อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ ที่ขัดขอ้ง มีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

   1.3 ความสามารถในการจูงใจ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่ผูบ้ริหาร

มีความสามารถในการโน้มน้าวหรอืชักจูงใหเ้กิด ความคล้อยตาม วางตัวใหผู้อ้ื่นเชื่อถือและ

ยอมรับมีความสามารถในการจับจุดความสนใจของคนอื่น มคีวามสามารถในการสื่อสาร 

ทั้งการพูด การเขียน การนำเสนอ มบีุคลิกภาพหรอืลักษณะที่น่าเคารพนับถือ มีความ 

สามารถในการพูดในที่สาธารณะ มคีวามเข้าใจในมุมมอง ความรูส้ึก หรอืความสนใจของ

ผูอ้ื่น และมีความเป็นผูน้ำ 

   1.4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ ความสามารถของ

ผูบ้ริหารที่บูรณาการการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 

แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและ

ทันต่อทุก ๆ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้   

   1.5 ความมีชีวติชีวาและอดทน คือ การแสดงออกของผูผู้บ้ริหารโรงเรียน

ทีม่ีความคล่องแคล่วว่องไว ความตื่นตัวอยู่เสมอ พรอ้มที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด และ

สามารถปรับตัวได้ มีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ มีความสามารถในการทำงานอย่าง

ต่อเนื่อง มีความอดทนต่อความลำบาก และสามารถปรับตัวเข้ากับความเครียดได้ในทุก

สภาวะ  

   1.6 ความมีบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดง

ออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สกึนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิด
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ความประทับใจ สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคล โดยหมายรวมถึงคุณสมบัติ 

หรอืคุณลักษณะทางจิตใจซึ่งมอีิทธิพลต่อการกระทำของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ปฏิกิรยิาอารมณ์

ความรูส้ึกของครูที่มคีวามสุขต่อการได้รับการตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่าง ๆ  

ที่ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจหรอืกระตุ้นใหป้ฏิบัติงานโดยเกิดกำลังใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย  

   2.1 โอกาสและความก้าวหน้า หมายถึง โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้

สูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อน

ตำแหน่ง หรอืการขยับตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมไปสู่ตำแหน่งที่มสีูงขึ้น    

   2.2 งานและลักษณะงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติมีความน่าสนใจ มีความ

แปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ เปิดโอกาสใหค้รูได้พัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติม มีปริมาณที่

เหมาะสม และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ 

   2.3 ค่าจ้างและค่าตอบแทน หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับ ความเท่าเทียม 

และความยุติธรรมในการจ่ายเงนิเดือนของหน่วยงาน เงินค่าตอบแทนการทำงานที่

กำหนดให้เป็นรายเดือน 

   2.4 เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรูค้วามสามารถของเพื่อน ร่วมงาน 

การช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน และความมมีิตรภาพอันดีต่อกัน 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งงานของบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบัติงาน แบ่งเป็น 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียนหรอืผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผูร้ักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

   3.2 ครูผู้สอน หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งใหเ้ป็นครูทางการสอน    

ในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   

  4. ขนาดโรงเรียน คือ การจำแนกประเภทของขนาดโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามเกณฑ์ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร แบ่งเป็น 

   4.1 เล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนตัง้แต่ 1 - 120 คน 

   4.2 กลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 600 คน 

   4.3 ใหญ่/ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียนตัง้แต่ 601 ขึน้ไป 
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  5. ประสบการณ์การทำงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยนับตั้งแต่วันแรกเริ่มเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผูบ้ริหาร

และครูผูส้อน จำแนกเป็นระดับ ดังนี ้    

   5.1 น้อยกว่า 10 ปี หมายถึง ผู้ที่ทำงานมาแล้วไม่ถึง 10 ปี 

   5.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี หมายถึง ผู้ที่ทำงานมาแล้ว อยู่ในระยะเวลา  

10 - 20 ปี    

   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ผูท้ี่ทำงานมาแล้วเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป 

  6. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน

และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หมายถึง การที่ผูว้ิจัยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับใด ถ้าพบว่ามี

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงขึ้นไปจะพัฒนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว ที่มคี่าความสัมพันธ์กัน แต่

ถ้าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วจิัยจะทำการพัฒนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว ที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม โดยกำหนดดังนี้    

   6.1 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละด้าน ได้แก่ ความฉลาดมี 

ไหวพริบ ความรับผดิชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ความมีชีวติชีวาและอดทน และบุคลิกภาพที่ดทีี่มคี่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรอื

เท่ากับค่าเฉลี่ยรวมมาหาแนวทางพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม ไปกำหนดแนวทางมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนให้เหมาะสม 

   6.2 แนวทางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูแต่ละด้าน ได้แก่ โอกาสและความก้าวหน้า งานและลักษณะ

งาน ค่าจ้างและค่าตอบแทนและเพื่อนร่วมงานที่มีค่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรอืเท่ากับ

ค่าเฉลี่ยรวมมาหาแนวทางพัฒนาใหสู้งขึน้กว่าเดิมไปกำหนดแนวทางมาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูให้เหมาะสม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้เสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

   1.1 ความหมายของคุณลักษณะ 

   1.2 ความหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1.3 ความหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 

   1.4 องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.5 หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

   2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   2.2 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   2.3 ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

   2.4 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

   3.1 สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร

เขต 2 

   3.2 นโยบายของเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 1. ความหมายของคุณลักษณะ 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 อธิบายไว้ว่า 

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรอืสิ่งที่ชีใ้ห้เห็นความดีหรือลักษณะประจำตัว  

ส่วน สเุทพ พงศ์ศรวีัฒน์ ได้ให้ความของคุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ เฉพาะ

รายบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสิ่งพืน้ฐานของบุคลิกภาพภาวะด้านอารมณ์และจติใจ ความ

ต้องการ แรงขับ ค่านิยม (values) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ค่อนข้างถาวร  

ที่บุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างดังกล่าวรวมถึง

ความมั่นใจของตนเอง วุฒิภาวะด้านอารมณ์ ความมั่นคงดา้นอารมณ์ ระดับความมีพลัง 

และความสามารถทนต่อความเครียด เป็นต้น ปัจจุบันมีหลักฐานที่บ่งช้ีชัดเจนขึ้นว่า 

คุณลักษณะเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรูไ้ด้ และเป็นความสามารถที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

เพือ่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  

  Daft (2001, อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552, หนา้ 173 - 174) 

นำเสนอว่า คุณลักษณะสำคัญที่สุดของบุคคล มีสามประการ คอื ความเชื่อมั่นในตนเอง 

(self-confidence) ความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ (integrity) และพลังขับเคลื่อนตนเอง 

(drive) โดยความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นภาวะพร้อมที่บุคคลมีอยู่ในการตัดสินใจ การแสดง

ความคิดเห็นและการปฏิบัติงานของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองเกิดจากการที่บุคคล

ตระหนักว่าตนเองมคีวามเฉลียวฉลาดมคีวามรูค้วามสามารถในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่

เผชิญหน้าท้าทายอยู่ ผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะรับรู้ภาพลักษณ์เชงิบวกของตนและ

เมื่อแสดงความสามารถใหป้ระจักษ์ต่อสาธารณะแล้ว และส่งเสริมให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่น

ในตัวผูน้ำด้วย  

  Gordon (1935, อ้างถึงใน ณิชามล ฟองน้ำ, 2557 หน้า 6) อธิบายว่า

คุณลักษณะเป็นรากฐานของระบบประสาทของบุคคลเป็นโครงสรา้งของระบบจติประสาท

ซึ่งทำหนา้ที่ควบคุมบังคับหรอืเป็นแกนนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมช่วยสร้างความเชื่อม่ัน

และทำให้บุคคลอื่นเกิดความรู้สึกยินดแีละทำให้ครอบครัวอบอุ่นถ้าบุคคลใดที่ขาด

คุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าสังคมจะมีพฤติกรรมที่ผิดหวังมีความรู้สึก

แตกต่างกันอย่างมากในสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

  จากความหมายของคุณลักษณะสรุปได้ว่า คอื สิ่งที่ช้ีให้เห็นความดี  

หรอืลักษณะประจำตัวรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วยสิ่งพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะด้าน 
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อารมณ์และจติใจ ความต้องการ แรงขับ ค่านิยม คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ 

ค่อนข้างถาวรที่บุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแต่ละสถานการณ์ เป็นสิ่งที่

สามารถเรียนรูแ้ละสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า   

  2. ความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ

ในด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านยิม จติสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข มีนักวิชาการได้นำเสนอความหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) กล่าวว่า คุณลักษณะ 

หมายถึง เครื่องหมายหรอืสิ่งที่ช้ีให้เห็นความดี หรอืลักษณะประจำตัว  

    สายฝน บูชาและคณะ (2550, อ้างถึงใน ปัญจา ชูช่วย และคณะ, 

2558, หนา้ 1227) กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดง

ออกมา สามารถแบ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ออกได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบุคลิกภาพ 

ผูท้ี่มคีวามสุขุมรอบคอบ มีกิรยิาท่าทางวาจาสุภาพอ่อนโยน มีความกระตอืรอืร้นในการ

ทำงาน 2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มคีวามเป็นกันเองกับผูป้ฏิบัติงานทุกคนโดยไม่แบ่ง

สายงาน ชอบช่วยเหลอืเกือ้กูลผูป้ฏิบัติงานทั้งในเรื่องงานและส่วนตัวทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้

เป็นอย่างด ี3) ด้านความรูค้วามสามารถ เป็นผู้ที่มคีวามรอบรู้ทางวิชาการในวิชาชีพของ

ตนและวิชาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เป็นผู้ที่จะศกึษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา มีผลงานที่

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มคีวามรู้และความสามารถทัดเทียมกับผูอ้ื่น 4) ด้าน

ทัศนคตติ่อวิชาชีพ เป็นผู้ความภูมิใจในวิชาชีพและการใชภ้าษา 5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นผู้ที่ปฏิบัติและยึดหลักการและความถูกต้องในการดำเนินชีวิตพร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์ 

สุจรติต่อตนเองและสังคม มีความอดทน อุตสาหะและขยันมั่นเพียรเป็นคนมีเหตุผล เอาใจ

เขามาใส่ใจเราและรู้จักกาลเทศะในสถานการณ์ต่าง ๆ 6) ด้านความรูค้วามเข้าใจทาง

ระเบียบวัฒนธรรม เป็นผูม้ีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมศาสนา และสมรรถภาพด้านอื่น ๆ ที่มนุษย์ได้จากการเป็นสมาชิกของสังคม 

    พรพรรณ สุทธานนท์ (2538, อ้างถึงใน วันเพ็ญ เนตรประไพ, 2553,  

หนา้ 15) ซึ่งกล่าวว่า คุณลักษณะ หมายถึง แบบอย่างแห่งพฤติกรรมหรอืสิ่งที่ปรากฏให้

เห็นและชีห้รือแสดงถึงความดีหรอืลักษณะประจำของบุคคล 

    น.อ.สุรศักดิ ์ประทานวรปัญญา (2557, หน้า 10) คุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีและ 

เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 
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  จากความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์สรุปได้ว่า ลักษณะที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้นอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  3. ความหมายของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของ

นักวิชาการศกึษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ผูว้ิจัยนำเสนอในการทำวิจัยครั้งนี ้คอื  

    3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามแนวคิดของ Ghiselli 

     Ghiselli. (1971, pp. 39 - 94) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารไว้ดังนี้       

      1. ความสามารถในการสั่งการ (Supervisory Ability) หมายถึง 

ความสามารถที่จะชี้นำหรอืชีแ้นะงานของคนอื่น และความสามารถที่จะจัดองค์การและ

บูรณาการกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มได้ง่ายขึ้น 

      2. ความรอบรู้งาน (Intelligence) หมายถึง ความสามารถที่จะ

ตัดสินให้เหตุผล และความสามารถเกี่ยวกับความคิด นามธรรมและมโนภาพความสามารถ

จะเรียนรู้หยั่งเห็นสังเคราะห์ และวเิคราะห์ได้    

      3. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) หมายถึง 

ความพรอ้มที่จะตัดสินใจอย่างฉับพลันด้วยความเชื่อม่ัน ไม่ลังเลในการตัดสินใจเพราะอาจ

ทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังได้    

      4. ความมัน่ใจในตัวเอง (Self – assurance) หมายถึง ขอบเขตที่

บุคคลรับรู้ตนเองว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา การตัดสินความถูกต้อง และเชื่อมั่นใน

ตนเองว่ามีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้    

      5. ความต้องการความสำเร็จในอาชีพ (Need for Occupational 

Achievement) หมายถึง ขอบเขตที่บุคคลแสวงหาความรับผิดชอบและเกียรตศิักดิ์เกี่ยวกับ

ตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ความตอ้งการนีเ้ป็นความต้องการความสำเร็จในอาชีพนั่นเอง     

      6 ความตอ้งการความสำเร็จในชวีิต (Need for Self – 

actualization) หมายถึง ขอบเขตทีบุ่คคลแสวงหาโอกาสที่จะใช้ปัญญาหรอืความสามารถ

ของตนใหเ้ต็มที่อย่างอสิระในการทำกิจกรรมที่สำคัญโดยที่ความสำเร็จนัน้จะส่งผลถึง

สังคมส่วนรวมด้วย     
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      7. ความไม่ผูกติดกับตำแหน่ง (Low Need for Job Security) 

คุณลักษณะ หมายถึง การที่บุคคลทั้งหลายยึดถือเอาการทำงานเพื่อตำแหน่ง ทำการ

ปกป้องงานและสถานภาพเป็นสำคัญพยายามแสวงหาการมอบหมายงานที่ตนเอง

ปลอดภัย พยายามหลกีเลี่ยงเรื่องที่ตนเองต้องถูกตรวจสอบหรอืถูกประเมิน ถือเอาสิ่งที่ตน

คุ้นเคยเป็นของด ีส่วนสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเป็นของเลวสำหรับคนที่ไม่ผูกติดกับตำแหน่งแล้วจะ

ยึดถือเงื่อนไขดังกล่าวนอ้ยหรอืไม่มีเลย 

    3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามแนวคิดของ Hoy and 

Miskel  

     Hoy and Miskel (2001, p. 169) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษาไว้ดังนี้    

      1. คุณลักษณะด้านการตัดสินใจ การตัดสินใจ คอื การให้

ผูบ้ริหารตัดสินใจจะทำการหรอืละเว้นการกระทำใด ๆ เป็นความรับผดิชอบหลักของนัก

บริหารทุกคน และเป็นกระบวนการที่การตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติกระบวนการตัดสินใจ

จะไม่มีสิน้สุด จนกว่าการตัดสินใจจะได้รับการปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อย และเป็นกระบวนการ

เลือกหนทางที่ดีที่สุดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ ผูท้ำการ

ตัดสินใจจงึต้องใชดุ้ลยพินิจคิดพิจารณาในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ    

      2. คุณลักษณะด้านการจูงใจ การจูงใจ เป็นความเต็มใจที่จะใช้

ความพยายามอย่างมาก โดยมีเงื่อนไขว่าความพยายามนั้นสามารถทำให้เกิดความพึง

พอใจแก่บุคคลตามที่ตอ้งการ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การตอ้งการ 

ความตอ้งการของบุคคล ความสำเร็จของงาน ความต้องการในพลังอำนาจ และคุณงาม

ความด ี   

      3. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้มปีระสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร

สถานศกึษาในยุคปฏิรูปการศกึษาต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ  

มีวสิัยทัศน์ในการบริหารการศกึษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูน้ำ มีมนุษย

สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป

การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีความรู ้ความสามารถ บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตาม

หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ  

นักประนีประนอม นักการทูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์    
      4. คุณลักษณะด้านความรับผดิชอบ ความรับผิดชอบ สภาพ 

ทางอารมณ์ของบุคคลที่มคีวามรูส้ึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ทำในสิ่งอันควรทำหรือไม่ได้ 
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ละเว้นสิ่งอันควรละเว้น เป็นความรู้สกึด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรในเชงิศีลธรรม  

และคุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผู้นำที่ดีย่อมยินดีรับผิดเมื่อผิดพลาด

และเต็มใจรับคำตำหน ิขณะเดียวกันเมื่อรับหน้าที่ใดมาแล้ว และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรมี

และประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ความกล้าหาญทำให้ผูร้่วมงานรูส้ึกปลอดภัย  

เมื่อผิดพลาดต้องเต็มใจรับคำตำหนิและต้องทำหน้าที่ให้ดทีี่สุด     

      5. คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นศลิปะและการปฏิบัติ 

ในการนำความรูเ้กี่ยวกับพฤติกรรมของ มนุษย์มาใช้ในการตดิต่อเกี่ยวข้องกันเพื่อใหบ้รรลุ

จุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นการตดิต่อ พูดคุยหรือประสานงานกับบุคคลหรือ

หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม

อย่างสงบสุข และเป็นกระบวนการบริหารการครองใจคน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจความ

ร่วมมอืร่วมใจกันช่วยเหลอืซึ่งกันและกันให้มคีวามสุขในการทำงานสามารถ ตอบสนอง

ตามความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงานโดยการทำงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรหรอืหน่วยงาน   

    3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามแนวคิดของ  

บุรัญชัย จงกลนี   

     บุรัญชัย จงกลนี (2532, อ้างถึงใน ศุภมาส วิสัชนาม, 2560  

หนา้ 39) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาไว้ ดังนี้    

      1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องใช้ความฉลาดและไหวพริบมาแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่สำคัญในการบริหาร (Application of Intelligence to Life Problems)    

      2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเปิดโอกาสใหบุ้คคลจำนวนมาก 

หรอืบุคคลหลาย ๆ คน เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำ โดยไม่ทำงานตามลำพัง (Necessity 

of Social Group Action)    

      3. ผู้บริหารสถานศกึษาต้องเคารพความเป็นคนของแต่ละคน

และจะต้องใหค้วามยอมรับนับถือในความเป็นธรรมชาติและความสามารถของผูอ้ื่น 

(Respect of the Individual)  

      4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องยึดเป้าหมายหรอืจุดประสงค์ของ

การศกึษาเป็นหลักการบริหารการศกึษาจะไม่มีความหมายถ้าขาดเป้าหมายดังกล่าว 

นอกจากนีข้้าราชการครูจะต้องถือว่าเป้าหมายหรอืจุดประสงค์ของการศกึษาย่อม

เปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมกับสภาพของสังคม ในฐานะผูน้ำข้าราชการครูจะต้อง 
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ปรับปรุงการศกึษาให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Function Social  

Organization)    

      5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องถือว่าตนเป็นเพียงผูท้ำหน้าที่

ประสานประโยชน์ ซึ่งเข้ามาให้บริการแก่บุคคลอื่นทุก ๆ คนในการที่จะช่วยใหเ้ขา

ดำเนนิงานต่าง ๆ ในการให้การศกึษา ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด (Administrator as 

Group Instrument)    

      6. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องเปิดโอกาสใหบุ้คคลทั้งหลายมา

ทำความเข้าใจกันได้ ทุกเมื่อและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทุกคนในวงการศกึษาและใน

ชุมชนที่สถานศกึษาตั้งอยู่ (Freedom of Communication)    

      7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจะต้องถือว่าตนเองเป็นผู้นำ มใิช่

เจ้านายผูท้รงอำนาจ (Administrator as a leader)    

      8. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องถือว่าตนเองคือ นักการศกึษา  

ผูย้ึดมั่นในปรัชญาของการศึกษา จึงต้องปฏิบัติและวางตนอย่างนักการศกึษา 

(Administrator as an Educator)    

      9. ข้าราชการครูจะต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อให้การศกึษาแก่

ประชาชนและเพื่อให้สังคมดีขึ้นทุก ๆ ทาง (Dedication of Public Education to Community 

Betterment)    

      10. ข้าราชการครูจะต้องประสานงานประสานน้ำใจระหว่าง

ชาวบ้านกับสถานศกึษา ในการดำเนินงานการศกึษา (School Community Integration in 

Education)    

      11. ข้าราชการครูจะต้องประเมินผลงานตนเองอยู่เสมอ การ

ประเมินจะต้องทำทั้งสองอย่าง คือ ประเมนิวิธีการหรือกระบวนการทำงานไปพร้อม ๆ กัน

กับการประเมนิการปฏิบัติงาน เพราะการทำงานมุ่งเอาแต่ผลอย่างเดียวไม่ได้วิธีการจำเป็น

เช่นเดียวกัน (Two fold evaluation of Administration Means and Ends)    

      12. ข้าราชการครูจะต้องเคารพในวิชาชีพของการบริหารและมี

ความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ จะไม่ทำความเสื่อมเสียให้ผู้คนเหยียดหยามวิชาชีพของนัก

บริหาร (Professional Integrity and Responsibility)    

      13. ข้าราชการครูจะต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ  

และแสวงหาความชำนาญทุกวิถีทางเพื่อให้การบริหารงานของตนเองทันสมัย (Necessity  

for Professional Growth)   
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    3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามแนวคิดของ  

ธีระ รุญเจริญ 

     ธีระ รุญเจริญ (2553, หนา้ 4) กล่าวว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารสถานศกึษา ม ี6 ประการ สรุปได้ดังนี้  

      1. มีพื้นฐานเดิมเป็นทุน นั่นคือ มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติ

เดิมเป็นทุน ดังนี้     

       1.1 ความถนัดในการเป็นผู้นำ     

       1.2 ลักษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกับผูอ้ื่น เช่น เข้าใจ

ธรรมชาติของมนุษย์ ชอบทำงานร่วมกับผูอ้ื่น    

       1.3 มกีารศกึษา คือ ควรได้รับการศกึษาระดับปริญญาตรี

ทางการบริหารการศกึษาเป็นอย่างต่ำโดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนือ้หาสาระ     

       1.4 การบริหารการจัดการศึกษาจติวิทยาการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น     

       1.5 พื้นฐานการศกึษาค้นคว้าวิจัย     

       1.6 บริบททางการบริหารการศกึษา เช่น ระเบียบกฎหมาย 

ปรัชญา การปกครอง สังคมวิทยา เศรษฐกิจ    

      2. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ    

       2.1 มนี้ำเสียงการพูดน่าฟัง เข้าใจง่าย     

       2.2 มีอารมณ์มั่นคง     

       2.3 มคีวามเข้มแข็ง แต่ถ่อมตน     

       2.4 มีกิรยิามารยาทเป็นที่ยอมรับทางสังคม     

       2.5 การแต่งกายสอดคล้องกับกาลเทศะ    

      3. มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องต่อไปนี ้    

       3.1 มวีิสัยทัศน์ก้าวหนา้ทันการเปลี่ยนแปลง     

       3.2 ยึดระบบคุณธรรมเป็นที่ตัง้ นั่นคือ มีความโปร่งใส  

มีความยุติธรรม     

       3.3 ซื่อสัตย์ไม่คอรัปชัน     

       3.4 อดทน อดกลั้น     

       3.5 รับผดิและชอบ     
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       3.6 เสียสละ     

       3.7 เป็นคนดีของสังคม    

      4. มีความสามารถ ความชำนาญ ในเรื่องต่อไปนี ้    

       4.1 การบริหารการศกึษาตามหลักวิชาการ     

       4.2 การนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย ยึดการบริหารโดยองค์

คณะบุคคล การมีส่วนร่วม     

       4.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม     

       4.4 ประสานงานเพื่อผลงานตามหน้าที่ความรับผดิชอบ     

       4.5 ปรับเปลี่ยนเทคนิค เพื่อใหส้อดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง  

      5. มีความรอบรู้ในเรื่องต่อไปนี ้    

       5.1 การบริหารจัดการ     

       5.2 การจัดการศกึษา     

       5.3 ระเบียบกฎหมาย     

       5.4 บริบททางสังคม     

       5.5 การวจิัย  

  กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศกึษา

ให้ประสบผลสำเร็จได้นัน้ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมคีวามเป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ 

เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย มคีุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน ครองงานและเป็น

แบบอย่างที่ดตี่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

   จากความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร สรุปได้ว่า 

ผูบ้ริหารต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มคีวามเฉลียวฉลาด ไหวพริบดีและที่สำคัญ

บุคลิกภาพตอ้งดี มคีวามเป็นผู้นำสูง เอาใจเขาใส่ใจเราใหเ้ป็น มีความรับผดิชอบ กล้าทำ

กล้ารับ มีศิลปะในการพูดและการกระทำ และต้องเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 

  4. องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 

   มีนักวิชาการได้นำเสนอองค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารไว้หลายคน ดังนี้   

    สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา้ 25) ได้กล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพหรอื

บุคลิกลักษณะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผูท้ี่จะเป็นนักปกครอง นักบริหารและหัวหนา้
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หน่วยงาน บุคลิกลักษณะที่จะต้องประกอบดังต่อไปนี ้1) รูปลักษณะร่างกาย บุคคลช้ัน

หัวหนา้งาน นักปกครอง ผู้บริหารจะต้องเลือกบุคคลที่มลีักษณะร่างกายสมบูรณ์ มีความ

สง่าผ่าเผย ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ ปราศจากความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

2) การแต่งกาย การแต่งกายที่เหมาะสมเรียบร้อยเป็นการส่งเสริมบุคลิกภาพทำให้เกิด

บรรยากาศในทางที่ดีการปกครอง การบริหาร นอกจากความสุภาพเรียบร้อยแลว้การ 

แต่งกายยังต้องคำนึงถึงอายุ เพศ ตำแหน่งหน้าที่ ลักษณะของงานและสถานที่ที่มีความ 

สัมพันธ์เกี่ยวกับการใชเ้ครื่องแต่งกาย การแต่งกายของบุคคลชั้นผู้บริหารตอ้งไม่เป็นเป้า

สายตาของผู้พบเห็นและก่อให้เกิดการวพิากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดี 3) กิริยา ท่าทางและ

วาจา ทั้งสามอย่างนี้มคีวามสำคัญมากในการแสดงออกต่อสังคมหรอืที่ชุมชน ซึ่งจะต้องดู

ความเหมาะสมว่างานนั้นเป็นอย่างไร และลักษณะของงานต้องการอะไร เช่น งานแต่งงาน

หรอืงานขึน้บ้านใหม่ ต้องการความสนุกสนาน การแสดงออกต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนงาน

พิธีทางศาสนาต้องการความสงบ ไม่จำเป็นต้องแสดงออกใหม้ากเกินไป เป็นต้น 

    ธีระ รญุเจรญิ (2553, หนา้ 129 - 131) ที่กล่าวว่า ลักษณะของ 

นักบริหารการศกึษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารและการจัดการศกึษาจะต้อง

ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี ้1) มีลักษณะพืน้ฐาน ธรรมชาติเดิมเป็นทุน ซึ่งหมายถึง  

มีความถนัด (aptitude) ในการเป็นผู้นำตามธรรมชาติและมีลักษณะนิสัยที่ดใีนการร่วม

กิจกรรมกับผูอ้ื่น 2) มกีารศึกษาที่ด ีหมายถึง มคีวามรู้ทางการบริหารการศกึษาในระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป 3) มบีุคลิกภาพที่น่าเชื่อถอื หมายถึง มีน้ำเสียงการพูดน่าฟัง อารมณ์

มั่นคง เข้มแข็งแต่ถ่อมตน กิริยามารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่งกายเหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง การมีวสิัยทัศน์ 

ที่ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น  

รับทั้งผดิชอบ เสียสละ และเป็นคนดีของสังคม 5) มคีวามสามารถและความชำนาญการ 

เช่น บริหารจัดการการศกึษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ นำองค์การไปสู่เป้าหมายโดยยึด

องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ประสานงานเพื่อผลงานตามหนา้ที่ 

ความรับผดิชอบ ปรับเปลี่ยนเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 6) มีความรู้สกึ 

และรู้รอบ หมายถึง มคีวามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการการศกึษา ระเบียบ 

กฎหมาย บริบททางสังคม การวิจัย จิตวิทยาการบริหาร 7) มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางดา้นการบริหาร เพื่อเป็นหลักประกันการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
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  5. หลักการแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์      

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

   ผูบ้ริหารมหีน้าที่หลักในการบริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารที่จะบริหารงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้บริหารอย่างครบถ้วน 

ทั้งนี้ได้มนีักวิชาการหลายท่านได้เสนอทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร

ไว้อย่างหลากหลายดังนี้ 

    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 130) นำเสนอว่า คุณลักษณะด้าน

บุคลิกภาพของผูบ้ริหารที่มีประสิทธิผล ลักษณะผูบ้ริหารที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้  

1) เป็นบุคคลที่ทำให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสำเร็จ 2) เป็นผู้ที่มี

บทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 3) การจูงใจ

ผูอ้ื่นให้ปฏิบัติตาม การตดิต่อสื่อสาร และมีอทิธิพลเหนือผู้ใต้บังคับบัญชาตามอำนาจ

หนา้ที่ของการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 4) ผูบ้ริหารมีส่วนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การ

และของพนักงาน ซึ่งเป็นผูท้ี่สามารถใช้อำนาจอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อ

นำกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งด้วย 5) ผูบ้ริหารยังเป็นอิทธิพลต่อกลุ่มและ

สามารถนำกลุ่มใหป้ฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยแบ่งลักษณะ

ด้านบุคลิกภาพของผูน้ำ ออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิกทั่วไป 

2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงานซึ่งได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป 

(general personality traits) เป็นคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้ทั้งภายในและภายนอกงาน 

คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์กับความสำเร็จ และความพอใจทั้งชีวติการทำงานและชีวติ

ส่วนตัวประกอบด้วย 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) 2) การสร้างความ

ไว้วางใจได้ (trustworthiness) 3) เป็นคนกล้าแสดงออก (extroversion) 4) ลักษณะเด่น 

(dominance) 5) การเป็นคนที่มกีารแสดงออกเหมาะสม (assertiveness) 6) ความมั่นคง

ทางอารมณ์ (emotional stability) 7) ความกระตอืรอืร้น (Enthusiasm) 8) มอีารมณ์ขัน  

(sense of humor) 9) ความเป็นคนดูอบอุ่นหรอืมีความเอือ้อารี (warmth) 10) มคีวามอดทน 

สูงต่อความตงึเครียด ความผดิหวังหรอืคับข้องใจ (high tolerance for frustration) 11) การ

รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน (selfawareness and self-objectivity)  

12) ความนอบน้อมถ่อมตน (humility) และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน 

(task-related personality traits) เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผูน้ำที่มี

ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดความสำเร็จในการทำงาน ประกอบด้วย (1) ความรูส้ึกที่มุ่งมั่น 
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(2) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) (3) ความสามารถในการยืดหยุ่นได้

และความสามารถในการปรับตัว (flexibility and adaptability) (4) สภาพการควบคุม 

ภายในตนเอง (Internal Locus of control) (5) ความกล้าหาญ (courage) (6) ความสามารถ

กลับคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency) 

    พรนพ พุกกะพันธ์ (2554, หนา้ 19) ที่กล่าวไว้ว่า ผูน้ำที่ดคีวรมี

ลักษณะดังนี้ คือ 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีการศกึษาอบรมดี 3) มีความเชื่อม่ันในตัวเอง 

4) เป็นคนมีเหตุผลด ี5) มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดี 6) มี

ชื่อเสียงเกียรติคุณดี 7) สามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ 8) มีสุขภาพอนามัยดี 9) มีความ 

สามารถเหนอืบุคคลธรรมดา 10) มีความรู้เกี่ยวกับงานทั่วไปขององค์กร 11) มีความ 

สามารถเผชิญปัญหาและใช้เทคโนโลยี 12) มีความสามารถคาดการณ์ 

    วิริญญ์บิดร วัฒนา (2554, หนา้ 25 - 26) ได้นำเสนอว่า 

คุณลักษณะที่ผู้บริหารตอ้งมีได้แก่ 1) ความฉลาดรอบรู้ คอื สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์ได้

เร็วกว่าและสามารถตีความประเด็นของสถานการณ์ได้ 2) มีความกระตอืรอืร้น 3) สนใจ

สิ่งภายนอกและอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 4) มคีวามจำดี 5) มีความ 

โอบอ้อมอารีเอาใจเขามาใส่ใจเรา 6) ไว้เนือ้เชื่อใจได้ ผู้ตามมคีวามรูส้ึกมั่นใจที่จะตามคน 

ที่เขาสามารถไว้วางใจได้ 7) มคีวามสามารถจูงใจให้เห็นตามด้วย 8) ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ด ี 

9) มคีวามสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 10) มีความยุติธรรม 

    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2562) กล่าวว่า ตามรายละเอียดของ

มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

     1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 

     2. ให้ยกเลิกความในหมวด 2 ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ของประกาศ 

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ 
ประกอบวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผูบ้ริหารการศกึษา และศกึษานิเทศก์ ตาม

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

     3. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู มีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี ้

      3.1 มาตรฐานความรู้  
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       3.1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิด

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        3.1.1.1 สาระความรู้ 

         1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม 

         2) แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        3.1.1.2 สมรรถนะ 

         1) รอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการศกึษา 

         2) ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การจัดการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียนได้ 

       3.1.2 จิตวทิยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศกึษา และจติวิทยา

ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

        3.1.2.1 สาระความรูจ้ติวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ และ

พัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ ครอบคลุม 

         1) จติวิทยาพัฒนาการ 

         2) จติวิทยาการศกึษา 

         3) จติวิทยาให้คำปรึกษา 

        3.1.2.2 สมรรถนะ 

         1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 

         2) ช่วยเหลอืและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรยีนให้

เต็มตามศักยภาพได้ 

         3) ให้คำแนะนำช่วยเหลอืผูเ้รียนให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี

ขึน้ได้ 

       3.1.3 เนือ้หาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนรู้ 

        3.1.3.1 สาระความรู้ 

         1) เนือ้หาวิชาเอก 

         2) หลักสูตร 

         3) ศาสตร์การสอน 
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         4) เทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการเรียนรู้ 

        3.1.3.2 สมรรถนะ 

         1) รอบรู้ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอน และบูรณา

การองค์ความรูใ้นวิชาเอกสำหรับการเรียนการสอนได้ 

         2) วิเคราะห ์จัดทำใชป้ระเมิน และพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศกึษาได้ 

         3) จัดทำแผนการเรียนรู้ และนำแผนการเรียนรู้ไปสู่

การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้รียน 

         4) บริหารจัดการช้ันเรยีนให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ได้ 

         5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ 

         6) แสวงหาแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายให้แก่ผูเ้รียนได้ 

         7) ประยุกต์ใช้หรอืพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนได้ 

       3.1.4 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหา และพัฒนาผูเ้รียน 

        3.1.4.1 สาระความรู้ 

         1) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

         2) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

        3.1.4.2 สมรรถนะ 

         1) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน และนำ

ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนได้ 

         2) เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

         3) ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา

ผูเ้รียนได้ 

       3.1.5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

        3.1.5.1 สาระความรู้ 

         1) การใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

         2) การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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         3) การใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

        3.1.5.2 สมรรถนะ 

         ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องในการเรียนการสอน 

หรอืที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และการใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

       3.1.6 การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

        3.1.6.1 สาระความรู้  

         1) การประกันคุณภาพการศกึษา 

        3.1.6.2 สมรรถนะ  

         1) จัดการคุณภาพ พัฒนา และประเมินคุณภาพการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

   มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา

ตามหลักสูตรปริญญาทางการศกึษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังนี้ 

    1. การฝกึประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 

    2. การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะสาระการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชา

เฉพาะและสมรรถนะ ประกอบด้วย  

     2.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

      2.1.1 สาระการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการ

สอนในสถานศกึษา 

       2.1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู 

       2.1.1.2 การจัดการเรียนรู้ 

       2.1.1.3 ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 

      2.1.2 สมรรถนะ 

       2.1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู 

        1) มุ่งม่ันพัฒนาผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
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        2) ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับความ

แตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 

        3) สร้างแรงบันดาลใจผู้เรยีนให้เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ และ

ผูส้ร้างนวัตกรรม 

        4) พัฒนาตนเองให้มคีวามรอบรู้ ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดี 

       2.1.2.2 การจัดการเรยีนรู้ 

        1) การมสี่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตร

สถานศกึษา 

        2) การจัดทำแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่

เน้นการพัฒนาผูเ้รียนตามความถนัด และความสนใจ ให้มปีัญญารู้คดิ มีความเป็นนวัตกร 

และมีความสุขในการเรียน 

        3) ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนา

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ 

        4) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้

เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

        5) ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรม

พัฒนาวิชาชีพ 

        6) สื่อ และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ 

        7) การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน 

        8) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้ 

       2.1.2.3 ความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน 

        1) ร่วมมอืกับผูป้กครองในการพัฒนา และแก้ปัญหา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

        2) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผูป้กครองและชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพของผู้เรยีน 

        3) ศกึษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่

ร่วมกันบนพืน้ฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

        4) ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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     2.2 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

      2.2.1 สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการ

สอนในสถานศกึษา 

       2.2.1.1 จรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา 

      2.2.2 มรรถนะ 

       2.2.2.1 ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

   Doll (1986, pp. 196 - 197) ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบ้ริหาร

ที่ด ีดังนี ้คอื 1) ควรเป็นคนมีลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูน้ำควรเป็นผู้รูส้ึกไวต่อความ

ต้องการหรอือารมณ์ของสมาชิกกลุ่ม 2) ควรเป็นคนมีชีวติจติใจ มคีวามตอ้งการส่วนตัว 

เป็นคนมีความกระตอืรอืร้น มคีวามตื่นตัวอยู่เสมอ ร่าเริงแจ่มใส 3) ควรได้รับการยอมรับ

จากสมาชิกว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มและพฤติกรรมของผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ 

เฉลี่ย (norms) ของกลุ่ม มคีวามคิดไม่ต่างหรอืห่างจากความคิดของกลุ่มมากนัก 4) ควร

เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกได้ 5) สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 6) เป็นผู้มีสติปัญญา  

7) สนใจและรู้บทบาทของการเป็นผู้บริหารเป็นอย่างด ี8) มคีวามรับผดิชอบสูง  

   Conger and Kanungo (1987, pp. 637 - 647) ได้เสนอว่า คุณลักษณะ

ของผู้บริหารมีดังนี้ คือ 1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence) คือ มีความเชื่อม่ันและ

ศรัทธา (faith) ในการใชว้ิจารณญาณและความสามารถของตนเอง 2) วสิัยทัศน์ (vision) 

คือ สามารถกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในอนาคตได้ 3) ความสามารถในการ

นำเสนอวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน (ability to articulate the vision) คือ มีความสามารถในการ

เข้าใจภาพต่าง ๆ จะเกิดขึ้นกับองค์การในอนาคตได้อย่างชัดเจน และทำใหบุ้คคลอื่นเข้าใจ

ภาพต่าง ๆ เหล่านีด้้วย 4) ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (strong convictions about the  

vision) คือ มีความเชื่อม่ันว่าวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้มคีวามเป็นไปได้ มีความผูกมัดกับ 

วิสัยทัศน์ และมีความเต็มใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยง 5) พฤติกรรมที่ต่างไปจากปกติ 

(behavior that is out of the ordinary) คือ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งแปลกใหม่ ทำสิ่ง

ใหม่และเมื่อการดำเนินงานประสบผลสำเร็จจะยกย่องชมเชยผูต้าม 6) ความเป็นผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลง (perceived as being a change agent) คือ เป็นผู้บริหารในการ

เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนมากกว่าเป็นผูด้ำรงรักษาสภาพเดิม 7) ความไวในการ

รับรู้ต่อสภาพแวดล้อม (environmental sensitivity) คือ ผูบ้ริหารแบบนีม้ีลักษณะพิเศษ คือ

เป็นบุคคลที่มคีวามรูอ้ย่างรวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและทางกายภาพที่มสี่วน 

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การ ถ้าผู้บริหารไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ 
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สถานการณ์ของสภาพแวดล้อม การดำเนินงานขององค์การก็ยากที่จะประสบผลสำเร็จ

การประเมนิเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงของสภาพแวดล้อมตอ้งใชท้ั้งความรู ้

ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของผู้บริหาร ผูบ้ริหารตอ้งทราบว่าจะใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่มอียู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ได้อย่างไร นอกจากนั้นผู้บริหารตอ้งไวต่อการรับรู้ถึง

ความสามารถ ความต้องการและความรูส้ึกของผู้ตาม 

   Bass (1990, pp. 80 - 81) ได้ทำการสำรวจคุณลักษณะของผูบ้ริหาร

โดยพัฒนาจากกรอบความคิดของ สต๊อกดิล (Stogdill) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 1) คุณลักษณะ

ทางกาย ได้แก่ การมรี่างกายที่แข็งแรง สง่า 2) คุณลักษณะภูมหิลังทางสังคม ได้แก่ การ

เป็นผู้มกีารศกึษาดี มีฐานะทางสังคมดี เป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลอื่น 3) คุณลักษณะ

ทางสตปิัญญา ได้แก่ การเป็นผู้มคีวามรู ้ความสามารถ มีปฏิญาณไหวพริบดี 

4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ได้แก่ การเป็นผู้มคีวามสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน 

ได้แก่ การเป็นผู้มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ได้แก่ การเป็นผู้มี

มนุษย์สัมพันธ์ดีมกีารวางตัวในการเข้าสังคมได้อย่างเหมาะสม 

   Barnard (1996, pp. 39 - 40) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหารที่ดี

ไว้ดังนี ้ 

    1. ความมีชีวติชีวาและอดทน (vitality and endurance) หมายถึง 

ความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได้ร่าเริงแจ่มใส

อยู่เสมอ รูจ้ักทำตัวเองใหม้ีความสุขมีชีวติจิตใจและพร้อมที่จะรับมือในทุกสถานการณ์  

เป็นคนร่าเริงยิม้แย้มแจ่มใสเข้าใจโลกเข้าใจชวีิตของตนเองและของคนอื่น และรู้จักแนะนำ 

ให้คนรอบข้างทำตัวเองใหเ้ป็นคนมีชีวติชีวา ความทนทาน คอื ความสามารถในการทำงาน 

อย่างต่อเนื่องกันได้โดยไม่ต้องหยุดพัก ส่วนความมีชีวติชีวา ความคล่องตัว ว่องไว ร่าเริง

แจ่มใส ทำให้ผูน้ำมีเสน่ห์ถูกใจคน  

    2. ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผูน้ำที่ดีตอ้งตัดสินใจ

เร็วและเต็มใจเสมอที่จะเป็นผูต้ัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น การรูจ้ัก

ตัดสินใจเป็นลักษณะหนึ่งของความเชื่อม่ันในตัวเอง ถ้าผูน้ำมีความเชื่อม่ันในตัวเองก็จะ

ตัดสินใจได้ดี การตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  

ความล่าช้าไม่ว่าในเชิงตอบรับเห็นดว้ยหรือปฏิเสธไม่เห็นด้วย อาจทำให้เกิดความเสียหาย 

แก่งานและอาจทำใหผู้ป้ฏิบัติหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชายุ่งยากใจ  
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    3. ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถในการ 

จูงใจนีถ้้าผูน้ำขาดความสามารถในการจูงใจแล้วแม้จะเก่งมากเพียงใดก็ตามยากที่จะนำคน

จำนวนมาก ๆ ได้ยากที่จะทำงานได้สำเร็จ เพราะการดำเนินงานนั้นต้องได้รับความร่วมมอื

จากคนหมู่มาก ผูน้ำที่มกีารจูงใจที่ด ีหมายถึง มีความสามารถในการเขียนบทความ 

การวางตัวผูอ้ื่นเลื่อมใส  

    4. ความรับผดิชอบ (responsibility) หมายถึง อันเนื่องจากศัพท์ 2 คำ 

คือ Respone กับ Ability ทั้งนีม้ีผู้ให้ความหมายของความรับผดิชอบไว้อย่างสอดคล้องกัน

ว่า คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ

หนา้ที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร พยายาม อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ ที่ขัดข้อง  

มีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพของ

อารมณ์ของบุคคลที่มคีวามรู้สกึเสียใจไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ทำในสิ่งอันควรทำหรอืไม่ได้ละเว้น

ในสิ่งที่ควรละเว้นเป็นความรู้สกึด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศลีธรรมและ

คุณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผูน้ำที่ดีย่อมยินดีรับผดิและเต็มใจ 

ยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อรับหนา้ที่ได้มาแล้วจะบากบั่นทำหนา้ที่อย่างดทีี่สุด โดยไม่ทอดทิง้

แมม้ีอุปสรรคบางประการมาเกี่ยวข้องความรับผดิชอบเป็นลักษณะที่จำเป็นต่อทุกคน 

    5. ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม 

เต็มไปด้วยความรอบรู้ทันโลกทันเหตุการณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับผูน้ำทุกประเภท 

ความฉลาด มไีหวพริบ จะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้นำเป็นคนมีความรูด้ีรู้งาน รูน้โยบายและ

วัตถุประสงค์ของงานชัดเจน รูก้ระบวนการวิธีการบริหาร มีความสามารถในการวินิจฉัย 

สั่งการเป็นคนพหูสูต คอื รอบรู้และสนใจเรื่องต่าง ๆ รอบด้าน มีความคิดรเิริ่มและที่สำคัญ 

ที่สุด คือ ร่างกาย จติใจและอารมณ์สมบูรณ์ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอ จติใจอ่อนแอ  

อารมณ์ไม่มั่นคงไม่ว่าจะมีระดับสมองหรอืเชาว์ปัญญาสูงเพียงใดการใชส้มองและเชาว์

ปัญญาย่อมบกพร่อง ผดิพลาดได้เสมอ   

   Gardner (1990, p. 46) ได้เสนอว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารควร

ประกอบไปด้วย การมสีุขภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ

ในการตัดสินใจในบทบาทของตน มีความเชื่อม่ันในตนเองปรับตัวได้ มีความยืดหยุ่นตาม

สมควร มคีวามพร้อมที่จะรับผดิชอบงาน มีสมรรถภาพในการทำงาน เข้าใจผู้ร่วมงาน  

และความตอ้งการของผู้ร่วมงาน มทีักษะในการสื่อสาร การจูงใจ และมีความตอ้งการ

ความสำเร็จในงาน  
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   Davis (1997, pp. 99 - 100) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารมี  

4 ประการ คอื 1) สติปัญญา ผู้บริหารมักจะมีสตปิัญญาสูงกว่าผูต้าม 2) วุฒิภาวะและ

ความกว้างขวางทางสังคม ผูบ้ริหารมักจะมีวุฒภิาวะทางอารมณ์และมีความอดทนต่อ

ความคับข้องใจสูง 3) การจูงใจภายในและแรงขับใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้บริหารต้องการทำให้สิ่ง 

ต่าง ๆ บรรลุความสำเร็จ เมื่อเขาทำสิ่งหนึ่งสำเร็จเขาก็จะมองหาอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้สำเร็จ 

4) เจตคติทางมนุษยสัมพันธ์ ผูบ้ริหารพัฒนาการนับถือคนและตระหนักว่าการที่จะทำอะไร

ให้สำเร็จตอ้งคิดถึงคนอื่น  

   Richard (2001, pp. 154 - 187) ได้เสนอแนะว่าปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ

ภาวะผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพนั้น ต้องพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูน้ำที่ช่วยสนับสนุน

ให้เกิดความเป็นผู้นำที่มปีระสิทธิภาพ ได้แก่ การมทีัศนคติที่ดีของผูน้ำในงานต้องมี

คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต เฉลียวฉลาด มคีวามพร้อมและเต็มใจที่จะรับผดิชอบงาน มีทักษะ 

มีความยืดหยุ่นและเชื่อม่ันในตนเอง  

 จากเอกสารและงานวิจัยที่ผู้วิจัยนำเสนอสามารถดำเนินการสังเคราะห์

องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในโรงเรยีน ดังนี ้ 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของ
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คว
าม

ถี่ 

1. ความมีชีวติชีวา

และอดทน 
 ✓  ✓  ✓ ✓   ✓ ✓  6 

2. ความสามารถ 

ในการตัดสินใจ 
  ✓      ✓ ✓   3 

3. ความสามารถ 

ในการจูงใจ 
✓ ✓  ✓     ✓ ✓ ✓  6 

4. ความรับผดิชอบ ✓     ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ 6 

5. ความฉลาด 

มีไหวพริบ 
✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  8 

6. ความสามารถใน

การนำพาองค์กรให้

ประสบผลสำเร็จ 
✓      ✓  ✓    3 

7. สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลได้ดี 
✓       ✓ ✓    3 

8. สามารถสร้าง

วิสัยทัศน์ได้  
✓      ✓      2 

9. มบีุคลิกภาพที่ดี  ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ ✓    6 

10. มีการศกึษาที่ดี   ✓     ✓     2 

11. มีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองและมีเหตุผล 
  ✓    ✓ ✓ ✓    4 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของ

ผูบ้ริหาร 
รัง
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์ ป
ระ

เส
รฐิ

ศร
ี (2

55
1) 

ธีร
ะ 

รุญ
เจ

ริญ
 (2

55
3)

 

พร
นพ

 พ
ุกก

ะพ
ันธ

 ์(2
55

4)
 

วิริ
ญ

ญ
์บิด

ร 
วัฒ

นา
 (2

55
4)

 

สำ
นัก

งา
นค

ุรุส
ภา

 (2
56

2)
 

Do
ll (

19
86

) 

Co
ng

er
 a

nd
 K

an
un

go
 (1

98
7)

 

Ba
ss

 (1
99

0)
 

Ga
rd

ne
r (

19
90

) 

Ba
rn

ar
d 

(19
96

) 

Da
vis

 (1
99

7)
 

Ri
ch

ar
d 

(2
00

1) คว
าม

ถี่ 

12. มีประสบการณ์   ✓  ✓  ✓      3 

13. มชืี่อเสียง    ✓          1 

14. มีความจำดี    ✓         1 

15. ได้รับการยอมรับ

นับถือ 
     ✓  ✓   ✓  3 

16. ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓     6 

 จากตาราง 1 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารในโรงเรยีนซึง่คาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

โดยพิจารณาความสอดคล้องกับบริบทการศกึษาและเลือกความถี่ตัง้แต่ระดับ 6 ขึ้นไป  

โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ในการเลือก จงึสรุปได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

ในโรงเรยีนมีทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความฉลาดมีไหวพริบ 2) ความรับผดิชอบ  

3) ความสามารถในการจูงใจ 4) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) ความมี

ชีวติชีวาและอดทน 6) มีบุคลิกภาพที่ดี แต่ละด้านมรีายละเอียดที่จะนำเสนอตามลำดับ 

ดังนี้ 

  1. ความฉลาดมีไหวพริบ หมายถึง สมองเฉียบแหลม เต็มไปด้วยความรอบ

รู้ทันโลกทันเหตุการณ์ เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับผู้นำทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริบ 

จะมีได้ก็ต่อเมื่อผูน้ำเป็นคนมีความรูด้ีรู้งาน รู้นโยบายและวัตถุประสงค์ของงานชัดเจน  

รู้กระบวนการวิธีการบริหาร มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการเป็นคนพหูสูต คือ รอบรู้ 
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และสนใจเรือ่งต่าง ๆ รอบด้าน มีความคิดรเิริ่มและที่สำคัญที่สุด คือ ร่างกาย จติใจ  

และอารมณ์สมบูรณ์เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่มั่นคงไม่ว่าจะมี

ระดับสมองหรอืเชาว์ปัญญาสูงเพียงใดการใช้สมองและเชาว์ปัญญาย่อมบกพร่อง 

ผดิพลาดได้เสมอ (Barnard, 1996) ส่วนความฉลาดทางอารมณ์หรอื EQ (Emotional 

Quotient หรอื Emotional Intelligence) ในภาษาไทยยังสามารถแปลความหมายได้อีกหลาย

ชื่อ อาทิเช่น การบริหารอารมณ์ สติอารมณ์ อัจฉริยะทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ ความ

เฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ปรีชาเชิงอารมณ์ วุฒภิาวะทางอารมณ์ ปัญญาทางอารมณ์  

ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากคำภาษาอังกฤษที่มคีวามหมายเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ 

หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีจิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ด ีรู้จักเห็น

อกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มคีวามมุ่งม่ันแน่วแน่ มีเหตุผล มสีติสามารถ

ควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู้ถึงความตอ้งการของคนอื่นและรู้จักมารยาททาง

สังคม เป็นต้น ความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญสามประการ ได้แก่ ความ

ด ีความเก่ง ความสุข ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ใหค้วามหมายที่แตกต่างกันดังต่อไปนี ้ความฉลาด

ทางดา้นอารมณ์หลัก ๆ เลยก็คือ การรูอ้ารมณ์ของตนเอง สามารถควบคุมหรอืระงับ

อารมณ์ของตนเองได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยลดอารมณ์

ฉุนเฉียวช่วยใหเ้ราเก็บอารมณ์ได้ดี เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลอื 

ให้กำลังใจหรือปลอบประโลมผู้อื่นเป็น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผดิชอบต่อ

ส่วนรวม สามารถช่วยเหลอืหรอืร่วมมือกันเป็นกลุ่มได้ เข้ากับสังคมได้ดี มีไหวพริบในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ มีความกระตอืรอืร้นพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ คล่องแคล่ว ว่องไว 

ไม่เฉื่อยชา เมื่อมีโปรเจคหรือได้รับมอบหมายงานมาก็มุ่งมั่น ตั้งใจทำ ไม่ย่อท้อหรอืลดละ

ความพยายามเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างงานที่ทำสามารถรับแรงกดดันต่าง ๆ คิดในแง่

ดี จติใจเบิกบาน ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่บั่นทอนจติใจ เห็นไหมว่าการเพิ่ม EQ ให้กับตนเอง

สามารถช่วยเสริมใหเ้ราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กรมสุขภาพจิตกระทรวง

สาธารณสุข, 2545, ออนไลน์) 

  2. ความรับผดิชอบ หมายถึง จากศัพท์ 2 คำ คอื Respone กับ Ability ทั้งนี้

มีผู้ให้ความหมายของความรับผิดชอบไว้อย่างสอดคล้องกันว่า คุณลักษณะของบุคคลซึ่ง

แสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ ตัง้ใจจรงิที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วย

ความพากเพียร พยายาม อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ ที่ขัดข้อง มกีารวางแผนงานอย่าง

ละเอียดรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพของอารมณ์ของบุคคลที่มี 
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ความรูส้ึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ทำในสิ่งอันควรทำหรอืไม่ได้ละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้น 

เป็นความรู้สกึด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพ

สังคมที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ ผูน้ำที่ดยี่อมยินดีรับผดิและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อ

รับหน้าที่ได้มาแล้วจะบากบั่นทำหน้าที่อย่างดทีี่สุด โดยไม่ทอดทิง้แม้มีอุปสรรคบาง

ประการมาเกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบเป็นลักษณะที่จำเป็นต่อทุกคน (Barnard, 1996) 

ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจมุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน 

การศกึษาเล่าเรียนและการเป็นอยู่ของตนเองและผูอ้ยู่ในความดูแลตลอดจนสังคมอย่าง

เต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนด ยอมรับผล

การกระทำทั้งผลดแีละผลเสียที่เกิดขึน้ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้นเป็นความ

ผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้และความสำเร็จนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย  

3 ประการ คอื พันธะผูกพัน หน้าที่การงานและวัตถุประสงค์ ภาระหรอืพันธะผูกพันในการ

จะปฏิบัติหน้าที่การงานของผูร้่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ เนื่องจากบุคคล

ต้องอยู่ร่วมกันทำงานในองค์การจำเป็นต้องปรับลักษณะนิสัย เจตคติของบุคคลเพื่อช่วย

เป็นเครื่องผลักดันให้ปฏิบัติงานตามระเบียบรู้จักเคารพสิทธิของผูอ้ื่น ปฏิบัติงานในหนา้ที่ที่

ต้องรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์สุจรติ คนที่มคีวามรับผดิชอบจะทำให้การปฏิบัติงานไปสู่

เป้าหมายที่วางไว้และช่วยใหก้ารทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความรับผดิชอบ 

จงึเป็นภาระผูกพันที่ผู้นำต้องสรา้งขึน้เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ถ้า

ในองค์การใดมีบุคคลที่มคีวามรับผดิชอบ จะทำให้เกิดผลดีต่อองค์การดังนี้ คือ องค์การ 

จะได้รับความเชื่อถอืและไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผูอ้ื่น การปฏิบัติงานจะพบความสำเร็จ

ทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้เกิดความ

เชื่อถือในตนเอง เพราะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย องค์การเกิดความมั่นคงเป็นที่

ยอมรับนับถือจากผู้อื่น องค์การประสบความสำเร็จสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นปึกแผ่น

และมั่นคงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทุกคนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี และสิ่ง

ที่ผู้นำควรมี การรู้จักรับผดิชอบต่อตนเอง คอื ตรงต่อเวลา ได้แก่ การตรงต่อเวลาที่

กำหนดนัดหมาย เช่น การไปโรงเรียน การไปทำงาน การประชุม การนัดพบ ฯลฯ รู้จัก

หนา้ที่ของตน ได้แก่ รู้จักสภาพสำคัญที่ตนเองเป็นอยู่ ตนมีหน้าที่ทำอะไร ตอ้งทำสิ่งนั้นให้

สมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรเต็มความสามารถ เช่น นักเรียนต้องเรียนหนังสือ ครูต้อง

อบรมนักเรียน หมอต้องรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย รูจ้ักคุ้มครองตน ได้แก่ รูจ้ักวิธีรักษาตน 

ป้องกันตนเองใหม้ีความปลอดภัยพ้นจากอันตรายต่าง ๆ รู้จักคุมความประพฤติของตนเอง  
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ได้แก่ การที่ตนมคีวามสามารถบังคับควบคุมจติใจตนเองไม่ให้หลงใหลมัวเมาในอบายมุข  

ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส ประพฤติตนอยู่ในศลีธรรม รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย หากไม่มี

โรคภัยไข้เจ็บ จัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนัน้ จงึรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

จะสามารถต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเพื่อจะได้ใชค้วามสามารถทำหน้าที่การงานใหไ้ด้

สมบูรณ์ เช่น ตอ้งระวังรักษาเสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่ใหส้ะอาดปราศจากโรค เป็นต้น  

(โรงเรียนหนองแวงวิทยา, 2560, ออนไลน์) 

  3. ความสามารถในการจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการชักจูงใจนีถ้้า

ผูน้ำขาดความสามารถในการจูงใจแล้วแม้จะเก่งมากเพียงใดก็ตามยากที่จะนำคนจำนวน

มาก ๆ ได้ยากที่จะทำงานได้สำเร็จ เพราะการดำเนินงานนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากคน

หมู่มาก ผู้นำที่มกีารจูงใจที่ดี หมายถึง มคีวามสามารถในการเขียนบทความ การวางตัว

ผูอ้ื่นเลื่อมใส (Barnard (1996, pp. 39 - 40) ความสามารถในการจับจุดสนใจคนอื่นได้ 

รู้จักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เลี่ยงงานและรู้จักขัดแย้งในที่อันสมควร นอกจากนี้ ยังตอ้งมี

ความสามารถในการใชภ้าษาได้ด ีผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของ

ตนออกมาเพื่อให้ผูอ้ื่นเห็นได้ชัด การจูงใจก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หากได้ศกึษาและทำ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจแลว้จะสามารถเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในองค์การ 

และจะสามารถสร้างแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การไปในทิศทาง

ที่ตอ้งการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจให้บุคคลช่วยกันพาองค์การไปสู่การพัฒนา

คุณภาพ การจูงใจอาจจะหมายถึงการนำเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมทีิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรอืเป้าหมายที่ตอ้งการ 

ดังนัน้ผู้ที่ทำหนา้ที่จูงใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลที่เขาต้องการจูงใจ มคีวามตอ้งการหรอืมี

ความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ ความรู้ และทัศนคติในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรแล้ว

พยายามดงึเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรมหรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ และเป็นพลังหรอืแรงภายในของบุคคลหรือสัตว์ที่ทำให้

คนเราหรือสัตว์ เกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางของพฤติกรรมให้บรรลุจุดหมาย 

ความสำคัญของการจูงใจ คือ พฤติกรรมส่วนใหญ่มักจะมีแนวทางมุ่งไปยังเป้าหมายที่

สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสนองความตอ้งการพืน้ฐานทางกายให้สมดั่งความต้องการ 

นั้น ๆ เช่น มนุษย์มีความตอ้งการทางร่างกาย ทำให้ต้องกินนอนขับถ่าย ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา 

และคนเราจะมีวธิีการในการที่หาวิธีสนองความตอ้งการเหล่านั้นการศกึษาเรื่องของการ 

จูงใจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยใหเ้ราได้เข้าใจถึงพฤติกรรมและวธิีการในการสร้างหนทาง 
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เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ สิ่งที่ผูน้ำควรมี คือ การจูงใจในการทำงาน  

การจูงใจเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่ใชใ้นการบริหารบุคคลหรือองค์การบริหารงาน

โดยทั่วไป ทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน วัตถุประสงค์ของการจูงใจให้คนทำงาน 

คือ ความต้องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรอืการทำงานของพนักงานให้ดี

ขึน้ และสิ่งหนึ่งที่จะยอมรับทั่วไปว่าสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ได้ก็คือ การจูงใจ ดังนั้นผู้บริหารทุกคนจึงพยายามใชเ้ทคนิคการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้

พนักงานในบริษัทของตนทำงานอย่างเต็มความสามารถ (วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ, 2559,

ออนไลน์) 

  4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมายถึง คำว่า นวัตกรรม 

เป็นคำที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทยคำนีเ้ป็นศัพท์บัญญัติของคณะกรรมการ

พิจารณาศัพท์วิชาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation  

มาจากคำกิริยาว่า Innovate แปลว่าทำใหม่เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ในภาษาไทยเดิมใช้ 

คำว่า “นวกรรม” ต่อมาพบว่าคำนี้มีความหมายคลาดเคลื่อนจึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า 

นวัตกรรม หมายถึง การนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเตมิจากวิธีการที่ทำอยู่เดิม

เพื่อใช้ใหไ้ด้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรอืกิจการใด ๆ ก็ตามเมื่อมีการนำเอาความ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของ

วงการนัน้ ๆ เช่น ในวงการการศึกษานำเอามาใช้ก็เรียกว่า นวัตกรรมการศกึษา 

(Educational Innovation) สำหรับผู้ที่กระทำหรือนำความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ มาใช้นีเ้รียกว่า

เป็นนวัตกร ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศกึษาอันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

ฐานขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหาร

การศกึษา การวางแผนหลักสูตรการแนะแนว และการบริการการทดสอบวัดผลการพัฒนา

บุคลากร ความสำคัญของนวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษานวัตกรรม 

การมคีวามสำคัญต่อการศึกษาหลายประการทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภวิัตน์โลกมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การศกึษาจึงจำเป็นต้องมกีารพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศกึษาที่มี

อยู่เดิมเพื่อใหท้ันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศกึษาบางอย่างที่เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศกึษาจงึจำเป็นต้องมีการศกึษาเกี่ยวกับ 
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นวัตกรรมการศกึษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศกึษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหา 

ทีเ่กี่ยวเนื่องกับจำนวนผูเ้รียนที่มากความหมายของเทคโนโลยี ดังนัน้เมื่อรวมคำแล้ว

เทคโนโลยีจึงหมายถึงศาสตร์ที่ว่าดว้ยเทคนิควิธีการหรือวิธีปฏิบัติโดยใช้ความรูท้าง

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศกึษาเรียกว่า เทคโนโลยี

การศกึษา (สุมล ใจซื่อ, 2559, ออนไลน์.)  

   ความรวดเร็วในการเข้าถึงและแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไป

ยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนการกระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของคนหมู่มาก ส่งผลให้ 

ผูบ้ริการองค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจต้องสามารถทำการตัดสินใจ ทางเลือกของ

การแก้ปัญหาและโอกาสอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เทคโนโลยีสารสนเทศถูก

นำมาประยุกต์ให้การดำเนินงานและปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้มีความชัดเจนและเป็น

รูปธรรมซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนและความผดิพลาดในการตัดสินใจลง แต่ความ 

สัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารระดับสูงกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมไิด้เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก

ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่มตี่อเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ

การส่งเสริมการนำระบบสารสนเทศมาช่วยงานทางธุรกิจด้วย ดังตัวอย่างจากผล

การศกึษาต่อไปนี ้บริษัทที่ปรึกษา Andersen (Andersen Consulting) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำธุรกิจใหค้ำแนะนำด้านธุรกิจแก่องค์การอื่น ได้ทำการศกึษาเกี่ยวกับ

การตื่นตัวของผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มตี่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทำการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารกว่า 200 คน จากบริษัทที่มยีอดขาย 250 ล้านถึง 2 หมื่น

ล้านเหรียญสหรัฐโดยกลุ่มผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งในคณะผูบ้ริหารด้านการปฏิบัติการ 

(Chief Operating Officers) หรอื COOs และหัวหนา้คณะผูบ้ริหารด้านการเงนิ (Chief 

Financial Officers) หรอื CFOs ผลการศกึษาสรุปว่าผูบ้ริหารระดับสูงกว่าร้อยละ 80  

ใช้คอมพิวเตอร์ในงานประจำวัน ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่ดตี่อพัฒนาการด้านสารสนเทศใน

สหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าในอดีตมากและน่าจะสูงกว่าอัตราส่วนใน

ประเทศไทย โดยผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้สกึว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกุญแจสำคัญ

ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การและผู้บริหารมักใช้ในการประเมินผล

งาน อ่านเพิ่มเติม: เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ปัญหา

สำคัญ คือ ผูบ้ริหารกว่าครึ่งกลับมีความรูส้ึกว่าระบบสารสนเทศในองค์การของตนยังให้

ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเงินที่บริษัทลงทุนไป จากการศึกษาทำให้เราสามารถกล่าวได้ว่า 

ผูบ้ริหารระดับสูงในประเทศสหรัฐอเมริกามีความรู้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา 

https://sumonjaisue.wordpress.com/
https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16775
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ประยุกต์ในการทำงานมากขึน้ แต่ภาพรวมของความเข้าใจและการใช้งานของระบบ 

สารสนเทศของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับสูงในประเทศไทยยังมไิด้พัฒนา

ทักษะทางสารสนเทศสู่ระดับที่ตอ้งการ และความเข้าใจอย่างแท้จรงิในศักยภาพของ

เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ที่เติบโตขึน้ในช่วงเวลาของ

การตื่นตัวด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีความเข้าใจและทักษะมากขึ้น 

โดยเฉพาะผูท้ี่เติบโตในยุคของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในทางปฏิบัติผู้บริหารไม่จำเป็นต้อง

เป็นผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ แต่ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำสารสนเทศ

มาส่งเสริมศักยภาพในการดำเนนิงานขององค์การ ซึ่งจะส่งผลใหอ้งค์การสามารถ

ดำเนนิงานโดยไม่เสียเปรียบคู่แข่งขัน นอกจากนี้การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ดำเนนิงานของธุรกิจต้องได้รับความสำคัญและการสนับสนุนจากผู้บริหาร มเิช่นนั้น

พัฒนาการของระบบสารสนเทศจะไม่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางที่เหมาะสมและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การได้ (บริษัท โปรซอลฟ์ เอชซีเอ็ม จำกัด, 2560, ออนไลน์)  

  5. ความมีชีวติชีวาและอดทน หมายถึง ความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่

เสมอที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด ปรับตัวได้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ รูจ้ักทำตัวเองให้มี

ความสุขมีชีวติจิตใจและพร้อมที่จะรับมือในทุกสถานการณ์ เป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส

เข้าใจโลกเข้าใจชวีิตของตนเองและของคนอื่น และรู้จักแนะนำให้คนรอบข้างทำตัวเองให้

เป็นคนมีชีวติชีวา ความทนทาน คอื ความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องกันได้โดยไม่

ต้องหยุดพัก ส่วนความมีชีวิตชีวา ความคล่องตัวว่องไว ร่าเริงแจ่มใส ทำให้ผู้นำมีเสน่ห์

ถูกใจคน (Barnard (1996, pp. 39 - 40) ความทนทาน หมายถึง การทำงานต่อเนื่องกันได้

โดยไม่ตอ้งหยุดพักเป็นเวลานาน ๆ อดทนต่อความยากลำบาก ความเจ็บช้ำโดยไม่ปริปาก

บ่น หรอืแสดงอาการท้อให้ผูใ้ดพบเห็นทำให้ผู้นำหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้ได้

ตลอดเวลาไม่หยุดยั้งทำให้เป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์และทำให้ได้รับความสำเร็จได้ง่าย 

เพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรอืทิง้เวลาพักผ่อนได้ ความร่วมมอืของบุคลากรอื่น

ขึน้อยู่กับความจริงของผูน้ำในการทำงานเหมอืนกัน ดังนั้นแล้วความมชีีวิตชีวาจงึเป็นสิ่งที่

มนุษย์เราควรมีและที่สำคัญคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตอ้งมเีป็นอันดับแรกเลย 

คือ ความมีชีวติชีวาและความอดทน เมื่อผูบ้ังคับบัญชามีชีวติชีวาผูท้ี่อยู่ใต้บังคับบัญชาก็

สามารถทำงานได้เต็มตามศักยภาพเนื่องจากผู้นำเป็นกันเอง ผู้นำมีเสน่ห์ ทำงานแล้วมี

ความสุข ลูกน้องจะทำงานอย่างเต็มที่และยิ่งไปกว่านั้นคือผู้นำที่มคีวามอดทนนั้นถูกใจ

ลูกน้องยิ่งนัก เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผูน้ำจะพาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยและ 
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มั่นคง เมื่อผูน้ำมีความอดทนให้ลูกน้องเห็นมีหรอืที่ลูกน้องจะยอมพ่ายแพ้ ดังนั้นเมื่อผูน้ำ 

มีชีวติชีวาและความอดทนจะนำพาองค์กรไปสู่จุดหมายได้อย่างง่ายและเป็นที่ถูกใจของคน

อื่น ๆ  

  6. บุคลิกภาพที่ด ีหมายถึง สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึน้เป็นตัวบุคคล 

โดยหมายรวมถึงคุณสมบัติหรอืคุณลักษณะทางจิตใจซึ่งมอีิทธิพลต่อการกระทำของบุคคล

ในสถานการณ์ต่าง ๆ คุณลักษณะทางกาย ทางจิตใจและความรู้สกึนึกคิดที่สะท้อนออกมา

ให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดง

ออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สกึนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิด

ความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลจะได้รับการยอมรับนับถือ การสนับสนุนความไว้วางใจ

และความประทับใจจากผู้อื่นนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดแีละเหมาะสมให้ผู้อื่นเห็น 

เพราะบุคลิกภาพมีอทิธิพลต่อความรู้สกึและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งบุคลิกภาพ 

เป็นหน่วยรวมของระบบทางกายและจติภายในตัวบุคคล ซึ่งกำหนดลักษณะการปรับตัว

เป็นแบบเฉพาะของบุคคลนั้นต่อสิ่งแวดล้อมของเขา บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะเห็นได้

ชัดเจนจากลักษณะนิสัยในการคิดและการแสดงออกรวมทั้งทัศนคติและความสนใจต่าง ๆ 

กิริยาท่าทาง ตลอดจนปรัชญาชีวติที่บุคคลนั้นยึดถือ (ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ, 2553) 

  สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นตอ้งมคีวาม

ฉลาดไหวพริบเป็นเลิศ มีความรับผดิชอบสูง มคีวามสามารถในการจูงใจหรอืโน้มน้าวจิตใจ

คนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีเหตุมีผล เข้าใจคนอื่นยอมรับนับถือ

ความคิดเห็นของคนอื่น ผู้บริหารต้องมีชีวิตชีวาและความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต้อง

ทำตัวร่าเริงอยู่เสมอ เข้าใจโลกเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ด้วย ซึ่งโดยรวมแล้วตรงกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี 

(2551, หนา้ 130); ธีระ รญุเจริญ (2553, หนา้ 129 - 131); พรนพ พุกกะพันธ์ (2554, 

หนา้ 19); วิรญิญ์บิดร วัฒนา (2554, หน้า 25 - 26); สำนักงานคุรุสภา (2562); Doll 

(1986, pp. 196 - 197); Conger and Kunungo (1987, pp. 637 - 647); Bass (1990, pp. 

80 - 81); Gardner (1990, p. 46); Barnard (1996, pp. 39 - 40); Davis (1997, pp. 99 -

100) and Richard (2001, pp. 154 - 187) ซึ่งผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์องค์ประกอบของ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร จงึได้กรอบแนวคิดเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จะเห็นได้ว่าจาก

คุณลักษณะที่กล่าวมาแล้วย้อมช้ีให้เห็นว่า องค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับผูบ้ริหารจะเป็น 
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ส่วนที่สนับสนุนใหห้น่วยงานที่มีผู้บริหารที่มีองค์ประกอบดังกล่าวนั้น ประสบผลสำเร็จใน 

การปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน อย่างแน่นอน  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

 1. ความหมายของความพึงพอใจ  

  ในเรื่องความหมายของความพึงพอใจ (satisfaction) พจนานุกรมฉบับ  

ราชบัณฑติสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก 

ชอบใจ และพึงใจ  

   กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจไว้ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความตอ้งการความพึงพอใจเป็นผลของการ

แสดงออกของทัศนคตขิองบุคคลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สกึเอนเอียงของจิตใจที่มี

ประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือนอ้ยก็ได้และเป็นความรูส้ึกที่มตี่อสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบแต่ก็เมื่อใดสิ่งนัน้สามารถตอบสนองความ

ต้องการหรอืทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะเกิดความรู้สึกบวกเป็นความรู้สกึที่พึงพอใจแต่

ในทางตรงกันข้ามถ้าสิ่งนั้นสร้างความรูส้ึกผดิหวังก็จะทำให้เกิดความรู้สกึทางลบเป็น

ความรูส้ึกไม่พึงพอใจ  

   จรัส โพธิ์จันทร์ (2553, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า

เป็นความรู้สกึของบุคคลต่อหน่วยงานซึ่งอาจเป็นความรู้สกึในทางบวกทางเป็นกลางหรอื

ทางลบความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากความรูส้ึก

โน้มเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่หากความรูส้ึกโน้มเอียงไป

ในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่ำ 

   ณรงค์ อุดมศรีผล (2556, หนา้ 27) ศกึษาแนวคิดของ Morse กล่าวว่า 

“ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของบุคคลให้น้อยลง

ได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากก็จะทำให้เกิดความไม่พึงพอใจซึ่งความตึงเครียดนี้ มีผลมาจาก

ความตอ้งการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความตอ้งการมากก็จะเกิดปฏิกิรยิาเรียกร้อง แต่ถ้า

เมื่อใดความตอ้งการได้รับการตอบสนองก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจ”  

   ศริิวรรณ เสรีรัตน์ (2556, หนา้ 44 - 48) กล่าวว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ทัศนคตขิองคนใดคนหนึ่งที่มตี่องานของเขา คนที่มีความพึงพอใจต่องานของเขา

สูง จะมีทัศนคติในด้านบวกต่องานในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่พึงพอใจในงานของเขาก็จะมี 
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ทัศนคตใินทางลบเกี่ยวกับงาน แต่ในการพูดถึงทัศนคติของพนักงานเรามักจะหมายถึง 

ในทางพึงพอใจ 

   Hornby (2000, p. 62) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สกึที่ดเีมื่อประสบความสำเร็จ หรอืได้รับสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นเป็น 

ความรูส้ึกที่พอใจ  

  โดยสรุปแล้วความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง อันเกิดจากพืน้ฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคล

ได้รับและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่ตนเองได้  

ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป มีทั้งความรูส้ึกทางบวก

และทางลบ  

 2. ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ในส่วนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (job satisfaction) ได้มผีูใ้ห้

แนวคิดและความหมายไว้ดังต่อไปนี ้ 

   ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 296 - 297) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น

กระบวนการที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นใหม้ีการตอบสนองอย่างมทีิศทางและดำเนินไปสู่เป้าหมาย 

(Goal) ตามที่ต้องการ แรงจูงใจนีอ้าจจะเกิดจากสิ่งเร้าภายในอินทรีย์ของบุคคล ได้แก่ 

ความสนใจ ความต้องการแรงขับเจตคติหรอืเกิดขึ้นจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น อันได้แก่ 

แรงกระตุ้น (Incentive) ความตอ้งการของกลุ่ม เป็นต้น เพื่อบุคคลสามารถตอบสนองไปสู่

จุดมุ่งหมายได้ ก็จะทำให้ความเข้มแข็งของแรงจูงใจลดลง และเปลี่ยนเป้าหมายในการ

แสดงพฤติกรรมต่อไป 

   ประสาน บุญเหมอืน (2553, หนา้ 111) ได้สรุปถึง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้ทั้งทัศนคติและความรูส้ึกของ

เจ้าหน้าที่ที่มตี่องานและปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานความรูน้ีจ้ะเกิดขึ้น จากองค์การ

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งด้านร่างกายและจติใจ ทำให้บุคคลเกิดความ 

พึงพอใจในการทำงานจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ  

   Newstrom and Davis (1985, p. 112) ได้กล่าวถึง ความหมายของความ

พึงพอใจในการทำงานไว้ว่า ความพึงพอใจในการทำงานเป็นทัศนคติที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง  

กับความรูส้ึกหรอือารมณ์ที่ชอบหรอืไม่ชอบในการทำงานของพนักงานในองค์การ  
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   Dubrin (1998, p. 355) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คอื 

ผลรวมของความพึงพอใจหรอืความพอใจที่มีความสัมพันธ์กับงาน  

 จากคำนิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่กล่าวมา สามารถสรุป 

ความหมายได้ว่า ความพึงพอในใจการปฏิบัติงานมคีวามสัมพันธ์กับความคิดของบุคลากร

ที่มตี่องานและผูบ้ังคับบัญชาเป็นความรู้สกึเต็มใจ ความสุข เจตคตใินทางบวกของบุคลากร

ที่มตี่องานและปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สกึที่บุคคลมีต่องานที่ปฏิบัติ ซึ่งถ้า

บุคคลมีความรูส้ึกหรอืทัศนคติที่ดีต่องานจะทำให้เกิดความกระตอืรือร้น มุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศ

แรงกายแรงใจให้กับงาน ถ้าความต้องการของบุคลากรได้รับการตอบสนองหรอืได้รับ

ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะทำใหง้านที่ทำเกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 3. ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สนองความตอ้งการ

ของผูป้ฏิบัติงานด้านสังคมและการได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่งสามารถใช้แทนเงิน  

จงึเป็นสิ่งที่ควรจัดให้มีในงานทุกประเภท ผูน้ำหรือผู้บริหารจำนวนมากมักละเลยไม่เห็น

ความสำคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยคิดแต่เพียงการ 

จะเลือกสรรบุคคลใหเ้หมาะสมกับงานที่จะต้องทำเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้ผูป้ฏิบัติงาน 

มีความรูส้ึกพึงพอใจในงานที่ทำจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหผู้ป้ฏิบัติงานเปลี่ยนงานบ่อย 

ลาออก หรอืทำงานด้วยความเฉื่อยชา 

   สุชาดา ภาคพูล (2554, หน้า 10) ความสำคัญของความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร จงึถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นสิ่งกระตุ้นใหบุ้คคล

เหล่านัน้เกิดความสนใจในงานมากขึ้น เพิ่มความกระตือรอืร้นในการทำงานมากขึ้น การ

เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น เกิดความเต็มใจที่จะนำความรูค้วามสามารถของตนเองที่มอียู่มาสร้าง

ประโยชน์ให้กับองค์กร ทำให้องค์กรมีความเจรญิและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

   จาริณี อิศรางกูล ณ อยุธยา (2559, หนา้ 15) ได้กล่าวไว้ว่าความพึง

พอใจมคีวามสำคัญสูงมาก เพราะเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับจติใจอารมณ์

ความรูส้ึกที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึด้านบวกของ

บุคคลที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความคาดหวังหรอืเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลได้ ซึ่งความพึงพอใจที่เกิดขึน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล 
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 สรุปได้ว่า ความสำคัญของพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สกึของ

บุคคลในทางบวก ทางลบ ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจที่มตี่องาน ซึ่งส่งผลให้

บุคคลเอาใจใส่ในการทำงาน การยอมรับในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ยอมเสียสละ

เวลาและความสุขส่วนตนเพื่องาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิด

ประสิทธิผลต่อเป้าหมายขององค์กร 

 4. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีองค์ประกอบหรอืปัจจัยต่าง ๆ  

ทีเ่กี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นต้องสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ทั้งทางดา้นร่างกายและจติใจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยมีนักทฤษฎีหลายท่าน

ได้กำหนดองค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปนี้ 

   พวงเพ็ชร วัชรอยู่ (2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, 

หนา้ 34 - 35) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจที่จะทำงานว่าการสร้างอารมณ์หรอืความ

ต้องการในการทำงานให้เกิดขึน้นั้น ตอ้งอาศัยปัจจัยหลายประการ จึงจะทำให้เกิด

ความรูส้ึกพอใจที่จะทำงาน ปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ สภาพงาน (Work) การจ่ายผลตอบแทน 

(Pay) การสนับสนุนส่งเสริม (Promotion) การควบคุมดูแลหรอืการจัดการ (Supervision) 

ผูร้่วมงาน (Co-workers) และสภาวการณ์ปัจจุบัน (Current personal situation)  

    1. สภาพงาน (Work) งานที่จะทำให้คนเกิดความพอใจ มีความ

กระตอืรอืร้นที่จะกระทำนั้น สิ่งแรกต้องเป็นงานที่มีลักษณะท้าทาย หมายถึง เป็นงานที่

เหมาะสมกับความสามารถที่เขามีอยู่เป็นงานที่มีความยากที่ตอ้งใชค้วามสามารถหลาย ๆ 

อย่างมารวมกัน คนจะเกิดความพอใจในสภาพของงาน ก็ต่อเมื่อรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

งาน คือ ลักษณะทั่วไปของงาน คุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นต้น 

    2. การจ่ายผลตอบแทน (Pay) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หน่วยงานจะสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร คอื การตอบสนองความพอใจด้วยการจ่ายผลตอบแทนเป็น

เงินในรูปค่าจ้าง เงนิเดือนโบนัส เป็นต้น 

    3. การสนับสนุนส่งเสริม (Promotion) การสร้างความพอใจใหเ้กิดขึ้น

อีกวิธีหนึ่ง คือ การให้เขาได้รูว้่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหนา้ในงานที่กำลังทำอยู่ การให้เขา

มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้น หน่วยงานต้องเปรียบเทียบความสามารถ

ของบุคลากรในกลุ่ม ต้องมีระบบประเมินผลที่ยุติธรรม มีการยอมรับในความสามารถนั้น  

และเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับตำแหน่งให้สูงขึน้ตามเหตุผลที่เป็นจริง 
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    4. การควบคุมดูแล (Supervision) การสร้างความพอใจให้กับ

บุคลากรก็ขึน้อยู่กับการควบคุมดูแล ซึ่งรวมเอาระบบการตัดสินใจในการวางแผน และ

ควบคุมตลอดจนการเป็นผู้นำที่ดเีข้าไว้ดว้ยกัน วธิีการควบคุมดูแลเป็นกุญแจที่จะผลักดัน

ให้บุคลากรทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้ 

    5. ผูร้่วมงาน (Co-workers) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ใน

หน่วยงานของกลุ่มคนที่มีขึ้น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้มกีารตดิต่อ

ประสานงานกัน ทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่กระจัดกระจายและ

ปราศจากความขัดแย้ง 

    6. ภาวการณ์ปัจจุบัน (Current personal situation) หมายถึง ปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาส่วนตัว เมื่อมีปัญหาส่วนตัว อาจเป็นเหตุให้

การทำงานหย่อนสมรรถภาพหรอืขาดมาตรฐานไปบ้าง 

   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หนา้ 79) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน

และการจูงใจในงานเป็นความคิดที่มคีวามสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ก็ไม่ใช่แนวความคิด

เดียวกัน ความพึงพอใจหมายถึงสถานะของความพอใจในขณะที่การจูงใจ หมายถึงการใช้

ความพยายามมุ่งสู่เป้าหมาย  

    1. ผูป้ฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจและอยู่อย่างสบาย ๆ (Contented, 

Relaxed Worker) บุคคลบางคนเกิดความพึงพอใจในการทำงานในบรรยากาศแบบสบาย ๆ 

ไม่มีแรงกดดันใด ๆ ถ้าหากเขาต้องทำงานหนักเขาก็จะไม่มคีวามพึงพอใจในงาน 

    2. ผูป้ฏิบัติงานที่มีความไม่พอใจและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ 

(Disgruntled, Unin –volved Worker) ผูป้ฏิบัติงานประเภทนีม้ักจะมีความเครียด เขามักจะ

ไม่ชอบงาน จะทำงานหนักเพียงเพื่อไม่ใหถู้กไล่ออกหรือถูกลงโทษว่ากล่าวตักเตือน ปัจจัย

ทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวบังคับให้เขาตอ้งทำงาน 

    3. ผูป้ฏิบัติงานที่ไม่มคีวามพึงพอใจ แต่ทำงานหนัก (Dissatisfied, 

Hard-working Worker) ผูป้ฏิบัติงานประเภทนี้มเีป็นจำนวนมาก ซึ่งทำงานอย่างเป็นอาชีพ

อย่างเอาจรงิเอาจัง แมเ้ขาจะไม่พอใจเกี่ยวกับงานและสภาพแวดล้อมของงานโดยทั่วไป 

ก็ตาม แรงจูงใจในการทำงานของเขาก็คือการทำงานอย่างเป็นวิชาชีพซึ่งต้องไม่เป็นการ

ทำลายช่ือเสียงโดยผลงานที่ด้อยค่า แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วเขาจะไม่มีความพึงพอใจก็ตาม 

    4. ผูป้ฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจดี และทำงานหนัก (Well-satisfied,  

Hard-charger) โดยทั่วไปจะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งสู่การบรรลุตำแหน่งสูงสุด หรอืการ 

ต้องการประจักษ์ตนของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) 
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   ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หนา้ 23) กล่าวถึง องค์ประกอบสำคัญ 

ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในงาน 6 ประการ คือ   

    1. ผลตอบแทน หมายถึง ค่าจา้งและเงินเดอืนซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ

ต่อการสร้างความพึงพอใจงานมาก เพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สนองความต้องการได้

หลายอย่าง เช่น อาหาร เสื้อผา้ ที่พักอาศัย ยิ่งกว่านัน้ผลตอบแทนจะเป็นเครื่องหมายของ

ความสำเร็จ และเป็นแหล่งที่มาของการยกย่องอย่างหนึ่ง  

    2. การเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจงานอีก

ระดับหนึ่ง เพราะการเลื่อนตำแหน่งจะทำให้ความรับผิดชอบ และผลตอบแทนสูงขึ้น  

งานระดับสูงจะให้ความอิสระ ความท้าทาย และเงนิเดือนที่สูงขึน้  

    3. การบังคับบัญชา จะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจงานที่แตกต่างกัน

ในอีกระดับหนึ่ง โดยทั่วไปการบังคับบัญชาที่สร้างความพอใจในงานจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

บังคับบัญชาแบบมุ่งคน โดยผู้บังคับบัญชาจะสร้างความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชากับการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจที่กระทบต่อพวกเขา  

    4. ลักษณะงาน เนื้อหาของงาน จะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความ

พึงพอใจเหมือนกับผลตอบแทน ลักษณะของงานที่กระทบต่อความพอใจงานจะมีอยู่ 2 

ด้าน คือ ความหลากหลายของงาน และการควบคุมวิธีการทำงาน โดยทั่วไปงานที่มีความ

หลากหลายน้อยจะสร้างความพอใจได้สูงที่สุด งานที่มีความหลากหลายมากเกินไปทำให้

พนักงานรูส้ึกตึงเครียด งานที่สรา้งความอิสระจะสร้างความพอใจในงานได้สูงที่สุด  

    5. กลุ่มงาน การมเีพื่อนร่วมงานที่ร่วมมอืและเป็นมติรจะเป็น

แหล่งที่มาของความพอใจอย่างหนึ่ง  

    6. สภาพแวดล้อมการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงานจะเป็น

แหล่งที่มาของความพอใจอย่างหนึ่ง เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ การระบายอากาศ แสงสว่าง 

และเสียง ตารางเวลาการทำงานและเครื่องมือที่เพียงพอจะมีผลกระทบต่อความพอใจงาน 

   วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553, หนา้ 36 - 37) ให้ความคิดเห็นว่า

แรงจูงใจคือสิ่งที่ทำให้มีกำลังทั้งกายและใจในการทำงาน ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลายด้าน ดังนี ้ 

    1. งาน งานแต่ละอย่างนัน้จะเหมาะกับคนบางประเภทเท่านั้นไม่ใช่ทุก

คนจะทำได้ทุกอย่าง บางคนจงึทำเพราะเห็นว่าดกีว่าไม่มีงานจะทำ แรงจูงใจแบบนีท้ำให้ 

คนนั้นต้องขวนขวายหาความรูแ้ละทำใจใหร้ักงานมากกว่าที่ชอบงานนั้น การรักงานจงึเป็น 

ปัจจัยที่ทำให้ทำงานได้ดี  
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    2. ค่าจ้างที่น่าพอใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากทำงาน

หรอืถ้ารู้ว่าได้ค่าตอบแทนมากก็ยิ่งอยากทุ่มเทงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะ

เงนิมคีวามสำคัญต่อคนในการที่อยากทำงานหรอืไม่อยากทำงานแต่เงินก็ไม่ได้เป็นแรงจูงใจ

อย่างเดียวที่ทำให้คนทำงาน 

    3. คนหรอืผูค้นรอบตัวซึ่งมีหลายประเภท เช่น เหนอืกว่า คอื นาย  

ต่ำกว่าคือ ลูกน้อง เท่า ๆ กันคือ เพื่อนร่วมงาน บุคคลดังกล่าวมสี่วนทำให้เราอยากทำงาน

หรอือยากหนีงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ชอบอยู่กับคนอื่นและไม่อยากแตกต่างกับคนอื่น 

บางครัง้เราจงึทำอะไรตามเพื่อน แม้จะฝนืใจทำเพื่อให้เขายอมรับก็ตาม การให้เพื่อน

ยอมรับจงึเป็นแรงจูงใจอยากใหท้ำงาน  

    4. โอกาสถ้าทำงานใดก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับความดีความชอบได้

เลื่อนขัน้เลื่อนตำแหน่งย่อมเป็นแรงจูงใจอยากให้ทำงานซึ่งการเลื่อนขัน้นี้ต้องทำด้วยความ

เป็นธรรม โดยขึน้อยู่กับความดี (Merit System) ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดกำลังใจทำงาน  

    5. สภาพแวดล้อม ซึ่งจะต้องดมีีมาตรฐานไม่ว่าจะในด้านสถานที่

ทำงานไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงาน เก้าอี ้หอ้งน้ำ ห้องรับประทานอาหาร ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ 

เป็นสภาพการทำงานที่ต้องถูกสุขลักษณะ มีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์การทำงาน

ครบถ้วน เชน่ เครื่องเขียนโทรศัพท์โทรสาร เป็นต้น  

    6. สวัสดิการหรอืการใหบ้ริการที่จำเป็นแก่ผูท้ี่ทำงานไม่ว่าจะเป็นรถ

รับส่งนำ้ดื่ม กระดาษชำระ การรักษาพยาบาล โบนัส บำเหน็จบำนาญ เป็นต้น สวัสดิการ 

ทีด่ีจะเป็นแรงจูงใจใหค้นอยากทำงาน เพราะมั่นใจได้ว่าทำงานแล้วองค์กรจะไม่ทอดทิ้งเรา

ในยามทุกข์หรอืสุข 

    7. การบริหารงานเป็นระบบให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยไม่เลือก 

ที่รักมักที่ชัง เชน่ การรับคนเข้าทำงานตามความสามารถและเหมาะสมแก่ตำแหน่งรวมทั้ง 

มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม ไม่มีระบบกลั่นแกล้งหรอืข่มขู่ให้เกิด

ความหวาดกลัวยิ่งไปกว่านั้นองค์กรจะต้องมีแผนงานโครงการและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถสัมฤทธิผลได้ 

    8. ความมั่นคง โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรที่ไม่ล้มง่าย ๆ จะทำใหผู้น้ำ

เกิดความมั่นใจและมีกำลังใจที่จะช่วยสร้างสรรค์ใหบ้ริษัทกา้วหน้ายิง่ขึ้นไป 

    9. ความต้องการทางสังคม ตอ้งการใหไ้ด้รบัการยกย่องชมเชย

ปลอดภัยอยากรักและถูกรัก 

 



53 

   อรุณ แสงแก้ว (2553, หน้า 39) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มี 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 

    1. ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรอืรายได้ มีบทบาทสำคัญต่อความ 

พึงพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมอืที่จะใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความ

ต้องการต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย  

    2. ลักษณะงานที่ทำ ลักษณะงานที่ทำมบีทบาทสำคัญในการกำหนด

ความพึงพอใจ คือ ความหลากหลายและการควบคุมวิธีการทำงาน และความสอดคล้อง

ของงานโดยทั่วไปลักษณะงานที่น่าพอใจ จะต้องมีปริมาณความหลากหลายไม่นอ้ยเกินไป 

เพราะจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่วนงานที่มากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดความเครียดของ

อารมณ์ งานโดยทั่วไปจะให้อำนาจลูกจ้างในการทำงานเอง ถ้านายจ้างเข้ามาควบคุม

วิธีการทำงานต่าง ๆ ทุกอย่างจะทำให้เกิดความไม่พอใจ  

    3. การเลื่อนตำแหน่ง มีผลต่อความพงึพอใจในงาน เพราะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่สูงขึน้ เงนิเดือนสูงขึ้น ท้าทายมากขึ้น มีอสิระมากขึ้น  

    4. การบังคับบัญชา ลักษณะของผูบ้ังคับบัญชามี 2 แบบ ที่มผีลต่อ

ความพึงพอใจในงานแบบแรก คือ การให้ลูกจา้งเป็นศูนย์กลางหรอืใหส้ิทธิลูกจ้างมีส่วน

ร่วมในการพิจารณา ผูบ้ังคับบัญชาต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการ

สนับสนุนหรอืให้ความสนใจส่วนบุคคล ในแบบที่สองลักษณะการบังคับบัญชาต้องมีการ

กระจายอำนาจในการตัดสินใจให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลูกจา้งที่มสี่วนร่วมใน

การตัดสินใจมีผลต่อความพึงพอใจในงานในระดับที่สูงขึน้ต่อผู้บังคับบัญชา และสภาพการ

ทำงาน  

    5. ทีมงาน การมีมิตรภาพในการทำงานเป็นทีม และสัมพันธภาพของ

ผูร้่วมงาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานต่อลูกจา้งแต่ละคน  

    6. สภาพบรรยากาศในการทำงาน ลักษณะสภาพแวดล้อมของ

สถานที่ทำงาน เช่น เครื่องอำนวยความสะดวกในสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ 

ความช้ืน การระบายอากาศ แสงเสียง ตารางการทำงาน และความสะอาดของที่ทำงาน  

ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อความพึงพอใจของงานทั้งสิ้น 

   สิรพิร เมฆสุวรรณ (2558, หนา้ 6 - 8) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีรายละเอียด ดังนี้  

    1. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ซึ่งปัจจัยนี้มักเกิดจากตัวงานเอง ได้แก่ 
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     1.1 ความสำเร็จในการทำงาน หมายถึง การที่ครูสามารถทำงาน

หรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งงานที่ทำ

นั้นอาจจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรอืไม่ก็ตาม 

     1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่ครูได้รับยกย่อง

ชมเชยให้กำลังใจแสดงความยินดีจากผูบ้ังคับบัญชา และผู้ร่วมงานเมื่อปฏิบัติงานบรรลุผล

สำเร็จรวมทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นคนสำคัญคนหนึ่งต่อความสำเร็จของหน่วยงาน 

     1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่ครูทำ เป็นงานที่ตรง

ความรูค้วามสามารถเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถใหอ้ยากทำตั้งแต่ต้นจน

จบกระบวนการ 

     1.4 ความรับผดิชอบ หมายถึง การที่ครูได้ปฏิบัติงานในหนา้ที่หรอื

งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรอืผูร้่วมงานโดยปราศจากการควบคุมอย่าง

ใกล้ชิดมโีอกาสหรอืมีอสิระในการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ 

     1.5 ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายถึง การที่ครู

ได้รับประเมินผลการทำงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การมีโอกาสได้เลื่อน

ตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น ตลอดจนมโีอกาสได้รับการอบรมการศกึษาต่อเพื่อเพิ่มพูน

ความรูค้วามสามารถของตน 

    2. ปัจจัยค้ำจุน หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้แก่ 

     2.1 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง ข้อกำหนดและแนวทาง

ในการบริหารงานของผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อการปฏิบัติงานของครูไม่ว่างตรงหรอืทางอ้อม 

     2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ังคับบัญชากับครูและผู้ร่วมงานที่มคีวามสามัคคีสามารถทำงาน

ร่วมกันได้เป็นอย่างดีทำใหบ้รรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร 

     2.3 ความมั่นคงในงาน หมายถึง การที่ครูปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับ 

การปกป้องคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาตลอดจนความเข้าใจซึ่งกัน 

และกันกับผูบ้ังคับบัญชา 

     2.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมและ

เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น อาคารสถานที่หอ้งทางานและอื่น ๆ มี

ความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์ครบครัน 

     2.5 เงินเดอืนและสวัสดิการ หมายถึง รายได้ตลอดจนสวัสดิการ 

ประเภทต่าง ๆ 
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   ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หนา้ 5 - 6) เสนอเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้  

    1. ด้านลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง ความพึงพอใจในงานที่

รับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน การใช้ความรูค้วามสามารถ เล็งเห็นว่างานเป็นงานที่มี

คุณค่าท้าทายต่อความสามารถ มีความภาคภูมิใจในงานและผลงานที่เกิดขึ้น  

    2. ด้านค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ความพึงพอใจในผลตอบแทน

หรอืสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำงาน โดยค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมและ

มีความยุติธรรม  

    3. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า (Promotion Opportunity) หมายถึง 

ความพึงพอใจอันเกิดจากที่บุคคลมีโอกาสที่จะก้าวหนา้ในงานตามลำดับขั้น เมื่อพิจารณา

ตามความสามารถและความยุติธรรม  

    4. ด้านผู้บังคับบัญชา (Supervisor) หมายถึง ความพึงพอใจต่อ

ผูบ้ังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้างานโดยตรง หัวหนา้งานมีความเหมาะสม มีความสามารถ 

คอยให้ความช่วยเหลอืแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาและบังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม  

    5. ด้านเพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึง ความพึงพอใจใน

บรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ได้รับความ

ช่วยเหลอืจากเพื่อนร่วมงานให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน ปรึกษากัน เป็นต้น 

   รุ่งนภา บังคลัน (2559, หน้า 8) นำเสนอความสำคัญขององค์ประกอบ

ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง

ความรูส้ึกนึกคิดที่ดีของข้าราชการครูที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดขึน้จากการได้รับการ

สนองตอบความตอ้งการในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานด้วยความเต็ม

ใจและมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยจูงใจซึง่เป็นองค์ประกอบที่ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานโดยตรง จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 

    1. ความสำเร็จในงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้

ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จักการแก้ปัญหาในการทำงาน มีความ

ภาคภูมิใจ และสามารถปฏิบัติงานได้จนมีผลงานเด่นชัด 

    2. การยอมรับนับถือ หมายถึง การมคีวามรูส้ึกได้รับความไว้วางใจ 

ยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถจากผู้บริหารสถานศกึษา ผู้ร่วมงาน และได้รับการ

สนับสนุนในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งผู้บริหารสถานศกึษารับฟัง 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
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    3. ลักษณะของงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่แบ่งหนา้ที่ที่ได้รับ

มอบหมาย เพื่อให้ตรงกับความรู้ ความสามารถตามความถนัดความสนใจ มีการวาง

แผนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตนเอง 

เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินัน้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    4. ความรับผดิชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่หลกีเลียงและยอมรับผลใน

การปฏิบัติงานจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารสถานศกึษาให้รับผดิชอบงานโครงการ 

ที่สำคัญ 

    5. ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับรางวัลหรอืคำชมเชย 

เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การเลือ่นขั้นเงินเดือน เลือ่นตำแหน่ง สนับสนุนให้ศกึษา

ต่อในระดับทีสู่งขึ้นจนมคีวามชำนาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

   อัมพา รอบครบุรี (2559, หน้า 8) ได้นำเสนอองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ

งานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงาน  

    1. ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล

สามารถทำงานได้เสร็จสิ้นประสบผลสำเร็จอย่างด ีสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน 

และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึน้ 

    2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ

ยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรอืบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอคำปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออก

ในรูปการยกย่องชมเชย การให้กำลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกที่ทำให้เห็นถึง

การยอมรับในความสามารถ 

    3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ตอ้งอาศัย

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายใหล้งมือทำ หรอืเป็นงานที่มีลักษณะทำตั้งแต่ต้นจนจบ

โดยลำพัง  

    4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้

ดูแลงานใหม ่ๆ และมีอำนาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรอืควบคุมอย่างใกล้ชิด  

    5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขัน้ การ

เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อหาความรูเ้พิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

   Barnard (1986, pp. 142 - 149) ได้กล่าวถึง สิ่งจูงใจที่ผูบ้ริหารหรอื

หน่วยงานใช้เป็นเครื่องกระตุ้น ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 8 ประการ คือ  
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    1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ 

ที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน

มาแล้วเป็นอย่างด ี 

    2. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคลซึ่งไม่ใช่วัตถุ (personal non-

material opportunities) เป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน

มากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เช่น เกียรติยศ การให้สิทธิพิเศษ และการมอีำนาจ เป็นต้น  

    3. สภาพทางกาย ภายนอกที่พึงปรารถนา (desirable physical 

conditions) ได้แก่ สถานที่ทำงาน เครื่องมอื เครื่องใช ้รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

ทำงานต่าง ๆ  

    4. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (idea benefactions) หมายถึง 

สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความตอ้งการของบุคคลในด้านความภาคภูมใิจที่แสดง

ฝมีอื การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ้ื่นและการแสดงความภักดีกับ

หน่วยงาน  

    5. การดึงดูดใจในสังคม (associational attractiveness) หมายถึง 

ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ซึ่งถ้าความสัมพันธ์เป็นไปได้ดว้ยดีจะทำให้เกิดความผูกพันและ

ความพึงพอใจร่วมกับหน่วยงาน  

    6. การปรับสภาพการทำงานใหเ้หมาะสมกับวิธีการและทัศนคตขิอง

บุคคล (adaptation of conditions to habitual methods and attitudes) หมายถึง การ

ปรับปรุงตำแหน่งงาน วธิีการทำงานใหส้อดคล้องกับความสามารถของบุคลากร   

    7. โอกาสทีม่ีส่วนร่วมในการทำงาน (the opportunity of enlarger 

participation) หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรรู้สกึมีส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลสำคัญ

คนหนึ่งของหน่วยงาน มคีวามรูส้ึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงาน และมีกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน   

    8. สภาพของการอยู่ร่วมกัน (the condition of communion) หมายถึง 

ความพงึพอใจของสังคมหรือความมั่นคงในทางสังคมที่ทำให้รูส้ึกมีหลักประกันและความ

มั่นคงในการทำงาน 

   Locke (1981, p. 1302) นำเสนอทฤษฎีความพอใจในการปฏิบัติงาน โดย

มีแนวคิดหลักที่ว่าความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับผลที่บุคคลได้รับจากการทำงานว่าตรงกับ

ที่ตอ้งการมากน้อยเพียงใด เช่น รางวัล โดยความพอใจตามทัศนะทฤษฎีของ Locke ก็คือ 
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ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนซึ่งควรได้จากการทำงานกับผลที่ผู้นัน้ต้องการจะได้ ซึ่งก็คือ 

ยิ่งมสี่วนต่างกันมากเพียงไรก็ยิ่งมคีวามพอใจน้อยลงเพียงนั้น Locke ได้ให้องค์ประกอบที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานม ี9 ประการ คือ  

    1. ลักษณะของงาน (work) ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความยาก

ง่ายของงาน โอกาสเรียนรู้งานหรอืศกึษางาน โอกาสที่จะทำงานสำเร็จ รวมถึงวิธีการ

ทำงานและการควบคุมการทำงาน 

    2. เงินเดอืน (pay) ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับความเท่าเทียม และความ

ยุติธรรมในการจ่ายเงนิเดือนของหน่วยงาน เงนิค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นราย

เดือน หรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัว

เงินหรอืมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ความรับผดิชอบจูงใจให้มี

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกำลังใจของผูป้ฏิบัติงาน    

    3. การเลื่อนตำแหน่ง (promotions) ได้แก่ โอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง

ให้สูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงานและหลักการในการพิจารณา

เลื่อนตำแหน่ง หรอืการขยับตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมไปสู่ตำแหน่งที่มสีูงขึน้   

    4. การได้รับการยอมรับนับถือ (recognition) ได้แก่ การได้รับคำ 

ยกย่องชมเชยในผลสำเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน การที่บุคคลทำงานได้สำเร็จ 

จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถอื ไว้วางใจ ได้รับการยกย่องชมเชย จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงานจนได้รับมอบหมายให้ทำงานที่สำคัญ ๆ จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานขอ

คำแนะนำในการปฏิบัติงาน  

    5. ผลประโยชน์เกือ้กูล (benefits) ได้แก่ บำเหน็จบำนาญตอบแทน 

สวัสดิการการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายระหว่างการลา วันหยุด ประจำปี ผลประโยชน์

เกือ้กูลเป็นสิ่งสำคัญ  

    6. สภาพการทำงาน (working condition) ได้แก่ ช่ัวโมงการทำงาน 

ช่วงเวลาพัก เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการทำงาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความชื้น  

ทำเลที่ตัง้และรูปแบบการก่อสร้าง อาคารสถานที่ทำงาน  

    7. การนิเทศงาน (supervision) ได้แก่ การได้รับการเอาใจใส่ดูแล 

ช่วยเหลอื แนะนำจากผู้บังคับบัญชา วิธีการและเทคนิคในการนเิทศงาน ความมมีนุษย

สัมพันธ์และทักษะในด้านการบริหารของผู้นิเทศของเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลอืซึ่งกัน 

และกัน และความมีมิตรภาพอันดีต่อกัน  
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    8. หน่วยงานและการจัดการ (company and management) ได้แก่ 

ความเอาใจใส่บุคลากรในหน่วยงาน นโยบาย การบริหาร หน่วยงาน การจัดการเป็น 

ทั้งศาสตร์และศลิป์ เนื่องจากการจัดการเป็นความรูท้ี่สามารถถ่ายทอด มหีลักเกณฑ์ 

สามารถพิสูจน์ความจริงได้ ตลอดจนได้รับการศกึษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่อง   

  ทฤษฎีการจูงใจของ Porter and Lawler  

   Porter and Lawler (1986, p. 338) ที่มชืี่อว่า An Intergrated Model of 

Motivation ทฤษฎีนีไ้ด้แก้ไขและขยายทฤษฎีหรือตัวแบบของ Vroom (Expectancy Theory) 

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลของการปฏิบัติงาน แนวความคิดนีไ้ด้รับ

การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหส้ามารถอธิบายแรงจูงใจและความตอ้งการของบุคคล

ได้มากและเหมาะสมขึ้น รวมทั้งสามารถทำการทดสอบได้ง่ายขึ้น ตามทฤษฎีดังกล่าว  

โดยเขาเห็นว่า ในทางปฏิบัติการจูงใจหรอืการสร้างความตอ้งการใหค้นทำงานนั้น ผูบ้ริหาร

จะต้อง  

    1. พยายามที่จะเพิ่มหรอืกระตุ้นความพยายามของลูกน้องเพื่อให้งาน

บรรลุตามที่คาดหวังไว้ โดยอาศัยการฝกึอบรม การแนะนำการสอนงานและการมีส่วนร่วม 

เป็นต้น  

    2. การให้รางวัลจะต้องมีความชัดเจน และสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

ที่บุคคลแสดงออกมา โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มคีวามสำคัญกับองค์การ  

    3. ความต้องการของคนในองค์การนัน้ย่อมมจีำนวนมากมีความ

หลากหลายและมีคุณค่าต่างกันในสายตาของแต่ละบุคคล ผู้บริหารจึงตอ้งทำความเข้าใจ

และแสวงหาเพื่อให้ทราบ ความต้องการของบุคคล และวางระบบการให้รางวัลของแต่ละ

บุคคล โดยการพิจารณาให้รางวัลกับความตอ้งการของบุคลากรใหเ้หมาะสม  

   Barnard (1968, p. 55) กล่าวว่า สิ่งจูงใจเป็นเครื่องกระตุ้นใหค้นเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและสิ่งจูงใจที่หน่วยงานอาจให้แก่ผูป้ฏิบัติงาน ได้แก่  

    1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ  

    2. โอกาสของบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ โอกาสที่บุคคลจะได้รับ

แตกต่างไปจากบุคคลอื่น ๆ เช่น ได้รับเกียรตยิศ ได้รับอำนาจพิเศษส่วนตัว และโอกาสที่จะ

ได้รับตำแหน่งมอีำนาจมากกว่าเดิม  

    3. สภาพแวดล้อมอันเป็นที่พึงปรารถนา ได้แก่ สภาพแวดล้อม 

เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เครื่องมอืเครื่องใช้ในสำนักงาน วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

บุคลากรใหอ้ยู่ในสภาพที่พอใจทุกคน  



60 

    4. ความดึงดูดใจในทางสังคม ได้แก่ การคบหาสมาคมกันเองในหมู่

บุคลากรทุกหน่วยงาน  

    5. การปรับสภาพการทำงานใหต้รงกับวิธีการที่บุคลากรเคยทำเป็น

นิสัย และตรงกับทัศนคตขิองบุคลากร  

    6. การเปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมงานอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บุคลากร

รู้สกึว่าตนเป็นคนสำคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่   

    7. สภาพการอยู่ร่วมกันของบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดบุคลากรสนิท

สนมกลมเกลียวกัน หน่วยงานนั้นจะให้ผลทางด้านประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะทุกคน

ให้ความร่วมมอือย่างดใีนการทำงาน  

  จากการศกึษาองค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า 

องค์ประกอบที่กล่าวมานั้นมีความสัมพันธ์กับตัวงานและการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนดัชนี

ที่ช้ีให้เห็นว่าถ้าบุคคลได้รับการตอบสนองในทางบวกแล้วจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าผูป้ฏิบัติงานไม่ได้รับการตอบสนองจะส่งผลใหเ้กิดความ

เบื่อหน่าย ไม่พึงพอใจในการทำงาน ก่อใหเ้กิดอุปสรรคและปัญหาต่องานในองค์การนัน้

เป็นอย่างยิ่งและจะเห็นได้ว่าทฤษฎีความคาดหวังนั้นเป็นทฤษฎีที่เสนอแนะว่าในการ

วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการกระทำหรอืการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์นั้น ควรพิจารณา

ถึงความคาดหวังของบุคคลในผลตอบแทนที่จะได้รับอันเป็นผลตอบแทนที่เกิดขั้นจากการ

กระทำของมนุษย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพิจารณาความ 

คาดหวังในแง่ค่านิยมและความสนใจที่มีผลต่อตอบแทนของบุคคล ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจ 

เลือกทางเลือกของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป  

 จากเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ผูว้ิจัย

สามารถนำเสนอตารางสังเคราะห์ ดังนี ้ 
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ตาราง 2 การสังเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน

ของครู 
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) คว
าม

ถี่ 

1. งาน/ลักษณะงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  10 

2. ค่าจ้าง/

ค่าตอบแทน 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 9 

3. ดา้น

ผูบ้ังคับบัญชา 
✓  ✓ ✓ ✓   ✓    5 

4. โอกาส/

ความก้าวหน้า 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 11 

5. สภาพแวดล้อม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ 7 

6. การบริหารงาน

เป็นระบบ 
✓   ✓  ✓    ✓  4 

7. ความมั่นคง    ✓  ✓      2 

8. การได้รับการ

ยอมรับ 
   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  5 

9. เพื่อนร่วมงาน ✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 7 

10. ความสำเร็จ 

ในการทำงาน 
     ✓ ✓  ✓  ✓ 4 

11. ความรับผดิชอบ      ✓ ✓  ✓   3 

12. การนเิทศงาน          ✓  1 
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 จากตาราง 2 จะเห็นว่าจากการสังเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู ซึ่งคาดว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน และเลอืก

ความถี่ตัง้แต่ระดับ 6 ขึน้ไป โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ในการเลือก จงึสรุปได้ว่าความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู มทีั้งหมด 4 ด้านประกอบด้วย 1) โอกาสและความก้าวหน้า  

2) งานและลักษณะงาน 3) ค่าจ้างและค่าตอบแทน 4) เพื่อนร่วมงาน แต่ละด้านมี

รายละเอียดที่จะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

  1. โอกาสและความก้าวหน้า หมายถึง การสร้างความพอใจใหเ้กิดขึ้นอกีวิธี

หนึ่ง คือ การให้เขาได้รูว้่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในงานที่กำลังทำอยู่ การให้เขามี

โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหนา้ที่การงานนั้น หน่วยงานต้องเปรียบเทียบความสามารถของ

บุคลากรในกลุ่ม ต้องมีระบบประเมินผลที่ยุติธรรม มกีารยอมรับในความสามารถนั้น  

และเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับตำแหน่งให้สูงขึน้ตามเหตุผลที่เป็นจริง (พวงเพ็ชร วัชรอยู่ 

(2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556 หน้า 34 - 35) ถ้าทำงานใดก็ตามม ี

โอกาสที่จะได้รับความดีความชอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งย่อมเป็นแรงจูงใจอยากให้

ทำงานซึ่งการเลื่อนขั้นนีต้้องทำด้วยความเป็นธรรม โดยขึ้นอยู่กับความด ี(Merit System) 

ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดกำลังใจทำงาน (วาสนา พัฒนานันท์ชัย, 2553, หนา้ 36 - 37) การ

ได้รับรางวัลหรือคำชมเชย เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การเลือ่นขั้นเงนิเดือน เลือ่น

ตำแหน่ง สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนมคีวามชำนาญและมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น (รุ่งนภา บังคลัน, 2559, หน้า 8) โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้

สูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อน

ตำแหน่ง หรอืการขยับตำแหน่งจากตำแหน่งเดิมไปสู่ตำแหน่งที่มสีูงขึ้น (Locke, 1981,  

p. 1302)  

  2. งานและลักษณะงาน หมายถึง เนือ้หาของงาน จะมีบทบาทสำคัญต่อการ

สร้างความพึงพอใจเหมอืนกับผลตอบแทน ลักษณะของงานที่กระทบต่อความพอใจงาน 

จะมีอยู ่2 ด้าน คือ ความหลากหลายของงาน และการควบคุมวิธีการทำงาน โดยทั่วไปงาน

ที่มคีวามหลากหลายน้อยจะสร้างความพอใจได้สูงที่สุด งานที่มีความหลากหลายมาก

เกินไปทำให้พนักงานรู้สกึตึงเครียด งานที่สร้างความอิสระจะสร้างความพอใจในงานได้ 

สูงที่สุด (ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม, 2551, หน้า 23) ลักษณะงานที่ทำมบีทบาทสำคัญในการ

กำหนดความพึงพอใจ คือ ความหลากหลายและการควบคุมวิธีการทำงาน และความ

สอดคล้องของงานโดยทั่วไปลักษณะงานที่น่าพอใจ จะต้องมปีริมาณความหลากหลาย 
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ไม่น้อยเกินไป เพราะจะทำใหเ้กิดความเบื่อหน่าย ส่วนงานที่มากจนเกินไปก็จะทำใหเ้กิด 

ความเครียดของอารมณ์ งานโดยทั่วไปจะให้อำนาจลูกจ้างในการทำงานเอง ถ้านายจา้งเข้า

มาควบคุมวิธีการทำงานต่าง ๆ ทุกอย่างจะทำให้เกิดความไม่พอใจ (อรุณ แสงแก้ว, 2553, 

หนา้ 39) ความพึงพอใจในงานที่รับผดิชอบ ความยากง่ายของงานการใชค้วามรู้

ความสามารถ เล็งเห็นว่างานเป็นงานที่มีคุณค่าท้าทายต่อความสามารถ มีความภาคภูมใิจ

ในงานและผลงานที่เกิดขึ้น (ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559, หนา้ 5 - 6) ลักษณะของงาน 

(work) ได้แก่ ความน่าสนใจของงาน ความยากง่ายของงาน โอกาสเรียนรู้งานหรอืศกึษา

งาน โอกาสที่จะทำงานสำเร็จ รวมถึงวิธีการทำงานและการควบคุมการทำงาน  

(Locke, 1981, p. 1302) 

  3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายผลตอบแทน (Pay) เป็นอีกวิธี

หนึ่งที่หน่วยงานจะสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร คือ การตอบสนองความพอใจด้วย

การจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินในรูปค่าจ้าง เงินเดือนโบนัส (พวงเพ็ชร วัชรอยู่, 2537,  

อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, หนา้ 34 - 35) ค่าจ้างและเงินเดอืนซึ่งจะมี

บทบาทสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจงานมาก เพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สนอง

ความตอ้งการได้หลายอย่าง เช่น อาหาร เสือ้ผ้า ที่พักอาศัย ยิ่งกว่านั้นผลตอบแทนจะเป็น

เครื่องหมายของความสำเร็จ และเป็นแหล่งที่มาของการยกย่องอย่างหนึ่ง (ศิริกานต์  

ทิมย้ายงาม, 2551, หนา้ 23) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ  

ที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน ชดเชย หรือเป็นรางวัลที่เขาปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน 

มาแล้วเป็นอย่างด ี(Barnard (1986, pp. 142 - 149) 
  4. เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ในหน่วยงานของกลุ่มคนที่มี

ขึน้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้มกีารตดิต่อประสานงานกัน ทำงานร่วมกัน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่กระจัดกระจายและปราศจากความขัดแย้ง (พวงเพ็ชร วัชรอยู่, 

2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, หนา้ 34 - 35) ทีมงาน การมมีิตรภาพ

ในการทำงานเป็นทีม และสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานต่อ

ลูกจา้งแต่ละคน (อรุณ แสงแก้ว, 2553, หนา้ 39) ด้านเพื่อนร่วมงาน (Coworker) หมายถึง 

ความพึงพอใจในบรรยากาศของการทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้รับการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงาน ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานใหค้ำแนะนำซึ่งกันและกัน ปรึกษากัน  

เป็นต้น (ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559, หน้า 5 - 6) สภาพการอยู่ร่วมกันของบุคลากร  
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ถ้าหน่วยงานใดบุคลากรสนิทสนมกลมเกลียวกัน หน่วยงานนั้นจะให้ผลทางดา้น

ประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะทุกคนให้ความร่วมมอือย่างดใีนการทำงาน (Barnard, 

1986, pp. 142 - 149) 

 จากความหมายและทฤษฎีข้างตน้สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) เป็นทัศนคติเกี่ยวกับงานของบุคลากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทนโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ความก้าวหน้า 

หัวหนา้งาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซึ่งมีอทิธิพลต่อการรับรู้ในงานของบุคคล โดยผูบ้ริหาร

สมควรใหค้วามสนใจกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร เพราะมีผลโดยตรงกับการ

บริหารงาน ผูบ้ริหารที่ฉลาดและต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานควรจะทำให้ 

ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจให้มากที่สุด ดังนัน้ผูบ้ริหารควรสร้างทัศนคติและความ

พึงพอใจให้เกิดกับผูป้ฏิบัติงาน เพราะถ้าผูป้ฏิบัติงานมคีวามพึงพอใจต่องานจะส่งผลให้

ปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานลดลง เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ อันจะส่งผลให้

องค์การมคีวามเจริญก้าวหน้าในที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ พวงเพ็ชร วัชรอยู่  

(2537, อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556, หนา้ 34 - 35); ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

(2551, หนา้ 79); ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หนา้ 23); วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553, 

หนา้ 36 - 37); อรุณ แสงแก้ว (2553, หนา้ 39); สิรพิร เมฆสุวรรณ (2558, หนา้ 6 - 8); 

ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หนา้ 5 - 6); รุ่งนภา บังคลัน (2559, หนา้ 8); อัมพา 

รอบครบุรี (2559, หนา้ 8); Locke (1981, p. 1302) and Barnard (1986, pp. 142 - 149) 

นำมาวิเคราะห์ขอ้มูล เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูครั้งนี ้เนื่องจากมีความ

ครอบคลุมถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทุกด้านและเห็นเป็นรูปธรรม  

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 1. สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร

เขต 2 

  ข้อมูลทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 917 หมู่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีเขต

พืน้ที่บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา 7 อำเภอ ได้แก่ พังโคน ส่องดาว 

สว่างแดนดิน พรรณนานิคม เจรญิศิลป์ วาริชภูมิ และนิคมน้ำอูน website: 

http://www.sakon2.go.th/  

http://www.sakon2.go.th/
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 2. นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  วิสัยทัศน ์

   “เป็นองค์กรบริหารและจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพสู่

มาตรฐานสากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย โดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน” 

  พันธกิจ 

   1. สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ ตามมาตรฐานชาติ 

        2. จัดการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐานชาติและสากล 

        3. จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

        4. จัดการศกึษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

  เป้าประสงค์  

   1. ผูเ้รียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพ ตามมาตรฐานชาติ  

   2. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล  

   3. ผูเ้รียนมีวถิีชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ  

   4. องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์  

  กลยุทธ์  

   1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรยีนรู้  

    1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

ตามหลักสูตร     

    1.2 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศกึษา  

    1.3 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท้ักษะในศตวรรษที่ 21  

    1.4 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ  

    1.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

    1.6 สร้างความเข้มแข็งให้นักเรียนและสถานศกึษาในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  

    1.7 ยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และการใชก้ระบวนการตัดสินใจ  

   2. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   กลยุทธ์  

    2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  

    2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะ ด้านการ

จัดการเรยีนรู้  

   3. การประกันคุณภาพการศกึษา  

   กลยุทธ์  

    3.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศกึษา  

    3.2 ประเมินคุณภาพภายใน  

    3.3 ประเมินคุณภาพภายนอก  

    3.4 พัฒนาคุณภาพผูป้ระเมินการประกันคุณภาพภายใน  

    3.5 พัฒนามาตรฐานสถานศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาของระดับจังหวัด  
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   4. พัฒนาผูเ้รียนและงานวิจัยใหม้ีความสอดคล้องกับความตอ้งการของ

จังหวัดสกลนคร  

   กลยุทธ์  

    4.1 พัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ให้มคีวามสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ  

    4.2 สร้างความร่วมมอืกับสถาบันอาชีวศกึษา และหรอือุดมศกึษาเพื่อ

ความเป็นเลิศด้านอาชีพให้ผูเ้รียน  

    4.3 พัฒนาการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคล้อง

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

   5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  

   กลยุทธ์  

    5.1 พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศกึษา 

ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

    5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 

    5.3 ออกแบบ/พัฒนา Application เพื่อการศกึษาในสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

    5.4 เรียนรู้ผ่านระบบ DLTV/DLIT ในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

    5.5 ส่งเสริมการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

   6. การบริหารจัดการ  

   กลยุทธ์  

    6.1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมุ่งสู่คุณภาพ  

    6.2 พัฒนาความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนนิตบิุคคล  

    6.3 โรงเรียนประชารัฐหรอืโรงเรยีนพี่โรงเรยีนน้องหรอืโรงเรยีนคู่

พัฒนา  

    6.4 ส่งเสริมการบริหารการศกึษาในรูปแบบประชารัฐ  

    6.5 สร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศกึษา  
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   7. การพัฒนาสถานศกึษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

   กลยุทธ์  

    7.1 เพิ่มประสิทธิภาพทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานของ

แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา  

    7.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์การเรียนรู้ภูพาน ศูนย์การ

เรียนรูศู้นย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรูใ้นสถานศกึษาทุกแห่ง  

    7.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผูเ้รียนและประชาชน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   8. การพัฒนาการเกษตรพืชสมุนไพรในสถานศกึษา  

   กลยุทธ์  

    8.1 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในสถานศกึษา 

    8.2 พัฒนาศักยภาพในการผลติและใช้พืชสมุนไพรแก่ผู้เรียนและ

ชุมชน  

    8.3 พัฒนายุวเกษตรกรรุ่นใหม่  

   9. พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  

   กลยุทธ์  

    9.1 สร้างทางเลือกเพื่อการประกอบอาชีพ  

    9.2 สร้างเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องคนทุกกลุ่ม  

    9.3 โรงเรียนคู่แฝดวถิีธรรม  

    9.4 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งหลักสูตรท้องถิ่น  

    9.5 หนึ่งผูเ้รียน หนึ่งอาชีพ  

  การประเมนิสถานการณ์ภาวะแวดล้อม ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน) 

และปัจจัยภายนอก (โอกาส - ภัยคุกคาม) ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

สกลนคร เขต 2 สรุปได้ดังนี้  

   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน) ของ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
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    strengths (จุดแข็ง)  

     1. ผูบ้ริหารองค์กรให้ความสำคัญ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานใน

ความรับผดิชอบ  

     2. บุคลากรมีทักษะ มคีวามรู้ มีความสามารถ มีความตั้งใจและ

ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน  

     3. องค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการ 

ในทุก ๆ ดา้น  

     4. บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร มีความมุ่งม่ันในการให้บริการ 

และเสียสละในการทำงาน  

     5. มีคู่มอืสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันสมัย  

    Weaknesses (จุดอ่อน)  

     1. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหนา้ที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้นำมาปฏิบัติ 

อย่างจริงจัง 

     2. องค์กรขาดการประสานงานระหว่างกลุ่ม หน่วยงานอื่น ๆ 

รวมทั้งกับโรงเรียนในสังกัด  

     3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถไม่สอดคล้องกับหน้าที่  

ความรับผดิชอบ  

     4. บุคลากรมาจากหลายหน่วยงาน ทำให้มวีัฒนธรรมและวธิีการ 

ทำงานต่างกัน  

     5. หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการปฏิบัติเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย  

     6. บุคลากรมีความรูค้วามสามารถทางด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ  

     7. บุคลากรขาดความร่วมมือและทักษะการทำงานเป็นทีมภายใน

กลุ่มต่าง ๆ  

     8. ภาระงานมีมากกรอบอัตรากำลังมีน้อยทำให้การปฏิบัติงาน  

ไม่ครอบคลุม  

     9. บุคลากรยังขาดความรูค้วามข้าใจเกี่ยวกับการใชเ้งิน 

งบประมาณดำเนนิงาน  
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     10. องค์กรขาดเครื่องมอื วัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 

เฉพาะด้าน  

     11. สถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการ 

ปฏิบัติงาน  

     12. ศกึษานิเทศก์ บางส่วนทำงานไม่เต็มศักยภาพ ขาดความ

ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง  

     13. สภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการ  

     14. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีจำนวนมาก  

     15. ผูบ้ริหารโรงเรียนยังไม่พึงพอใจในการรับบริการ  

     16. บุคลากรในสำนักงานบางรายไม่เป็นที่น่าเช่ือถอืจากโรงเรียน 

    Opportunities (โอกาส)  

     1. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนา 

บุคลากร ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

     2. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เกี่ยวกับการศกึษาอย่างชัดเจน  

     3. หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ 

อย่างต่อเนื่อง  

     4. มีการแข่งขันการแสวงหาความรูข้องบุคลากรเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

     5. การประสานงานได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน  

     6. มีนโยบายทุกระดับเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

     7. มีเทคโนโลยีที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ  

     8. ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การ

สนับสนุนการจัดการศกึษา  

    Threats (อุปสรรค)  

     1. ระบบอุปถัมภ์ทำให้ข้าราชการบางส่วนขาดขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  
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     2. จำนวนบุคลากรลดลงเนื่องจากนโยบายการลดอัตราคน กำลัง

ภาครัฐ  

     3. ข้าราชการบางส่วนไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

     4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี  

     5. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา เข้าใจนโยบาย  

ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน  

     6. ระบบราชการมขีั้นตอนการปฏิบัติที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน  

     7. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลต่อการ 

ปฏิบัติงาน  

     8. สภาพภูมทิัศน์และการคมนาคมเป็นอุปสรรคไม่เอื้อต่อการ

บริหารจัดการ  

     9. โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมาก  

  กลุ่มบรหิารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

    (ค) วเิคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ ย้าย 

โอน และการลาออกจากราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    (ง) ศึกษา วเิคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

    (จ) จัดทำขอ้มูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

    (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงนิเดือนและค่าจ้างประจำ 

    (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสอื

รับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

   (ซ) ศึกษา วเิคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์           

ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ 

    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 
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ตาราง 3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศกึษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่งในโรงเรยีน 

ประเภทตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 

ข้าราชการครู 687 1,466 2,153 

บุคลากร38ค(2) 0 4 4 

ลูกจา้งประจำ 74 2 76 

พนักงานราชการ 28 25 53 

ลูกจา้งช่ัวคราว 245 444 689 

รวมทั้งหมด 1,034 1,941 2,975 

 สรุป สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้กำหนด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ พรอ้มกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการ

ดำเนนิงาน พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ภาวะแวดล้อม ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง - จุดอ่อน) 

และปัจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร  

   ถาวร โสมณวัฒน์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู วทิยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัด

ปทุมธาน ีผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของ

บุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิสัยทัศน์และด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานจีำแนกตามวุฒิการศกึษา และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานปรากฏผลดังนี ้2.1) บุคลากรครู ที่มวีุฒิการศกึษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานจีังหวัด

ปทุมธานโีดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 2.2) บุคลากรครูที่มปีระสบการณ์ในการ



73 

ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   บุษบา คํานนท์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ผลการวิจับพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

ในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านความเป็นผู้นำ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

และด้านบุคลิกภาพ ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทำงาน 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

   ศุภมาส วิสัชนาม (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามเพศ วุฒิการศกึษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ3) ผลการ

เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกตามขนาด

สถานศกึษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   ชลธิชา โฆษิต (2562, บทคดัย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารตามความต้องการของบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความตอ้งการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านทักษะการบริหาร ด้านภาวะผูน้ำ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้น

ความรูท้างวิชาการ ตามลำดับ 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารความต้องการของ

บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัด 



74 

บึงกาฬ จำแนกตาม เพศ ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมฐิานที่ตั้งไว้ 

   เลิศณรงค์ นามวงศ์ขัย (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัย เรื่อง คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพ

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่

ในระดับมาก 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารมอือาชีพในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผูส้อน

และประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานในด้านสถานภาพ เพศ และขนาดโรงเรียน  

มีดังนี ้2.1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมอือาชีพในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธาน

กรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกันและรายด้าน 

ด้านการเป็นผูน้ำทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมคีวามคิดเห็นมากกว่าผู้บริหาร 2.2) คุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของผู้บริหารมอือาชีพในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผูส้อน และประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 รายด้าน ด้านการเป็นผู้นำที่มคีุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นผู้นำการ

บริหารจัดการ ด้านการเป็นผู้นำสังคมและชุมชน ด้านการเป็นผู้นำการพัฒนาตนเองใน 

เชงิบริหารมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้านเพศชาย

มีความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง 2.3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารมอือาชีพใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จำแนกตามขนาดโรงเรียน

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน รายด้านด้านการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ด้านการเป็น

ผูน้ำการพัฒนาตนเองในเชงิบริหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 ทุกด้าน โรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นมากกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่  

   วราภรณ์ ช้างอยู่ (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน สังกัด
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะ

ผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน และ 3) ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ภาพรวมมีความสัมพันธ์

กันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   วิภาลัย วงษา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ การวิจัยครั้งนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2562 จำนวน 330 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอน จำนวน 220 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ได้ค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.370 - 0.911 

และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.962 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า t - test ชนิด Independent 

Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
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สมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายคู่พบว่า ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็น

มากกว่าผูท้ี่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 5) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เสนอแนะไว้ 5 ด้าน 

ที่ตอ้งได้รับการพัฒนา ประกอบด้วย 5.1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ 5.2) ด้านการเป็นผู้นำทาง

วิชาการ 5.3) ด้านการตดิต่อสื่อสาร 5.4) ด้านการเป็นนักริเริ่มสรา้งสรรค์ และ 5.5) ด้าน

การเป็นนักสร้างพลังแรงบันดาลใจเชิงบวก 

  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

   บุญมี  เวียงนนท์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัย เรื่อง ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มรีะดับความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติดา้นสภาพการทำงาน ด้าน 

ความก้าวหน้าในงาน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ใน ระดับมาก (X̅ = 3.84, 3.96, 

3.78, และ 3.90 ตามลำดับ) เมื่อศกึษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แต่ละด้านจำแนกตามระดับการศกึษา พบว่า 1) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติดา้นสภาพ

การทำงาน ด้านความก้าวหน้าในงานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

พบว่าแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยครูผูส้อนที่มรีะดับการศกึษา 

ปริญญาตรีลงมา มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า ครูผูส้อนที่มรีะดับ

การศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี และ 2) เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแต่ละด้านจำแนก ตามประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าด้านความก้าวหนา้ใน

งานไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพการทำงาน ด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยครูผูส้อน

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 10 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน 10 – 20 ปีและสูงกว่า 20 ปีขึ้นไป 
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   ลัดดาวัลย์ ใจไว (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัย เรื่อง ความพึงพอใจของ

ครูต่อการบริหารจัดการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ

ของครูต่อการบริหารจัดการศกึษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านการ 

บริหารงานทั่วไป มกีารบริหารจัดการศกึษาเป็นอันดับสุดท้าย 

   รุ่งนภา บังคลัน (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อโดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 

จำแนกตามเพศ เงนิเดือนที่ได้รับและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อจำแนกตามตำแหน่งและระดับการศกึษา 

โดยรวมและรายด้านมคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

   สายนภา  ดาวแสง (2559, หนา้ 88) ได้ทำวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของ

ครูต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 

เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผูบ้ริหาร

สถานศกึษาโรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 118 คน ผลการวิจัย พบว่า 

1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดสำนักการศกึษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

โรงเรียนสังกัดสำนักการศกึษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี จำแนกตามสถานภาพ โดยรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา ด้านการพัฒนา กระบวนการเรียนรู ้ดา้นการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา  
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โรงเรียนสังกัดสำนักการศกึษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม 

และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

  1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

   จันทิรา แก้วบุตรา (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาในจังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า  

1) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร

โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผูส้อนและคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมไม่

แตกต่างกัน 5) ภาวะผูน้ำของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูผูส้อนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มขีนาดต่างกัน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน 6) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

โรงเรียนที่มขีนาดต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

   ธนิตา  เลาหภชิาติชัย (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง 

คุณลักษณะของผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จำนวน 44 โรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูลโรงเรียน

ละ 4 คน รวมทั้งสิน้ 176 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ

ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ความฉลาดมีไหวพริบ ความรับผดิชอบความ

มีชีวติชีวาและอดทน ความสามารถในการจูงใจและความสามารถในการตัดสินใจ 2) ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี ้
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หน่วยงานและการจัดการ เพื่อนร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การนเิทศงาน 

ลักษณะงาน การเลื่อนตำแหน่ง ผลประโยชน์เกือ้กูล เงินเดือน และสภาพการทำงาน  

3) คุณลักษณะของผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางบวก  

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Furnhama and others (2002) ได้ศึกษาทำการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ 

ระหว่างคุณลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการทำงาน” วัตถุประสงค์เพื่อศกึษา

หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการทำงานในการศกึษา

ขั้นตอนที่ 1 คอื การสอบถามเพื่อจัดลำดับความตอ้งการและความพึงพอใจที่อยากได้รับใน

การทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้นัน้มลีักษณะเป็นไปตามทฤษฎีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

ที่สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหนา้นี้ ในการศกึษาขั้นตอนที่ 2 คือ การสอบถามลูกจ้างโดย

ให้กลุ่มประชากรตัวอย่างทำแบบสอบถามเพื่อหาบุคลิกภาพ 5 อย่างและความพึงพอใจใน

งาน ซึ่งวัดได้จากการที่กลุ่มประชากรพิจารณาถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมของที่

ทำงานกับความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพมีการ

แปรผันกันในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญกับระดับความพึงพอใจ ในการทำงานอยู่ใน

ที่มปีริมาณจำนวนร้อยละที่น้อย ซึ่งสรุปได้ว่าลักษณะบุคลิกภาพได้มคีวามเกี่ยวเนื่องและมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลในส่วนของสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรอืระดับ

ความพึงพอใจในการทำงาน 

  Alexander (2003) ได้ทำวจิัย เรื่อง “ความพึงพอใจของครูจากมุมมองการ

ทำงานในโรงเรียนศาสนาเอกชน” ข้อมูลงานวิจัยได้เก็บรวบรวมจากประวัติส่วนตัวและ

ประวัติการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยใน

ลักษณะต่าง ๆ ในโรงเรยีนศาสนาเอกชนที่อยู่ในเมืองอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ซึ่ง

ข้อมูลได้ถูกจัดลำดับวิธีการทางสถิติและอธิบายตามหัวข้อแต่ละประเภท มีจำนวนครู  

2 ใน 3 ที่เป็นเพศหญิง 3 ใน 4 ที่อยู่ในสถานภาพสมรสและอาศัยห่างจากโรงเรยีน 15 

กิโลเมตรหรอืน้อยกว่า และอายุเฉลี่ยอยู่ในกราฟ ลักษณะระฆังคว่ำ ครูมปีระสบการณ์การ

ทำงานโดยเฉลี่ยประมาณ 11.3 ปี มีระดับการศกึษาปริญญาตรใีนสาขาการศกึษา ได้รับ

การอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับสัญญาจา้งถาวรซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรครูแห่ง 

อัลเบอร์ตา มปีระสบการณ์การทำงานในโรงเรยีนปัจจุบัน 10 ปีหรือน้อยกว่า และไม่มี 
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หนา้ทีท่ี่รับผดิชอบในการบริหาร ดังนัน้ความแตกต่างในความพึงพอใจในการทำงานมี 

ความ เกี่ยวเนื่องมากที่สุดมาจาก อายุ ประสบการณ์การทำงานในโรงเรยีน และขนาดของ

โรงเรียน รองลงมาคือจำนวนปีที่สอน ขนาดของห้องเรียน สถานภาพการว่าจ้าง ระดับ

การศกึษา และระยะทางจากที่พักอาศัยกับโรงเรียน และในส่วนน้อยสุด ได้แก่ เพศของครู 

เพศของผู้บริหารและการเข้ารับการอบรม ซึ่งปัจจัยภายในของการสอนได้แสดงให้เห็นถึง

ความพึงพอใจในระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์ของครูและผูบ้ริหารในเรื่องของความสำเร็จ 

ความหวังในอาชีพการสอนตลอดชวีิตอยู่ในระดับสูง ซึ่งทั้งหมดนีค้วามพึงพอใจและระดับ

พฤติกรรมที่ผู้นำแสดงให้เห็นการจัดการอยู่ในมุมมองระดับสูงที่สุด นอกจากที่ปัจจัยที่

นำไปสู่ความไม่พึงพอใจมากที่สุด คือ ปัจจัยภายนอก เช่น ระดับของการจ่ายค่าจ้าง 

นโยบายของโรงเรียน แหล่งทรัพยากร สภาพสังคมของโรงเรียน ความสามารถในการ

สื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน จากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของครู 

ได้ช้ีให้เห็นว่าหากบุคคลากรในโรงเรยีนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่ด ีมีการจัดการ

บริหารองค์กรที่เหมาะสมกับความตอ้งการของครู และมีการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืใน 

กลุ่มที่ดี สิ่งเหล่านีถ้ือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในอาชีพครู 

  Lin (2003) ได้ทำ การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของจำนวนค่าจ้างที่ได้รับกับ

สภาพความพึงพอใจในการทำงานอาชีพครู” โดยได้ศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจแรงงาน การศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์การ การตลาดภายใน และรูปแบบ

ในการจัดการศกึษา ในการเก็บข้อมูลในการศกึษานั้นซึ่งได้จากการสำรวจในโรงเรยีนและ

บุคลากร โดยวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ พหุตัวแปรและโมเดลสมการโครงสร้าง 

รวมถึงการวเิคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระของการเปลี่ยนแปลงในการ

สอนและการวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยได้พบว่าจำนวนค่าจ้างไม่ได้ส่งผลโดยตรง

กับความมุ่งมั่นของครูในการประกอบอาชีพต่อ (ยกเว้นสองกลุ่มย่อยที่มคีวามแตกต่าง)  

แต่เป็นตัวกลางสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน ในทางกลับกันสภาพการทำงาน

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน และส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความมุ่งมั่น

ของครู ทั้งนีโ้ครงสร้างของครูและโรงเรียนยังเป็นบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์นีด้้วย 

นอกจากนี้ผลการศกึษาได้เผยใหเ้ห็นว่าสวัสดิการต่าง ๆ มีผลต่อสภาพการยอมรับใน

จำนวนเงินเดือนของครู อีกทั้งการลดลงของค่าจา้งได้ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการ

ทำงานและความมุ่งมั่นในอาชีพ เช่น การที่ครูมีประสบการณ์ในการทำงาน และการสำเร็จ

การศกึษาในระดับที่สูงขึน้ ส่วนทัศนคตแิละบุคลิกภาพระหว่างเพื่อนครูดว้ยกันที่ยังคง 
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ประกอบอาชีพครูต่อการเปลี่ยนโรงเรียนและการลาออกได้นำมาศกึษาเปรียบเทียบด้วย  

ผลของการวิจัยในครั้งนีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเงนิค่าจา้งและการเคารพการ

ตัดสินใจในการไม่ประกอบอาชีพครูต่อรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแนวคิดต่าง ๆ 

อีกด้วย 

  จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการศกึษาในปัจจุบันมี

ความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารโรงเรยีนเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารสถานศึกษาให้

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ได้ โดยมีข้อค้นพบว่าผู้บริหารโรงเรียนที่จะปฏิบัติงานบริหารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนั้นจะต้องมคีุณลักษณะในตัวเอง ใช้ทักษะและกระบวนการทางการบริหารใน

การกระตุน้ส่งเสริมบุคลากรใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานจนเป็น

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งจะเห็นได้ว่า

คุณลักษณะของผูบ้ริหารและความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัย 

ที่สำคัญยิ่งในการบริหารงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ผูบ้ริหารควรจะต้องมีคุณลักษณะ ซึ่งประกอบไปด้วย ความฉลาดมีไหวพริบ ความ

รับผิดชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมความ 

มีชีวติชีวาและอดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2551, หนา้ 130); ธีระ รุญเจริญ (2553, หนา้ 129 - 131); พรนพ  

พุกกะพันธ์ (2554, หน้า 19); วิริญญ์บิดร วัฒนา (2554, หน้า 25 - 26); สำนักงานคุรุสภา  

(2562); Doll (1986, pp. 196 - 197); Conger and Kunungo (1987, pp. 637 - 647); 

Bass (1990, pp. 80 - 81); Gardner (1990, p. 46); Barnard (1996, pp. 39 - 40);  

Davis (1997, pp. 99 - 100); Richard (2001, pp. 154 - 187) ซึง่คุณลักษณะของผูบ้ริหาร

ดังกล่าวจะมสี่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานทุก ๆ ด้านของสถานศกึษา รวมทั้งบุคลากร

ต้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน ตามแนวความคิดของ พวงเพ็ชร วัชรอยู่ (2537, 

อ้างถึงใน ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา, 2556 หนา้ 34 - 35); ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, 

หนา้ 79); ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม (2551, หน้า 23); วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553, หนา้  

36 - 37); อรุณ แสงแก้ว (2553, หนา้ 39); สิรพิร เมฆสุวรรณ (2558, หน้า 6 - 8); 

ธนัญพร สุวรรณคาม (2559, หนา้ 5 - 6); รุ่งนภา บังคลัน (2559, หนา้ 8); อัมพา 

รอบครบุรี (2559, หนา้ 8); Locke (1981, p. 1302) and Barnard (1986, pp. 142 - 149) 
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ซึ่งประกอบไปด้วย 1) โอกาสและความก้าวหนา้ 2) งานและลักษณะงาน 3) ค่าจา้งและ

ค่าตอบแทน 4) เพื่อนร่วมงาน 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนมสี่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู ผูว้ิจัยศกึษาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร ดังนี้ 1) ความฉลาดมีไหวพริบ  

2) ความรับผดิชอบ 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 5) ความมีชีวติชีวาและอดทน และ 6) มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อจะหาความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ดังนี้ 1) โอกาสและความก้าวหนา้ 2) งานและ

ลักษณะงาน 3) ค่าจา้งและค่าตอบแทน 4) เพื่อนร่วมงาน 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนครเขต 2 ผูว้ิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการิวจิัย 

   3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

   4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   6. สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

  ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  
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ตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ของผู้บริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน 

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำนวน  

ปีการศกึษา 2563 จำนวน 3,351 คน จาก 258 โรงเรียน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศกึษา 

จำนวน 258 คน และครูผู้สอน จำนวน 3,093 คน  

  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คอื ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

ปีการศกึษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 607 – 610, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2556,  

หนา้ 43) โดยมีเกณฑ์ขัน้ต่ำ 346 คน แต่ผูว้ิจัยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) อยู่ที่จำนวน 354 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศกึษา จำนวน 104 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 250 คน  

   1.2.1 เลือกแบบเจาะจงโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน โดยเลือก

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 6 คน และครูผูส้อนโรงเรียนละ 9 คน ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจำนวน 60 คน   

   1.2.2 กำหนดสัดส่วนตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กโดยใช้

จำนวนร้อยละ 40 จากโรงเรียนทั้งหมด 252 โรงเรียน ผูบ้ริหาร จำนวน 252 คน และ

ครูผูส้อน จำนวน 2,529 คน ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 98 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 196 คน รวมตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาด

กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 294 คน จำแนกได้ดังนี้    

    1.2.2.1 ตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 43 โรงเรยีน เลือก

ตัวอย่างผูบ้ริหารโรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน จำนวน 2 คน จะได้ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

จำนวน 43 คน และครูผูส้อนจำนวน 86 คน ดังนั้นผูบ้ริหารและครูผู้สอนรวมทั้งหมด 129 คน 

    1.2.2.2 ตัวอย่างโรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรงเรียนเลือกตัวอย่าง 

ผูบ้ริหารโรงเรียนละ 1 คน และครูผู้สอน จำนวน 2 คน จะได้ผูบ้ริหารสถานศกึษา จำนวน  

55 คน และครูผูส้อนจำนวน 110 คน ดังนั้นผู้บริหารและครูผู้สอนรวมทั้งหมด 165 คน 
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ตาราง 4 จำนวนประชากรและตัวอย่าง 

ตาราง 5 จำนวนตัวอย่างผู้บริหารและครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียนและอำเภอ 

            ที่ตัง้ของโรงเรียน 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

อำเภอ พรรณานิคม    

1. อนุบาลพรรณนานิคม 1 9 10 

อำเภอ พังโคน    

2. บ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) 1 9 10 

อำเภอ สว่างแดนดิน    

3. บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) 1 9 10 

4. อนุบาลสว่างแดนดิน 1 9 10 

อำเภอ เจรญิศิลป์    

5. อนุบาลเจริญศลิป์ 1 9 10 

6. บ้านนาสีนวล 1 9 10 
 

 

ขนาดโรงเรยีน  

โรงเรียน ผูบ้ริหาร 

(คน) 

ครูผูส้อน 

(คน) รวม 

(ตัวอย่าง) 

ปร
ะช

าก
ร 

ตัว
อย

่าง
 

ปร
ะช

าก
ร 

ตัว
อย

่าง
 

ปร
ะช

าก
ร 

ตัว
อย

่าง
 

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 6 6 6 6 266 54 60 

กลาง 112 43 112 43 1657 86 129 

เล็ก 140 55 140 55 872 110 165 

รวม 258 104 258 104 2795 250 354 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

กลาง 

อำเภอ พรรณานิคม    

1. บ้านตาลเลียน 1 2 3 

2. บ้านหว้ยบุ่นนาทัน 1 2 3 

3. บ้านผักคำภู 1 2 3 

4. วัดสุทธิมงคล 1 2 3 

5. บ้านคำแหว 1 2 3 

6. บ้านไร่บ้านไฮ่ 1 2 3 

7. บ้านคำข่า 1 2 3 

 อำเภอ พังโคน    

 8. บ้านต้นผึ้ง 1 2 3 

 9. บ้านนาเหมอืง 1 2 3 

 10. ชุมชนดงม่วงไข่ 1 2 3 

 11. ชุมชนบ้านฝั่งแดง 1 2 3 

 12. บ้านไฮหย่อง (ภูเงนิประชานุกูล) 1 2 3 

 13. บ้านแร่ 1 2 3 

 อำเภอ วาริชภูมิ    

14. บ้านทุ่งเชือก 1 2 3 

15. บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1 2 3 

16. บ้านคำบ่อ 1 2 3 

17. บ้านดงคำโพธิ์ 1 2 3 

18. บ้านไฮ่ปลาโหล 1 2 3 

19. บ้านจำปาศิริราษฎร์ 1 2 3 

20. บ้านหนองลาดวิทยาคาร 1 2 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

 อำเภอ นิคมน้ำอูน    

21. บ้านหว้ยเหล็กไฟ 1 2 3 

22. บ้านดงสว่าง 1 2 3 

23. บ้านอูนโคก 1 2 3 

24. บ้านโคกมะนาวทันสมัย 1 2 3 

 25. ชุมชนบ้านหนองปลิง 1 2 3 

 อำเภอ สว่างแดนดิน    

 26. บ้านคำสะอาด 1 2 3 

 27. บ้านโคกสี(จตุรภูมิพทิยา) 1 2 3 

 28. บ้านบึงโน 1 2 3 

 29. บ้านหนองไผ่ 1 2 3 

 30. บ้านตาลโกน 1 2 3 

 31. บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1 2 3 

 32. ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1 2 3 

 33. บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1 2 3 

 34. บงใต้โนนรังพัฒนา 1 2 3 

 อำเภอ ส่องดาว    

 35. บ้านภูตะคาม 1 2 3 

 36. บ้านสีสุกห้วยโมง 1 2 3 

 37. บ้านปทุมวาปี 1 2 3 

 อำเภอ เจรญิศิลป์    

 38. บ้านโคกศิลา 1 2 3 

 39. บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1 2 3 

 40. บ้านเหล่าบ้านถ่อน 1 2 3 

 41. บ้านโพนบกหนองผือ 1 2 3 

 42. บ้านดงสง่า 1 2 3 

 43. บ้านหนองแปน 1 2 3 



88 

ตาราง 5 (ต่อ) 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

 อำเภอ พรรณานิคม    

 1. บ้านช้างมิ่ง 1 2 3 

 2. บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 1 2 3 

 3. บ้านหนองผอืนาในวิทยาคาร 1 2 3 

 4. บ้านเสาขวัญกุดก้อม 1 2 3 

 5. บ้านนาตากาง 1 2 3 

เล็ก 6. บ้านนาเลา 1 2 3 

 7. บ้านโนนอุดม 1 2 3 

 8. บ้านหนองหวาย 1 2 3 

 9. บ้านทิดไทย 1 2 3 

 10. บ้านเปือย  1 2 3 

 11. บ้านคางฮุงเจริญศลิป์ 1 2 3 

 12. บ้านสมสะอาด 1 2 3 

 อำเภอ พังโคน    

 13. บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 2 3 

 14. บ้านนาล้อม 1 2 3 

 15. บ้านโคกสามัคคี 1 2 3 

 16. บ้านดอนตาลโนนสูง 1 2 3 

 17. บ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 2 3 

 18. บ้านหนองไฮ 1 2 3 

 19. บ้านสงเปลือย 1 2 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

 20. บ้านอุ่มเหม้า 1 2 3 

 อำเภอ วาริชภูมิ    

 21. บ้านดงบังป่าโจด 1 2 3 

 22. บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 2 3 

 23. บ้านหนองแปน 1 2 3 

 24. บ้านดอนยานาง 1 2 3 

 25. บ้านโพนไผ่ 1 2 3 

 26. บ้านหว้ยบาง 1 2 3 

 27. บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 1 2 3 

 28. บ้านธาตุกุดพร้าว 1 2 3 

 อำเภอ นิคมน้ำอูน    

 29. บ้านหนองบัวบาน 1 2 3 

 30. บ้านหนองผักเทียม 1 2 3 

 อำเภอ สว่างแดนดิน    

 31. คำเจรญิวิทยา 1 2 3 

 32. บ้านดงจันทูหนองไผ่ (ราษฎร์บำรุง) 1 2 3 

 33. บ้านท่าสะอาด (สวรรค์คงคา) 1 2 3 

 34. บ้านหนองหวาย 1 2 3 

 35. บ้านคำเม็ก (พัฒนะบำรุง) 1 2 3 

 36. บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 1 2 3 

 37. บ้านดอนหัน 1 2 3 

38. บ้านโคกสวัสดี 1 2 3 

39. บ้านคำไชยวาน 1 2 3 

40. บ้านพันนา 1 2 3 

41. บ้านโคกสีไค 1 2 3 

42. บ้านนางัว 1 2 3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขนาด

โรงเรียน 
ชื่อ กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน รวม 

 43. บ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 2 3 

44. บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 1 2 3 

45. บ้านโพนสูง 1 2 3 

อำเภอ ส่องดาว    

46. บ้านคำก้าว 1 2 3 

47. บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 1 2 3 

48. บ้านหนองม่วง 1 2 3 

49. บ้านโคกสะอาด 1 2 3 

50. บ้านท่าวารี 1 2 3 

 อำเภอ เจรญิศิลป์    

 51. บ้านทุ่งคำ 1 2 3 

 52. บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 1 2 3 

 53. หนองจาน 1 2 3 

 54. บ้านหนองน้อย 1 2 3 

 55. บ้านหนองแสง 1 2 3 

รวม 104 104 250 354 

  

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

   2.1.1 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด  

ใช้สำหรับผูบ้ริหารและครูผู้สอน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

    ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย สถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน 
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    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี ้ 

     1. ความฉลาดมีไหวพริบ 

     2. ความรับผดิชอบ 

     3. ความสามารถในการจูงใจ 

     4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     5. ความมีชีวติชีวาและอดทน 

     6. มบีุคลิกภาพที่ดี 

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้ 

     1. โอกาสและความก้าวหน้า 

     2. งานและลักษณะงาน 

     3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

     4. เพื่อนร่วมงาน 

  ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ของไลเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยกำหนดช่วงระดับของคะแนนเป็น 5 

ระดับดังนี้ 

   ถ้าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  ให้  1 คะแนน 

   ถ้าตอบในช่อง “น้อย”    ให้  2 คะแนน 

   ถ้าตอบในช่อง “ปานกลาง”  ให้  3 คะแนน 

   ถ้าตอบในช่อง “มาก”    ให้  4 คะแนน 

   ถ้าตอบในช่อง “มากที่สุด”  ให้  5 คะแนน 

 3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  การสรา้งเครื่องมอืในการวิจัย ดำเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ศกึษาหนังสอื เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในโรงเรยีน เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนประถมศกึษา 
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   3.2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนำไปให้

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทำการพิจารณาให้

คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข  

   3.3 เมื่อแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 

ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา 

(Validity) โดยผูเ้ชี่ยวชาญมีจำนวน 5 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

    3.3.1 นักวิชาการในอุดมศกึษาที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริการการศกึษา มตีำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     3.3.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

     3.3.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    3.3.2 นักวิชาการในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาที่

สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คือ ดร.วรกัญญาพิไล   

แกระหัน รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    3.3.3 ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรยีนประถมศึกษาที่สำเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

     3.3.3.1 ดร.ยุทธนา อุทโธ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

     3.3.3.2 ดร.เกวียนทอง  ตน้เชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรยีน

อนุบาลพรรณานิคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   3.4 ผูว้ิจัยทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการอนุมัติวันที่ 18 สิงหาคม 2563   

โดยมีเลขที่หนังสอื 013/2563 ออกโดย คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามโดย นางสาวสุธาสิน ีคุปตะบุตร ประธานกรรมการ

จรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
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   3.5 ผูว้ิจัยทำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ และนำไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกรอบ เมื่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาว่าเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try out) กับตัวอย่างในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 50 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มคีวามใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล  

    3.5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน เป็นผูบ้ริหาร จำนวน  

5 คน และครูผูส้อน จำนวน 10 คน 

    3.5.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 5 โรงเรียน เป็นผู้บริหาร จำนวน 

5 คน และครูผูส้อน จำนวน 10 คน 

    3.5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน เป็น

ผูบ้ริหาร 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 18 คน  

   3.6 ผูว้ิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาจากการทดลองใชม้า

คำนวณหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ใช้ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไป   

   3.7 ผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นเสนอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหค้วามเห็นชอบ และนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดย

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มดีังนี้  

    3.7.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน มีค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง .391 - .820 มคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .956  

     3.7.1.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้าน

ความฉลาดมีไหวพริบ มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .455 - .752 มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .864 

     3.7.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความ

รับผิดชอบ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .486 - .738 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .842 

     3.7.1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

ความสามารถในการจูงใจ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .496 - .820 มีค่าความเชื่อม่ัน

เท่ากับ .908 

     3.7.1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้าน

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .548 - .794  

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .909 
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     3.7.1.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความ

มีชีวติชีวาและอดทน มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .567 - .729 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.900 

     3.7.1.6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านมี

บุคลิกภาพที่ดี มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .391 - .736 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .826 

    3.7.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .402 - .855 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .950  

     3.7.2.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านโอกาสและ

ความก้าวหน้า มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .422 - .671 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .853 

     3.7.2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านงานและ

ลักษณะงาน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .402 - .619 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .829 

     3.7.2.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านค่าจา้งและ

ค่าตอบแทนมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .801 - .855 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .947 

     3.7.2.4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้านเพื่อนร่วมงาน 

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .492 - .763 มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .896 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 ผู้วิจัยขอหนังสอืจากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร นำไปเสนอขออนุมัตจิากผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2  

   4.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 2 ออกหนังสืออนุญาตถึงโรงเรียน และขอความร่วมมอืไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างให้

ตอบแบบสอบถามและจัดส่งคนืผู้วจิัยในวันและเวลาที่กำหนด 

   4.3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมหนังสอื

ขอความร่วมมอืการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ดำเนินการ 

ส่ง - รับ แบบสอบถามด้วยตัวเองและทางออนไลน์ รวมทั้งสิน้ 354 ฉบับ 

   4.4 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม นำมาตรวจสอบใหค้ะแนนและทำ

การวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  
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 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและนำเสนอใน

รูปตารางประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ 

การทำงาน หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนประถมศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ดังนี้ 

    1. วิเคราะห์ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยใช้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หนา้ 23 - 25) 

     4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

     3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 

     2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

     1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

     1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

    2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า (t-test ชนิด Independent 

Samples)  

    3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารและความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test ชนิด 

One Way ANOVA)  

    4. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนครเขต 2 โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple 

Correlation)  
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    5. ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้  

(ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 314)  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 - 0.89 หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.69 หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของคร ูมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.30 แต่มากกว่า 0 หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ  

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 หมายถึง ไม่มคีวามสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  6.1 สถิติพื้นฐาน 

   6.1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) 

   6.1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) 

   6.1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  6.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

   6.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตร

ดัชนคี่าความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)  
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   6.2.2 การหาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยการหา

ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Simple Item 

Total Correlation)  

   6.2.3 การหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของบรอนบาค (Cronbach)  

  6.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมุตฐิาน 

   6.3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ใช้สถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 

   6.3.2 สมมติฐานข้อที่ 3 และ 4 

    6.3.2.1 กรณีจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ใช้สถิตกิาร

ทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าที (t-test) แบบ Independent Samples  

    6.3.2.2 กรณีจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ขนาดโรงเรยีน  

ใช้สถิตกิารทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-Test) ชนิด One-Way ANOVA หากพบว่า

ค่าเอฟ (F-Test) มคีวามต่างกันทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วธิีการของ Scheffe หรอื 

LSD ตามความเหมาะสม 

   6.3.3 สมมติฐานข้อที่ 5 ใช้การหาค่าความสัมพันธ์พหูคูณ (Multiple 

Correlation)  

ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาคณุลักษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนที่มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        

ของครู สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

 ผูว้ิจัยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 ว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับใด ถ้าพบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง

ขึน้ไปจะพัฒนาตัวแปรทั้ง 2 ตัวที่มคี่าความสัมพันธ์กัน แต่ถ้าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ผู้วจิัยจะทำการพัฒนาตัวแปรทั้ง 2 ตัว ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ย

รวม โดยกำหนดดังนี้    

  1. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละด้าน ได้แก่ ความฉลาดมี 
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ไหวพริบ ความรับผดิชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม ความมีชีวติชีวาและอดทน และบุคลิกภาพที่ด ีที่มคี่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรอื

เท่ากับค่าเฉลี่ยรวมมาหาแนวทางพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม ไปกำหนดแนวทางมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนให้เหมาะสม 

  2. แนวทางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูแต่ละดา้น ได้แก่ โอกาสและความก้าวหน้า งานและลักษณะงาน 

ค่าจ้างและค่าตอบแทนและเพื่อนร่วมงานที่มีค่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ย

รวมมาหาแนวทางพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม ไปกำหนดแนวทางมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูให้เหมาะสม 

 เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 

  1. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก  

จำนวน 2 คน  

   1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. รองผู้อำนวยการเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จำนวน 2 คน 

   2.1 ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

   2.2 นายศักดิ์ชัย  อนิทธิวงศ์ รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

  3. ผูอ้ำนวยการโรงเรียน ที่สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน 

   3.1 ดร.ยุทธนา   อุทโธ  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

   3.2 ดร.วชริาวุธ ปานพรม ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  



99 

   3.3 ดร.บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  4. ครูผู้สอน ที่สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก สาขาการศกึษา 

จำนวน 3 คน 

   4.1 ดร.เกวียนทอง  ตน้เชือ้ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

   4.2 ดร.อดิศักดิ์  นวลสิงห์ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพังโคน  

(จำปาสามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

   4.3 ดร.ขนิษฐา  ชัยประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

พรรณานิคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วจิัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วิจัยได้

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้ 

  N  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  x̅   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  F  แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

  SS  แทน ผลรวมกำลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน ค่าโดยประมาณของความแปรปรวน (Mean Square) 

  df  แทน ช้ันของความเป็นอิสระ  

  *  แทน มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  t  แทน ค่าที่ใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 

  α  แทน การมีนัยสำคัญทางสถิติ 

  𝑟𝑥𝑦   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

  X  แทน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  X1  แทน ความฉลาดมีไหวพริบ 
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  X2  แทน ความรับผิดชอบ 

  X3  แทน ความสามารถในการจูงใจ 
  X4  แทน ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  X5  แทน ความมีชีวติชีวาและอดทน 
  X6  แทน มีบุคลิกภาพที่ดี 
  Y  แทน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

  Y1  แทน โอกาส/ความก้าวหนา้ 

  Y2  แทน งาน/ลักษณะงาน 

  Y3  แทน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

  Y4  แทน เพื่อนร่วมงาน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำนวน 354 ฉบับ ใน 104 โรงเรียน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาและ

เป็นฉบับสมบูรณ์ จำนวน 354 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นำมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์

การให้คะแนนที่กำหนดไว้ และดำเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายการ

วิเคราะห์เป็นขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 วเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

  ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน 

และประสบการณ์การทำงาน 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
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ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรยีน 

และประสบการณ์การทำงาน 

  ตอนที่ 6 วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้บริหารและ

ครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 จำนวนทั้งสิน้ 354 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังตาราง 6 

ตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างและจำนวนผูต้อบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ ขนาดของ   

            โรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา   

            ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. สถานภาพ 

        1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 104 29.38 

        1.2 ครูผูส้อน 250 70.62 

รวม 354 100 

2. ขนาดของโรงเรียน   

        2.1 เล็ก 165 46.61 

        2.2 กลาง 129 36.44 

        2.3 ใหญ่/ใหญ่พิเศษ 60 16.95 

รวม 354 100 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

        3.1 น้อยกว่า 10 ปี 104 29.38 

        3.2 อยู่ระหว่าง 10 - 20 ปี 110 31.07 

        3.3 มากกว่า 20 ปี 140 39.55 

รวม 354 100 

 จากตาราง 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 354 คน เมื่อจำแนกตาม

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 104 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 29.38 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นครูผูส้อน จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 70.62  

 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.61 ผูต้อบ

แบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารโรงเรยีนและครูผูส้อนโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 129 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 36.44 ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียน

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.95  

 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มี

ประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มปีระสบการณ์การทำงานระหว่าง 10 - 20 ปี จำนวน 110 คน คิดเป็น     

ร้อยละ 31.07 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มปีระสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี            

จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.55  
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 ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

นำเสนอดังแสดงในตาราง 7 - 13 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 

ตาราง  7  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ความฉลาดมีไหวพริบ 4.52 .57 มากที่สุด 

2. ความรับผดิชอบ 4.59 .51 มากที่สุด 

3. ความสามารถในการจูงใจ 4.42 .62 มาก 

4. ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
4.46 .57 มาก 

5. ความมีชีวติชีวาและอดทน 4.52 .54 มากที่สุด 

6. มบีุคลิกภาพที่ดี 4.59 .53 มากที่สุด 

รวม 4.52 .50 มากที่สุด 

 จากตาราง 7 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ม ี4 ดา้น ด้านความรับผิดชอบ (x̅ = 4.59, SD = .51)  

ด้านมีบุคลิกภาพที่ด ี(x̅ = 4.59, SD = .53) ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน (x̅ = 4.52, 

SD = .54) ด้านความฉลาดมีไหวพริบ (x̅ = 4.52, SD = .57) ส่วนด้านอื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก จากการทดสอบ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก – มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย 

  2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ 

ตาราง  8  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ จำแนกเป็น 

 รายข้อ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ด้านความฉลาดมีไหวพริบ 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมฉีลาดเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 4.54 .63 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ด ี
4.49 .67 มาก 

3. ผู้บริหารมคีวามสามารถในการคิด 

เชงิสร้างสรรค์ 
4.46 .69 มาก 

4. ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีปฏิภาณไหวพริบ 4.53 .64 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการเรียนรู้ 4.58 .58 มากที่สุด 

รวม 4.52 .57 มากที่สุด 

 จากตาราง 8 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความ

ฉลาดมีไหวพริบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความฉลาดมีไหวพริบ อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ด้าน และ

มาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการเรียนรู้   

(x̅ = 4.58) ผูบ้ริหารมีฉลาดเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดี (x̅ = 4.54) ผูบ้ริหารเป็นผูม้ีปฏิภาณ

ไหวพริบ (x̅ = 4.53) ส่วนด้านอื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความรับผดิชอบ 

ตาราง  9  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความรับผดิชอบ จำแนกเป็นรายข้อ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ด้านความรับผิดชอบ 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมคีวามผูกพันกับภาระงานที่ทำ 4.49 .64 มาก 

2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

อย่างไม่ย่อท้อ 
4.58 .60 

มากที่สุด 

3. ผู้บริหารตั้งใจปฏิบัติงานจนกว่างานจะสำเร็จ 4.64 .58 มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารมีความพอใจเมื่องานที่ทำประสบ

ผลสำเร็จ 
4.64 .57 

มากที่สุด 

รวม 4.59 .51 มากที่สดุ 

 จากตาราง 9 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความ

รับผิดชอบ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ขอ้ เรยีงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารมคีวามพอใจเมื่องานที่ทำประสบผลสำเร็จ  

(x̅ = 4.64, SD = .57) ผูบ้ริหารตัง้ใจปฏิบัติงานจนกว่างานจะสำเร็จ (x̅ = 4.64, SD = 58) 

ผูบ้ริหารมคีวามมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ (x̅ = 4.58, SD = .60)  

มีเพียงขอ้เดียวที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

  4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความสามารถในการจูงใจ 
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ตาราง 10 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความสามารถในการจูงใจ  

 จำแนกเป็นรายข้อ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ด้านความสามารถในการจูงใจ 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผู้บริหารมคีวามสามารถในการโน้มน้าวหรอื

ชักจูงให้เกิดความคล้อยตาม 
4.43 .64 มาก 

2. ผู้บริหารวางตัวให้ผู้อื่นเชื่อถือและยอมรับ 4.47 .69 มาก 

3. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการรับรู้หรอืเข้า

ใจความสนใจของคนอื่น 
4.39 .75 

มาก 

4. ผูบ้ริหารเข้าใจความรูส้ึก หรอืความสนใจ

ของผู้อื่น 
4.40 .75 

มาก 

5. ผู้บริหารมคีวามเป็นผูน้ำใช้เทคนิควิธีการใน

การจูงใจผูต้าม 
4.42 .69 

มาก 

รวม 4.42 .62 มาก 

 จากตาราง 10 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้าน

ความสามารถในการจูงใจ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร  

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะ     

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน ด้านความสามารถในการจูงใจและรายข้อทุกข้อ อยู่ใน

ระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารวางตัวให้ผู้อื่นเชื่อถือและ

ยอมรับ (x̅ = 4.47) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวหรอืชักจูงใหเ้กิดความคล้อย

ตาม (x̅ = 4.43) ผูบ้ริหารมคีวามเป็นผู้นำใช้เทคนิควิธีการในการจูงใจผูต้าม (x̅ = 4.42) 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจความสนใจของคนอื่น (x̅ = 4.40)  

และผูบ้ริหารเข้าใจความรูส้ึก หรอืความสนใจของผู้อื่น (x̅ = 4.39)  

  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตาราง  11  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความสามารถด้าน เทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรม จำแนกเป็นรายข้อ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมคีวามรู้และทักษะด้านการใชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
4.44 .65 มาก 

2. ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ใหม่ ๆ  
4.33 .71 มาก 

3. ผูบ้ริหารเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะในการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้ทันสมัย 
4.50 .64 มาก 

4. ผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
4.53 .63 มากที่สุด 

5. ผูบ้ริหารรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
4.52 .64 มากที่สุด 

รวม 4.46 .57 มาก 

 จากตาราง 11 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความ 

สามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 2 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหาร

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (x̅ = 4.53) ผูบ้ริหาร

รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ (x̅ = 4.52) ส่วนข้อ 

อื่น ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความมีชีวิตชีวาและอดทน 
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ตาราง 12  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านความมีชีวิตชีวาและอดทน  

 จำแนกเป็นรายข้อ  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ด้านความมีชวีิตชีวาและอดทน 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมคีวามคล่องแคล่วว่องไว 4.57 .61 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารมีความตื่นตัวอยู่เสมอพร้อม     

ที่จะรับสถานการณ์ทุกชนิด  
4.51 .65 

มากที่สุด 

3. ผู้บริหารมคีวามสามารถปรับตัวต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี  
4.55 .64 

มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารมีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 4.54 .65 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ  

4.51 .60 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารมคีวามอดทนต่อความลำบาก 

ที่เกิดขึน้  

4.52 .617 มากที่สุด 

7. ผูบ้ริหารสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

ความเครียดได้ในทุกสภาวการณ์ 

4.45 .681 มาก 

รวม 4.52 .54 มากที่สุด 

 จากตาราง 12 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านความ

มีชีวติชีวาและอดทน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 6 ข้อ 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารมีความคล่องแคล่วว่องไว (x̅ = 4.57) 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี (x̅ = 4.55) และผูบ้ริหารมี

ความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ (x̅ = 4.54) ผูบ้ริหารมีความอดทนต่อความลำบากที่เกิดขึน้  

(x̅ = 4.52) ผูบ้ริหารสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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(x̅ = 4.51, SD. = .60) และผู้บริหารมคีวามตื่นตัวอยู่เสมอ พรอ้มที่จะรับสถานการณ์   

ทุกชนิด (x̅ = 4.51, SD. = .65) มเีพียงข้อเดียวที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คอื ผูบ้ริหาร

สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับความเครียดได้ในทุกสภาวการณ์ (x̅ = 4.45) 

  7. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านมีบุคลิกภาพที่ดี 

ตาราง 13  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านมีบุคลิกภาพที่ดี จำแนกเป็นรายข้อ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน ด้านมีบุคลิกภาพที่ดี 

ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ผู้บริหารมคีวามสุขุม รอบคอบ มอีารมณ์

หนักแน่น 
4.54 .67 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สง่างาม 4.68 .53 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ต่าง ๆ  
4.61 .60 

มากที่สุด 

4. ผูบ้ริหารมีทักษะในการสื่อสารที่ด ี 4.55 .62 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารรู้จักถ่อมตนและให้เกียรตผิูอ้ื่น  4.55 .67 มากที่สุด 

รวม 4.59 .53 มากที่สุด 

 จากตาราง 13 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ด้านมี

บุคลิกภาพที่ดี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหาร ด้านมีบุคลิกภาพที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี้ ผูบ้ริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สง่างาม (x̅ = 4.68) ผูบ้ริหารปฏิบัติตน

ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ (x̅ = 4.61) ผู้บริหารมทีักษะในการสื่อสารที่ดี 

(x̅ = 4.55, SD. = 62) ผูบ้ริหารรูจ้ักถ่อมตนและให้เกียรตผิูอ้ื่น (x̅ = 4.55, SD. = .67) 

ผูบ้ริหารมคีวามสุขุม รอบคอบ มอีารมณ์หนักแน่น (x̅ = 4.54)   
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 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 

นำเสนอดังแสดงในตาราง 14 - 18 

  1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 

ตาราง 14  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

ค่าสถิติ (N = 354) 
การแปลความหมาย 

x̅ S.D. 

1. โอกาสและความก้าวหน้า 4.46 .54 มาก 

2. งานและลักษณะงาน 4.43 .54 มาก 

3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 4.24 .80 มาก 

4. เพื่อนร่วมงาน 4.53 .56 มากที่สุด 

รวม 4.41 .53 มาก 

 จากตาราง 14 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สุด

เพียงด้านเดียว คือ เพื่อนร่วมงาน (x̅ = 4.53) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คอื โอกาส

และความก้าวหน้า (x̅ = 4.46) งานและลักษณะงาน (x̅ = 4.43) ค่าจา้งและค่าตอบแทน 

(x̅ = 4.24) 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 
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  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านโอกาส/ความก้าวหน้า จำแนกเป็นรายข้อ 

ตาราง 15  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

           ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านโอกาสและความก้าวหนา้ จำแนกเป็นรายข้อ 

ด้านโอกาสและความก้าวหน้า 

ค่าสถิติ  

(N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ครูได้รับการปรับตำแหน่งหรอืเลื่อน

ตำแหน่งงานให้สูงขึ้น อย่างเหมาะสม 
4.49 .64 มาก 

2. ครูได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามตำแหน่ง

ที่สูงขึน้ 
4.43 .70 มาก 

3. ครูได้รับการสนับสนุนให้เสนอผลงาน

เพื่อความก้าวหนา้ 
4.51 .65 มากที่สุด 

4. การเลื่อนตำแหน่งทำให้ครูตอ้งมหีน้าที่

รับผิดชอบมากขึ้น 
4.37 .74 

มาก 

5. งานที่ครูปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของทุกคน 4.48 .60 มาก 

รวม 4.46 .54 มาก 

 จากตาราง 15 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านโอกาสและความก้าวหนา้ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู ด้านโอกาสและความก้าวหน้า อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงข้อเดียว คือ ครูได้รับการ

สนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อความก้าวหนา้ (x̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน  

ระดับมาก  

  3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านงานและลักษณะงาน จำแนกเป็นรายข้อ 
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ตาราง 16  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านงานและลักษณะงาน จำแนกเป็นรายข้อ 

ด้านงานและลักษณะงาน 
ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. งานที่ครูปฏิบัติได้รับการยอมรับ 

จากบุคคลทั่วไป  
4.47 .60 มาก 

2. งานที่ครูปฏิบัติมีความแปลกใหม่

และท้าทายความสามารถ 
4.44 .65 มาก 

3. งานที่ครูปฏิบัติเปิดโอกาสใหค้รูได้

พัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติม 
4.51 .61 มากที่สุด 

4. งานที่ครูปฏิบัติมีปริมาณที่เหมาะสม 4.29 .82 มาก 

5. งานที่ครูปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบ

ความสำเร็จ 
4.42 .65 

มาก 

รวม 4.43 .54 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านงานและลักษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านงานและลักษณะงาน อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงข้อเดียว คือ งานที่ครูปฏิบัติเปิดโอกาส

ให้ครูได้พัฒนาและเรยีนรู้เพิ่มเติม (x̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจา้งและค่าตอบแทน จำแนกเป็นรายข้อ 
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ตาราง 17  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจา้งและค่าตอบแทน จำแนกเป็นรายข้อ 

ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน 
ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ครูได้รับเงินเดือนหรอืค่าตอบแทน 

ทีเ่หมาะสมกับปริมาณของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.32 .85 มาก 

2. ครูได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน

กรณีพิเศษเหมาะสมกับหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงาน  

4.20 .93 
มาก 

3. เงินเดอืน/ค่าตอบแทนของครูมคีวาม

พอเพียงต่อการดำรงชีวติ 
4.14 .91 

มาก 

4. เงินเดอืนของครูที่ได้รับมีความเหมาะสม

และยุติธรรม  
4.30 .84 

มาก 

รวม 4.24 .80 มาก 

 จากตาราง 17 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ครูได้รับเงินเดือนหรอืค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย  

(x̅ = 4.32) เงินเดอืนของครูที่ได้รับมีความเหมาะสมและยุติธรรม (x̅ = 4.30) ครูได้รับ

ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษเหมาะสมกับหนา้ที่ในการปฏิบัติงาน (x̅ = 4.20) 

เงินเดอืน/ค่าตอบแทนของครูมคีวามพอเพียงต่อการดำรงชีวติ (x̅ = 4.14)  

  5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านเพื่อนร่วมงาน จำแนกเป็นรายข้อ 
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ตาราง 18 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

             ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ด้านเพื่อนร่วมงาน จำแนกเป็นรายข้อ 

ด้านเพื่อนร่วมงาน 
ค่าสถิติ (N = 354) การแปล

ความหมาย x̅ S.D. 

1. ครูมเีพื่อนร่วมงานที่มคีวามรู้ความสามารถ 4.47 .73 มาก 

2. ครูมเีพื่อนร่วมงานที่มีการช่วยเหลอืซึ่งกัน

และกัน 
4.53 .62 มากที่สุด 

3. ครูมเีพื่อนร่วมงานที่มีมิตรภาพอันดีต่อกัน 

มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
4.59 .60 มากที่สุด 

4. ครูมีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงานของครู

ทุกคน 
4.51 .70 มากที่สุด 

5. ครูมเีพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพที่โดดเด่น

และแตกต่าง  
4.50 .64 มาก 

6. ครูมเีพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบการทำงาน

เป็นทีม  
4.55 .65 มากที่สุด 

รวม 4.53 .56 มากที่สุด 

 จากตาราง 18 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 4 ด้าน 

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ครูมีเพือ่นร่วมงานที่มีมิตรภาพอันดีต่อกัน  

มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ (x̅ = 4.59) ครูมีเพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบการทำงานเป็นทีม  

((x̅ = 4.55) ครูมเีพื่อนร่วมงานที่มกีารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (x̅ = 4.53) ครูมีความ

ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานของครูทุกคน (x̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่น ๆ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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 ตอนที่ 4 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นำเสนอดังแสดงในตาราง 19 - 22 

  1. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ตาราง 19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกีย่วกับ 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรง 

 ตำแหน่ง 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

สถานภาพ  ค่าสถิติ 

N = 354 ผู้บริหาร 

(N = 104) 

ครูผู้สอน 

(N = 250) 

x̅  S.D. x̅  S.D. t Sig 

1. ความฉลาดมีไหวพริบ 4.66 .49 4.46 .60 3.32** .001 

2. ความรับผดิชอบ 4.78 .36 4.51 .55 5.45** .000 

3. ความสามารถในการ

จูงใจ 

4.62 .46 4.34 .66 4.41** .000 

4. ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.57 .49 4.42 .59 2.38* .018 

5. ความมีชีวติชีวาและ

อดทน 

4.66 .456 4.47 .56 3.33** .001 

6. มบีุคลิกภาพที่ดี 4.76 .39 4.51 .57 4.46** .000 

รวม 4.67 .37 4.45 .53 4.44** .000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (∝.05 ; t352=1.96) 

   ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (∝.01 ; t352=2.58) 
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 จากตาราง 19 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อนมีสถานภาพการดำรงตำแหน่งต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ 

ด้านความรับผดิชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความมีชีวติชีวาและอดทน และมี

บุคลิกภาพที่ดีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมีความ

คิดเหน็มากกว่าครูผู้สอน  
  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง จากการทดสอบ t-test 

ชนิด Independent samples แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารแปลผลที่กำหนดไว้ พบว่า  

มีความแตกต่างกันจงึสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ตาราง 20  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เกี่ยวกับ  

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

  การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

1. ความฉลาดมีไหวพริบ ระหว่างกลุ่ม 1.74 2 .87 2.60 .07 

 ภายในกลุ่ม 114.55 351 .32   

 รวม 116.29 353    

2. ความรับผดิชอบ ระหว่างกลุ่ม 2.01 2 1.00 3.81* .02 

 ภายในกลุ่ม 92.52 351 .62   

 รวม 94.53 353    
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ตาราง 20 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

3. ความสามารถใน      

การจูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.79 2 .89 2.28 .10 

ภายในกลุ่ม 137.54 351 .39   

 รวม 139.33 353    

4. ความสามารถด้าน ระหว่างกลุ่ม 2.40 2 1.20 3.76* .02 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในกลุ่ม 112.27 351 .99   

 รวม 114.67 353    

5. ความมีชีวติชีวา 

และอดทน 

ระหว่างกลุ่ม 1.27 2 .63 2.15 .11 

ภายในกลุ่ม 103.28 351 .29   

รวม 104.55 353    

6. มบีุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม .95 2 .47 1.64 .19 

 ภายในกลุ่ม 101.142 351 .28   

 รวม 102.08 353    

 ระหว่างกลุ่ม 1.45 2 .72 2.92 .04 

รวม ภายในกลุ่ม 87.51 351 .24   

 รวม 88.97 353    

*มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (∝.05 ; F2,351=3.03) 

 จากตาราง 20 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อนที่มขีนาดของโรงเรียนต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความ

รับผิดชอบและความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสิตทิี่ระดับ .05 ส่วนความฉลาดมีไหวพริบ ความสามารถในการจูงใจ ความมีชีวติชีวา
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และอดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี ไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้านความรับผดิชอบ และด้านความสามารถด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD ตามความเหมาะสม  

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่เกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเป็นรายคู่ 

ตาราง 21  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับ 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

ขนาดของ

โรงเรยีน 
ค่าเฉลี่ย 

ขนาดของโรงเรียน 

เล็ก กลาง 
ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

1. ความรับผดิชอบ  x̅ 4.39 4.38 4.19 

 เล็ก 4.39 - .01 .20* 

 กลาง 4.38 - - .19* 

 ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

4.19 
- - - 

2. ความสามารถด้าน  x̅ 3.53 3.40 3.33 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เล็ก 3.53 - .13* .21* 

 กลาง 3.40 - - .07 

 ใหญ่/ใหญ่

พิเศษ 

3.33 - - - 

*มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 จากตาราง 21 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อนที่มขีนาดของโรงเรียนต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนรายด้าน ดังนี้  
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   1) ด้านความรับผดิชอบ แตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ โรงเรียนที่มขีนาดใหญ่/

ใหญ่พิเศษ มรีะดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนน้อยกว่า

โรงเรียนที่มขีนาดเล็กและขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

   2) ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตกต่างกัน 2 คู่ 

ดังนี้ โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ มรีะดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนนอ้ยกว่าโรงเรียนที่มขีนาดเล็กและขนาดกลาง  

  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบ  

F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกัน จึงไม่มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ตาราง 22  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับ  

              คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

1. ความฉลาด           

มีไหวพริบ 

ระหว่างกลุ่ม .55 2 .28 .84 .42 

ภายในกลุ่ม 115.73 351 .33   

 รวม 116.29 353    

2. ความรับผดิชอบ ระหว่างกลุ่ม .247 2 .12 .45 .63 

 ภายในกลุ่ม 94.28 351 .26   

 รวม 94.53 353    
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ตาราง 22 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

3. ความสามารถในการ

จูงใจ 

ระหว่างกลุ่ม 4.62 2 2.31 2.33 .09 

ภายในกลุ่ม 348.67 351 .99   

 รวม 353.30 353    

4. ความสามารถด้าน ระหว่างกลุ่ม .02 2 .01 .03 .96 

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

ภายในกลุ่ม 114.65 351 .32   

รวม 114.67 353    

5. ความมีชีวติชีวา 

และอดทน 

ระหว่างกลุ่ม .72 2 .36 1.22 .29 

ภายในกลุ่ม 103.83 351 .29   

รวม 104.55 353    

6. มบีุคลิกภาพที่ดี ระหว่างกลุ่ม .03 2 .01 .05 .94 

 ภายในกลุ่ม 102.05 351 .29   

 รวม 102.08 353    

 ระหว่างกลุ่ม .22 2 .11 .40 .66 

รวม ภายในกลุ่ม 97.49 351 .27   

 รวม 97.71 353    

 จากตาราง 22 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด

สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน จากการ 
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ทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า  

ไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

 ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาด

ของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน มคีวามแตกต่างกัน จากการทดสอบ t-test 

ชนิด Independent samples และการทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) เมื่อจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมพบว่า  

มีความแตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัย เมื่อจำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกัน

สมมตฐิานการวิจัย เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน ไม่ตรงกับสมมตฐิานการวิจัย 

 ตอนที่ 5 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  1. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง  
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ตาราง 23  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับความ 

              พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

สถานภาพ  
ค่าสถิติ 

N = 354 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

x̅ S.D. x̅ S.D. t Sig 

1. โอกาส/ความก้าวหน้า 4.55 .50 4.42 .55 2.24* .02 

2. งาน/ลักษณะงาน 4.55 .50 4.37 .55 2.86** .00 

3. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 4.46 .72 4.15 .82 3.57** .00 

4. เพื่อนร่วมงาน 4.74 .40 4.44 .60 5.37** .00 

รวม 4.58 .44 4.34 56 4.14** .00 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (∝.05; t352=1.96) 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (∝.01 ; t352=2.58) 

 จากตาราง 23 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มี

สถานภาพต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยรวม

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า งาน/ลักษณะงาน ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงาน แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านโอกาส/ความก้าวหน้า แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน  

  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง มีความแตกต่างกันจากการ

ทดสอบ t-test ชนิด Independent samples พบว่า มีความแตกต่างกัน ซึ่งมคีวาม

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

  2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน  
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับความ 

              พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 

 ศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

1. โอกาส/ความก้าวหน้า ระหว่างกลุ่ม .023 2 .01 0.39 .96 

 ภายในกลุ่ม 103.69 351 .29   

 รวม 103.71 353    

2. งาน/ลักษณะงาน ระหว่างกลุ่ม .737 2 .36 1.25 .28 

 ภายในกลุ่ม 103.24 351 .29   

 รวม 103.98 353    

3. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ระหว่างกลุ่ม .073 2 .03 .05 .94 

 ภายในกลุ่ม 230.27 351 .65   

 รวม 230.35 353    

4. เพื่อนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม 1.27 2 .63 1.98 .14 

 ภายในกลุ่ม 112.90 351 .32   

 รวม 114.17 353    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม .28 2 .14 .49 .61 

ภายในกลุ่ม 102.20 351 .29   

รวม 102.79 353    

 จากตาราง 24 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มขีนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร
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และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบ           

F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกัน จึงไม่มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเกี่ยวกับ 

              ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน 

ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F sig 

1. โอกาส/

ความก้าวหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 1.61 2 .80 2.77 .06 

ภายในกลุ่ม 102.09 351 .29   

 รวม 103.71 353    

2. งาน/ลักษณะงาน ระหว่างกลุ่ม 1.09 2 .54 1.86 .15 

 ภายในกลุ่ม 102.88 351 .29   

 รวม 103.98 353    

3. ค่าจ้าง/ ระหว่างกลุ่ม 7.02 2 3.51 5.51** .00 

ค่าตอบแทน ภายในกลุ่ม 223.32 351 .63   

 รวม 230.35 353    

4. เพื่อนร่วมงาน ระหว่างกลุ่ม .344 2 .17 .531 .58 

 ภายในกลุ่ม 113.83 351 .32   

 รวม 114.17 353    

 ระหว่างกลุ่ม 1.87 2 .93 3.27* .03 

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.87 2 .93 3.27* .03 

 ภายในกลุ่ม 100.61 351 .28   

 รวม 102.49 353    
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (∝.05 ; F2,351=3.03) 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (∝.01 ; F2,351=4.69) 
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 จากตาราง 25 แสดงว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ดา้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ผูว้ิจัยจงึทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้านค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 

และโดยรวม โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffé - Method) หรอื LSD ตามความเหมาะสม 

  4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มตี่อความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเป็นรายคู่ 

ตาราง 26 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนเกี่ยวกับความ 

 พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 

 ศกึษาสกลนคร เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเป็นรายคู่ 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 
ประสบการณ์ ค่าเฉลี่ย 

ประสบการณ์ 

น้อยกว่า 

10 ปี 

10 - 20 

ป ี

มากกว่า 

20 ปี 

1. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  x̅  3.12 3.45 3.40 

 น้อยกว่า 10 ปี 3.12 - -.33* -.28* 

 10 - 20 ปี 3.45 - - .05 

 มากกว่า 20 ปี 3.40 - - - 

รวม  x̅  4.38 4.55 4.51 

 น้อยกว่า 10 ปี 4.38 - -.17* -.13* 

 10 - 20 ปี 4.55 - - .04 

 มากกว่า 20 ปี 4.51 - - - 
* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 26 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์

การทำงานอยู่ระหว่าง 10 - 20 ปี และมากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูมากกว่าผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 

10 ปี อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์

การทำงาน ระหว่าง 10 - 20 ปี กับการทำงานมากกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านค่าจา้งและค่าตอบแทน 

แตกต่างกัน 2 คู่ ดังนี้ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานอยู่ระหว่าง        

10 - 20 ปี และมากกว่า20 ปี มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผูบ้ริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงาน 

ระหว่าง 10 - 20 กับการทำงานมากกว่า 20 ปี มคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน  

  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมแตกต่างกัน จากการทดสอบ  

F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า มีความ

แตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ 

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์การทำงานมคีวามแตกต่างกัน จากการทดสอบ t-test ชนิด 

Independent samples และการทดสอบ F (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) เมื่อจำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมพบว่า มคีวาม

แตกต่างกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย เมื่อ

จำแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกันสมมติฐาน

การวิจัย เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมพบว่า แตกต่างกัน ตรงกับ

สมมตฐิานการวิจัย 

 ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  
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ตาราง 27  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู                              

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
 

ตัวแปร Xt X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y Y1 Y2 Y3 Y4 

X 1            

X1 .857** 1           

X2 .863** .820** 1          

X3 .761** .510** .529** 1         

X4 .789** .688** .683** .465** 1        

X5 .892** .776** .828** .548** .700** 1       

X6 .855** .746** .739** .515** .664** .880* 1      

Yt .549** .541** .479** .338** .561** .531** .510** 1     

Y1 .547** .572** .479** .322** .547** .534** .524** .887** 1    

Y2 .490** .481** .432** .299** .514** .486** .454** .895** .802** 1   

Y3 .424** .415** .351** .274** .420** .382** .390** .885** .692** .691** 1  

Y4 .489** .455** .448** .300** .517** .495** .444** .834** .660** .692** .612** 1 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 27 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน (X) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู (Y) สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .549 ส่วนคุณลักษณะ     

ที่พึงประสงค์ของผู้ริหารโรงเรียนทั้ง 6 ดา้น และความพึงพอในในการปฏิบัติงานของครู      

ทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สรุปภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน โดยรวม (Xt) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน โดยรวม (Yt) 

มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับปานกลาง (r = 0.549**)  

ตาราง 28 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ  

              ความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านโอกาส/ความก้าวหน้า  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านโอกาส/ความก้าวหน้า (Y1) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ (X1) .572** ปานกลาง 

2. ดา้นความรับผดิชอบ (X2) .479** ปานกลาง 

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ 

(X3) 

.322** ปานกลาง 

4. ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (X4) 

.547** ปานกลาง 

5. ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน 

(X5) 

.534** ปานกลาง 

6. ด้านบุคลิกภาพที่ด ี(X6) .524** ปานกลาง 

รวม (Xt) .547** ปานกลาง 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 จากตาราง 28 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านโอกาส/

ความก้าวหน้า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 

ตาราง 29 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดา้นงาน/ลักษณะงาน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านงาน/ลักษณะงาน (Y2) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ (X1) .481** ปานกลาง 

2. ดา้นความรับผดิชอบ (X2) .432** ปานกลาง 

3. ด้านความสามารถในการจูงใจ (X3) .299** ต่ำ 

4. ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (X4) 

.514** ปานกลาง 

5. ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน 

(X5) 

.486** ปานกลาง 

6. ด้านบุคลิกภาพที่ด ี(X6) .454** ปานกลาง 

รวม (Xt) .490** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 29 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพันธ์กันทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านงาน/ลักษณะงาน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง  

(r = 0.490**) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความฉลาดมีไหวพริบ (r = 0.481**) 

ด้านความรับผดิชอบ (r = 0.432**) ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(r = 0.514**) ด้านความมชีีวิตชีวาและอดทน (r = 0.486**) และด้านบุคลิกภาพที่ดี  
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(r = 0.454**) มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง ส่วนด้านความสามารถในการจูงใจ  

(r = 0.299**) ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  

ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ  

              ความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

ด้านค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (Y3) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ (X1) .415** ปานกลาง 

2. ดา้นความรับผดิชอบ (X2) .351** ปานกลาง 

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ 

(X3) 

.274** ต่ำ 

4. ด้านความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (X4) 

.420** ปานกลาง 

5. ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน 

(X5) 

.382** ปานกลาง 

6. ด้านบุคลิกภาพที่ด ี(X6) .390** ปานกลาง 

รวม (Xt) .424** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 30 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง  

(r = 0.424**) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านความฉลาดมีไหวพริบ (r = 0.415**)  

ด้านความรับผดิชอบ (r = 0.351**) ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(r = 0.420**) ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน (r = 0.382**) และด้านบุคลิกภาพที่ดี 

(r = 0.390**) มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง ส่วนด้านความสามารถในการจูงใจ  

(r = 0.274**) ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  
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ตาราง 31 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ  

              ความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

              ประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านเพื่อนร่วมงาน  
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารโรงเรยีน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

ด้านเพื่อนร่วมงาน (Y4) 

Pearson Correlation ระดับความสัมพันธ์ 

1. ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ (X1) .455** ปานกลาง 

2. ดา้นความรับผดิชอบ (X2) .448** ปานกลาง 

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ 

(X3) 

.300** ต่ำ 

4. ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (X4) 

.517** ปานกลาง 

5. ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน 

(X5) 

.495** ปานกลาง 

6. ด้านบุคลิกภาพที่ดี (X6) .444** ปานกลาง 

รวม (Xt) .489** ปานกลาง 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 31 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านทุกด้านมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอในใจการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ด้านค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง  

(r = 0.489**) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความฉลาดมีไหวพริบ (r = 0.55**)  

ด้านความรับผดิชอบ (r = 0.448**) ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(r = 0.517**) ด้านความมชีีวิตชีวาและอดทน (r = 0.495**) และด้านบุคลิกภาพที่ดี  

(r = 0.444**) มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง ส่วนด้านความสามารถในการจูงใจ  

(r = 0.300**) ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ  

  ดังนัน้ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 
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การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน พบว่า มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก จากการทดสอบโดยหาค่าสหสัมพันธ์อย่าง

ง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) จึงมีความสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรยีนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

  จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวมและรายด้าน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ผูว้ิจัยเห็นว่าแนวทางพัฒนาที่สามารถทำได้ คือ การ

พัฒนาทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริการโรงเรียน และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู ผูว้ิจัยจึงได้ดำเนินการดังนี้ 

   1. นำผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

แต่ละด้าน ได้แก่ ความฉลาดมีไหวพริบ ความรับผดิชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความ 

สามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมีชีวติชีวาและอดทน และบุคลิกภาพที่ดทีี่มี

ค่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรวมมาหาแนวทางพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

ไปกำหนดแนวทางมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนให้เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ปรากฏดังตาราง 32 
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ตาราง 32 การนำเสนอระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรเรียน สังกัด  

              สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เพื่อนำมาหา  

              แนวทางพัฒนา  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรยีน 

ค่าเฉลี่ย 

�̅�  

แปลความเมื่อ

เปรียบเทยีบกับ

ค่าเฉลี่ยรวม 

สรุป 

1. ความฉลาดมีไหวพริบ 4.52 เท่ากับ หาแนวทางพัฒนา 

2. ความรับผดิชอบ 4.59 สูงกว่า - 

3. ความสามารถในการจูงใจ 4.42 ต่ำกว่า หาแนวทางพัฒนา 

4. ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.46 ต่ำกว่า หาแนวทางพัฒนา 

5. ความมีชีวติชีวาและอดทน 4.52 เท่ากับ หาแนวทางพัฒนา 

6. มบีุคลิกภาพที่ดี 4.59 สูงกว่า - 

รวม 4.52 - - 

 จากตาราง 32 พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร

และครูผูส้อน พบว่าที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม 4 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดมี

ไหวพริบ ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความ

มีชีวติชีวาและอดทน 

  2. นำผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู แต่ละด้าน 

ได้แก่ โอกาส/ความก้าวหน้า งาน/ลักษณะงาน ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน และเพื่อนร่วมงานที่มี

ค่าเฉลี่ยในด้านที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรวมมาหาแนวทางพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม  

ไปกำหนดแนวทางมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูให้

เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปรากฏดังตาราง 33 
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ตาราง 33 การนำเสนอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคร ูสังกัดสำนักงานเขต  

 พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 เพื่อนำมาหาแนวทางพัฒนา  

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู 

ค่าเฉลี่ย 

�̅�  

แปลความเมื่อ

เปรียบเทยีบกับ

ค่าเฉลี่ยรวม 

สรุป 

1. โอกาส/ความก้าวหน้า 4.46 สูงกว่า - 

2. งาน/ลักษณะงาน 4.43 สูงกว่า - 

3. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 4.24 ต่ำกวา หาแนวทางพัฒนา 

4. เพื่อนร่วมงาน 4.53 สูงกว่า - 

รวม 4.41 - - 

 จากตาราง 33 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

กับครูผูส้อน พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม 1 ด้าน คอื ค่าจา้ง/

ค่าตอบแทน ดังนัน้ผูว้ิจัยตอ้งการแสวงหาแนวทางการพัฒนา คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

  ผูว้ิจัยดำเนินการดังนี้ 

   1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ดา้นที่มี

ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหรอืเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม ผู้วิจัยนำมาร่างเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงขอ้

คำถามที่แสดงถึงลักษณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ตอ้งพัฒนาเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

   2. ผู้วจิัยไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิให้นำเสนอแนวทางพัฒนา โดยผูว้ิจัย

นำเสนอแนวทางพัฒนาในรูปความเรยีง (Content Analysis) ผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย  

    2.1 เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาในระดับ

ปริญญาเอก จำนวน 2 คน  
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     2.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดี 

คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     2.1.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    2.2 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา จำนวน 2 คน 

     2.2.1 ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

     2.2.2 นายศักดิ์ชัย  อนิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

    2.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก 

จำนวน 3 คน 

     2.3.1 ดร.ยุทธนา  อุทโธ  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

     2.3.2 ดร.วชริาวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

ดอนขาว สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

     2.3.3 ดร.บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

บ้านสงเปลือย สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

    2.4 ครูผูส้อน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

สาขาการศกึษา จำนวน 3 คน 

     2.4.1 ดร.เกวียนทอง  ตน้เชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

อนุบาลพรรณานิคม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

     2.4.2 ดร.อดิศักดิ์  นวลสิงห์ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้าน 

พังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

     2.4.3 ดร.ขนษิฐา  ชัยประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

อนุบาลพรรณานิคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

  จากการศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจยัได้ศกึษาข้อมูลและนำเสนอ  
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แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้วธิีการ 

สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำสัมภาษณ์ไว้โดยสรุป ดังนี้ 

   1. ด้านความฉลาดมีไหวพริบ ผู้วจิัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในด้าน

ความฉลาดมีไหวพริบ ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนได้ให้คำสัมภาษณ์ดังนี้ 

    “...ผู้บริหารต้องมีองค์ความรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ได้ 

ศกึษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง...” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

    “...จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านความ

เฉลียวฉลาดมไีหวพริบ ศกึษาดูงานในโรงเรียนที่ผู้บริหารปฏิบัติเป็นเลิศในด้านการบริหาร

จัดการโดยมีการกระตุ้นในการใชป้ัญญา...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...จัดประชุม PLC มีการฝกึปฏิบัติจริง และมีการอบรมเพื่อพัฒนา...” 

 (วรกัญญาพิไล  แกระหัน, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

    “...พัฒนาตนเองก่อน ศกึษาหาความรูด้้วยตนเอง ศกึษาดูงานจาก

บุคคลที่เป็นตัวอย่าง...” 

 (ศักดิ์ชัย อินทธิวงศ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 

    “...ตระหนักในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดา้น ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 

ตำราผูรู้้ แหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ศกึษาดูงาน มีบุคคลต้นแบบ...” 

 (ยุทธนา อุทโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...ฝึกฝนตนเองสม่ำเสมอ ศกึษาเรียนรู้ตลอดเวลา เข้าอบรมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ กระตือรอืร้นมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่

เสมอ...” 

 (วชริาวุธ ปานพรม, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...จัดให้มีการศกึษา อบรม มทีีมที่ปรึกษา ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มี

ประสบการณ์ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ของตนเอง...” 

 (บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 
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    “...พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลงมอืปฏิบัติจริง จัดอบรม ศึกษาดูงาน...” 

 (เกวียนทอง ต้นเชือ้, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...ศกึษาหาความรูใ้นด้านต่าง ๆ ศกึษาดูงานจากผู้ที่เป็นต้นแบบ 

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา...” 

 (อดิศักดิ์  นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...ศกึษาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง ศกึษาวิธีการปฏิบัติตน พัฒนา

คุณธรรมของตนเอง ศกึษาวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตระหนักที่จะพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ...” 

 (ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

ตาราง 34 การสังเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

 ด้านความฉลาดมไีหวพริบ 

                

                    

           ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รว
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ตระหนักพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 8 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

และการสัมมนา 
 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   5 

ศกึษาดูงานจากแหล่ง

เรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ 
✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓  6 

ศกึษาจากบุคคลที่เป็น

แบบอย่าง  
✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  7 
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ตาราง 34 (ต่อ) 

                

                    

           ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รว
ม 

มีความรูล้ะเชื่อมโยง

ความรูไ้ด้  
✓          1 

จัดประชุม PLC   ✓        1 

พัฒนาคุณธรรมของ

ตนเอง 
         ✓ 1 

ศกึษาวิธีการปฏิบัติตน           ✓ 1 

 จากตาราง 34 พบว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ด้านความฉลาดมีไหวพริบ โดยพิจารณาความถี่ในระดับ 5 ขึน้ไป โดยใช้เกณฑ์

ร้อยละ 50 ในการเลือก จงึสรุปได้ว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความฉลาดมไีหวพริบ ได้แก่ 1) ตระหนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  

2) ศกึษาจากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง 3) ศกึษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบและ         

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา 

   2. ด้านความสามารถในการจูงใจ ผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ในด้าน

ความสามารถในการจูงใจ ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ใหค้ำสัมภาษณ์ดังนี้ 

    “...มหีลักมนุษยสัมพันธ์ มีหลักการพูด พูดโน้มน้าวจิตใจ มีเหตุมีผล 

ทัศนคตเิชงิบวก มบีุคลิกภาพที่ด ีและตอ้งเข้าใจบุคคลอื่น...” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 
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    “...อบรม สัมมนาในด้านการมทีักษะในการจูงใจ สร้างแรงจูงใจให้

เกิดแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา กระตุน้ให้ผูบ้ริหารตระหนักและเห็นความจำเป็นในการมีทักษะ

ในการสร้างแรงจูงใจ...” 

 (ธวัชชัย  ไพใหล, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...มกีารประชุม PLC เชดิชูเกียรติ มอบรางวัลเมื่อมีโอกาส และเลื่อน

ตำแหน่ง เพิ่มค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพของผลงาน...” 

 (วรกัญญาพิไล  แกระหัน, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

    “...มหีลักการพูด น้ำเสียง โทนเสียงต้องน่าฟัง จัดอบรมการสร้าง

แรงจูงใจในหน่วยงาน...” 

 (ศักดิ์ชัย  อินทธิวงศ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 

    “...ตระหนักที่จะพัฒนาตนเองเสมอใช้การโน้มน้าวนำไปปฏิบัติจริง...” 

 (ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...กำหนดนโยบายและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน กำกับดูแล

ติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ สร้างขวัญและกำลังใจ ชมเชยใหร้างวัลอย่างเหมาะสม 

สร้างความเข้าใจร่วมกัน...” 

 (วชริาวุธ ปานพรม, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การมีทัศนคติที่ดีต่อ 

คนอื่น ศกึษาจากผู้มีประสบการณ์ มีการฝึกปฏิบัติทักษะและมีการ coaching จากผู้มี

ประสบการณ์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ...” 

 (บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์,  สัมภาษณ์, 26  มกราคม 2564) 

    “...สร้างความตระหนักในการสร้างแรงจูงใจให้กับผูร้่วมงาน และเพิ่ม

ค่าตอบแทน...” 

 (เกวียนทอง ต้นเชือ้, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...มเีทคนิคการพูดต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรา้งแรงจูงใจ เช่น การ

ชมเชย รางวัลใหก้ับผูท้ี่อยู่ใต้บังคับบัญชา...” 

 (อดิศักดิ์  นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
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    “...ศกึษาวิธีจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ศกึษาวิธีการพูดโน้มนา้วจติใจผูอ้ื่น      

มทีักษะในการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ ใช้กระบวนการบริหารถูกต้องยอมรับได้และให้

รางวัล...” 

 (ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

ตาราง 35 การสังเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

 ด้านความสามารถในการจูงใจ  
 

                

                  

            ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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มีหลักมนุษยสัมพันธ์ ✓          1 

มีหลักการพูด 

สามารถโน้มน้าวจติใจ

ผูฟ้ังได้ 
✓ ✓  ✓ ✓    ✓ ✓ 6 

มีเหตุและผล ✓          1 

มีทัศนคติในทางบวก ✓      ✓    2 

มีบุคลิกภาพที่ดี ✓         ✓ 2 

เข้าใจบุคคลอื่นเป็น

อย่างดี 
✓          1 

สร้างแรงจูงใจ  ✓  ✓    ✓ ✓ ✓ 5 

ให้รางวัล  

เลื่อนตำแหน่งและเพิ่ม

ค่าตอบแทน 

  ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ 5 
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ตาราง 35 (ต่อ) 

                

                  

            ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รว
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พัฒนาตนเองเสมอ     ✓  ✓    2 

กำหนดนโยบายและ

เป้าหมายชัดเจน 
     ✓     1 

กำกับ ตดิตาม 

ประเมินผล 
     ✓ ✓    2 

 จากตาราง 35 พบว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ด้านความสามารถในการจูงใจ โดยพิจารณาความถี่ในระดับ 5 ขึ้นไป โดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 50 ในการเลือก จึงสรุปได้ว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความสามารถในการจูงใจ ได้แก่ 1) มีหลักการพูด สามารถโน้มน้าว

จติใจผูฟ้ังได้ 2) สรา้งแรงจูงใจ และ 3) ให้รางวัล เลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มค่าตอบแทน 

   3. ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ ในด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนได้

ให้คำสัมภาษณ์ดังนี้ 

    “...มคีวามรูค้วามเข้าใจในการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวคิดที่

จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในโรงเรียน อำนวยความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยี และ

ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา...” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 
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    “...อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรม นิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม          

จัดกิจกรรมศกึษาดูงาน...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2664) 

    “...ศกึษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างและพัฒนาทักษะ มกีาร

อบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้านที่สำคัญต้องปฏิบัติจริง ผ่าน online/onhand...” 

 (วรกัญญาพิไล  แกระหัน, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

    “...ตระหนักการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมว่ามันจำเป็นอย่างมาก 

เข้าใจในการใช้ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นผูน้ำ

ด้านเทคโนโลยีและสามารถสอนผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้...” 

 (ศักดิ์ชัย  อินทธิวงศ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 

    “...พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล high-tech ศกึษาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปฏิบัติจริงในโรงเรยีน มีภาวะผู้นำด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม...” 

 (ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...อบรม สัมมนา พัฒนาและยกระดับความสามารถ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้

ในโรงเรยีน...” 

 (วชริาวุธ ปานพรม, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...ศกึษาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหเ้กิดประโยชน์ทุกด้าน 

ทั้งนีห้น่วยงานต้นสังกัดต้องบริหาร บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการ 

ทำงาน...” 

 (บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2564) 

    “...เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นความสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแบบอย่างใหก้ับผูท้ี่อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีภาวะผู้นำด้าน

เทคโนโลยี...” 

 (เกวียนทอง ต้นเชือ้, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 



145 

    “...มคีวามรูด้้านการใชเ้ทคโนโลยี มีการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม มีความเข้าใจระบบ ICT สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้ในโรงเรียน...” 

 (อดิศักดิ์  นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 

    “...ศกึษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีการจัดอบรมเชงิปฏิบัติ มีภาวะผูน้ำด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสอนผู้อื่นได้...” 

 (ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2564) 
 

ตาราง 36 การสังเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

 ด้านความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 

                

                 ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

ด้านความสามารถ 
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รว
ม 

พัฒนาตนเองให้เป็นคน 

High-tech และมีความ

เข้าใจในการใชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

✓   ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 6 

มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี

มาปรับใช้ในโรงเรียน 
✓   ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 6 

อำนวยความสะดวกในการ

ใช้เทคโนโลย ี
✓      ✓    2 

ทันสมัยต่อการ

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา  
✓   ✓       2 

สร้างและพัฒนาทักษะ   ✓    ✓    2 
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ตาราง 36 (ต่อ) 

                

                 ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

ด้านความสามารถ 
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รว
ม 

มีภาวะผูน้ำด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
   ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 5 

นิเทศ กำกับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 ✓         1 

จัดกิจกรรมศกึษาดูงาน  ✓         1 

ศกึษาและใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหเ้กิดประโยชน์

ที่สุด 

  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓  5 

อบรมเชิงปฏิบัติการในการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และนวัตกรรม  

 ✓ ✓   ✓   ✓ ✓ 5 

 จากตาราง 36 พบว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ด้านความสามารถด้านการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยพิจารณาความถี่     

ในระดับ 5 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 ในการเลือก จึงสรุปได้ว่าแนวทางพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ดา้นความสามารถด้านการใชเ้ทคโนโลยี

และนวัตกรรม ได้แก่ 1) พัฒนาตนเองให้เป็นคน High-tech และมีความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในโรงเรียน 3) มภีาวะ

ผูน้ำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4) ศกึษาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิด
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ประโยชน์ที่สุด และ 5) อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และ

นวัตกรรม 

   4. ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน ผู้วจิัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในด้าน

ความมีชีวติชีวาและอดทน ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ใหค้ำสัมภาษณ์ดังนี้ 

    “...พัฒนาตนเองดา้นบุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มคีวามกระตอืรือร้น

ในการทำงาน มีความอดทนงานหนักก็ทำได้ ไม่ปฏิเสธการทำงาน สามารถทำงานกับบุคล

อื่นได้...” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

    “...จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD.) โดยใช้กิจกรรม walk rally เพื่อ

กระตุน้ให้ผูบ้ริหารมคีวามสุข มกีิจกรรมสันทนาการร่วมกัน มคีวามอดทนในการทำงาน 

ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...ฝึกทักษะ Deep Listening ประชุม PLC และมีการรวบรวมองค์

ความรูต้่าง ๆ (KM)...” 

 (วรกัญญาพิไล  แกระหัน, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2624) 

    “...มคีวามกระตอืรอืร้นในการทำงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกในแง่ดี 

มีทัศนคติทางบวก มีความอดทนต่อการทำงาน เข้าใจผูใ้ต้บังคับบัญชา...” 

 (ศักดิ์ชัย อินทธิวงศ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2624) 

    “...มคีวามมุ่งมั่น อดทนต่อการทำงาน เข้าใจผูใ้ต้บังคับบัญชา                

มีชีวติชีวาที่สดใส ยิ้มแย้ม มีทัศคติที่ดตี่อทุกคนและสิ่งรอบข้าง...” 

 (ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ที่เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์

อันดีกับผูอ้ื่นเสมอ ปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกัลยาณมติร...” 

 (วชริาวุธ ปานพรม, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...มคีวามสุขในการทำงาน กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีความ

เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับทุกคน ทุกฝ่าย มีความมุ่งม่ันในการทำงาน มีความอดทนสูง...” 

 (บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2624) 
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    “...สร้างความตระหนักในการทำงานอดทนอย่างมากมีบุคลิกภาพที่ดี 

ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา...” 

 (เกวียนทอง ต้นเชือ้, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น ยิม้แย้มแจ่มใส ใจเบิกบาน ตอ้ง

อดทนถึงแม้จะมีการตอบโต้จากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน...” 

 (อดิศักดิ์  นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...บรรยากาศการทำงานต้องด ีบุคลิกภาพการแต่งกายหน้าตา      

ยิ้มแย้ม มีความอดทนในการทำงาน มคีุณธรรมในการบริหารงาน...” 

 (ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

ตาราง 37 การสังเคราะห์แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

 ด้านความมชีีวิตชีวาและอดทน  

                

                   

              ผูเ้ช่ียวชาญ 
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รว
ม 

พัฒนาตนเองดา้น

บุคลิกภาพ 
✓       ✓  ✓ 3 

อารมณ์ดี ยิม้แย้ม

แจ่มใส มีความสุข 

ในการทำงาน 
✓   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 

มีความอดทนงานหนัก

ก็ทำได้และไม่ปฏิเสธ

การทำงาน 
✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
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ตาราง 37 (ต่อ) 

                

                   

              ผูเ้ช่ียวชาญ 

 

 

 

ด้านความมชีีวิต 
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รว
ม 

สามารถทำงานกับ

บุคคลอื่นได้ สรา้ง

สัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 8 

จัดกิจกรรมพฒันา

องค์กร  
 ✓         1 

ใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้น

ผูบ้ริหารให้มคีวามสุข 
 ✓         1 

ฝกึทักษะ Deep 

Listening  
  ✓        1 

ประชุม PLC   ✓        1 

เก็บรวมรวมองค์ความรู้   ✓        1 

มีทัศนคติในทางบวก    ✓ ✓      2 

จัดสภาพแวดล้อมและ

แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
     ✓    ✓ 2 

กำหนดเป้าหมายอย่าง

ชัดเจน 
      ✓     

มีคุณธรรมในการ

บริหาร 
         ✓ 1 

มีความกระตอืรอืร้น 

ในการทำงาน 
✓   ✓       2 
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 จากตาราง 37 พบว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียน ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน โดยพิจารณาความถี่ในระดับ 5 ขึ้นไป โดยใช้

เกณฑ์รอ้ยละ 50 ในการเลือก จึงสรุปได้ว่า แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ด้านความมชีีวติชีวาและอดทน ได้แก่ 1) มีความอดทนงานหนักก็ทำได้

และไม่ปฏิเสธการทำงาน 2) สามารถทำงานกับบุคคลอื่นได้ สรา้งสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  

3) อารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส มคีวามสุขในการทำงาน 

  จากการศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผูว้ิจัยได้ศกึษาข้อมูลและนำเสนอ แนวทางในพัฒนาการ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยใช้วธิีการ สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมี

ผูเ้ชี่ยวชาญได้ให้คำสัมภาษณ์ไว้โดยสรุป ดังนี้ 

   1. ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ผู้วจิัยได้สัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ในด้าน

ค่าจ้างและค่าตอบแทน ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนได้ให้คำสัมภาษณ์ดังนี้ 

    “...ค่าจา้งและค่าตอบแทน ของครูและผูบ้ริหารมีความเหมาะสม 

เพราะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคง เงนิเดือนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย สวัสดิการก็ครบ 

และทั้งยังมีเวลาพักผ่อนช่วงปิดเทอม...” 

(ไชยา  ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 30 มกราคม 2564) 

    “...พิจารณาค่าจา้งและค่าตอบแทนอย่างมคีุณธรรมใช้หลักธรรมา       

ภบิาล และมีการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาที่ดี และรับรางวัลการปฏิบัติงาน ครู

ต้องการสวัสดิการเพิ่ม และต้องการเงินเดือนให้เหมาะสม...” 

 (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...สร้างความตระหนักในกรอบวิชาชีพ ติดตามและประเมินผลอยู่

เสมอ ครูต้องการใหม้ีสวัสดิการที่เพิ่มขึน้ และเงนิเดือนตามเหมาะสม...” 

 (วรกัญญาพิไล  แกระหัน, สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2624) 

    “...พิจารณาค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ตามความเป็นจรงิ มีเหตุผล

ประกอบการพิจาณาเสมอ ให้รางวัลกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเสมอเมื่อมโีอกาส เพิ่มสวัสดิการ

ให้คร.ู..” 

 (ศักดิ์ชัย  อินทธิวงศ์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2624) 
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    “...ใชค้วามเป็นธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน มีหลักธรรมาภบิาล 

6 ใชเ้หตุและผลทุกครั้งเมื่อพิจารณาเงินเดอืน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย...” 

 (ยุทธนา  อุทโธ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...สร้างความรูส้ึกมีส่วนร่วม สรา้งความมั่นคง และความก้าวหน้าใน

ตำแหน่ง สร้างความผูกพัน สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน 

เพิ่มสวัสดิการให้ครู และพิจาณาเงินเดือนตามความเหมาะสม...” 

 (วชริาวุธ ปานพรม, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...สร้างความตระหนักทำความเข้าใจ ค่าจา้ง/ค่าตอบแทนแก่ครู 

อำนวยความสะดวก จัดหา พัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนตาม

สถานการณ์และเวลาที่เอื้ออำนวย ครูต้องเพิ่มสวัสดิการ บริหารตามหลักธรรมาภบิาล...” 

 (บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์, สัมภาษณ์, 26 มกราคม 2624) 

    “...สร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้ความยุติธรรมกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ครูตอ้งการเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ ...” 

 (เกวียนทอง  ตน้เชื้อ, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...ตระหนักถึงความยุติธรรม มีหลักธรรมาภบิาล มีเหตุผลในการ

พิจารณาเงินเดอืน มีความยุตอธรรมใหก้ับทุกคน...” 

 (อดิศักดิ ์ นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 

    “...สร้างแรงเสริมให้ครู พจิารราเงนิเดือนตามความเป็นจรงิและ

ยุติธรรม มหีลักธรรมาภบิาลในการพิจารณา และเสริมแรงโดยการยกย่องชมเชย...” 

 (ขนิษฐา  ชัยประโคน, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2624) 
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ตาราง 38 การสังเคราะห์แนวทางพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

 ด้านค่าจา้งและค่าตอบแทน   

                

                    

            ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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บุป
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ชือ้
 (2

56
4)

 

อด
ิศัก

ดิ์ 
นว

ลส
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ิษฐ

า 
ชัย

ปร
ะโ

คน
 (2

56
4)

 

รว
ม 

เงินเดอืนเพียงพอ

สำหรับการใช้จ่าย ✓          1 

เงินเดอืนมคีวาม

เหมาะสม ✓          1 

มีเวลาพักผ่อนช่วงปิด

เทอม ✓          1 

ครูต้องการสวัสดิการ

เพิ่มและต้องการ

เงินเดอืนให้เหมาะสม 

 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   6 

ใช้หลักธรรมาภบิาล 

ในการบริหาร  
 ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

สร้างความตระหนัก 

ในกรอบวิชาชีพ 
  ✓   ✓     2 

ติดตามและประเมินผล

อยู่เสมอ 
  ✓        1 

พิจารณาขั้นเงินเดือน

ตามความเป็นจริงและ

มีเหตุผลในการ

พิจารณา 

   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 6 
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ตาราง 38 (ต่อ) 

                

                    

            ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

 

 

ด้านค่าจา้งและ 
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ศัก
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บุป
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ิษฐ
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ชัย
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 (2

56
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รว
ม 

สร้างความมั่นคง 

และความก้าวหน้า 

ในตำแหน่ง 

     ✓     1 

อำนวยความสะดวก 

จัดหา สรรหาครู  
      ✓    1 

สนับสนุนค่าจ้าง

ค่าตอบแทนตาม

สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

      ✓    1 

สร้างแรงจูงใจในการ

ทำงาน 
       ✓  ✓ 2 

 จากตาราง 38 พบว่า แนวทางพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

ด้านค่าจา้งและค่าตอบแทน โดยพิจารณาความถี่ในระดับ 5 ขึน้ไป โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 50 

ในการเลือก จงึสรุปได้ว่า แนวทางพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ด้าน

ค่าจ้างและค่าตอบแทน ได้แก่ 1) ครูต้องการสวัสดิการเพิ่ม และต้องการเงินเดือนให้

เหมาะสม 2) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และ 3) พิจารณาขั้นเงนิเดือนตามความ

เป็นจรงิและมีเหตุผลในการพิจารณา  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ซึ่งผูว้ิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

  1. ความมุ่งหมายของการวิจัย  

  2. สมมตฐิานของการวิจัย  

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย  

  4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  6. สรุปผลการวิจัย  

  7. อภปิรายผลการวิจัย  

  8. ข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศกึษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูผูส้อน 

  2. เพื่อศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน 

3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของ

โรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน 
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  4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียนและ

ประสบการณ์การทำงาน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

  6. เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน มีความแตกต่างกัน 

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน มีความแตกต่างกัน 

  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคดิเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความสัมพันธ์กันทางบวก 
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วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

  ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,351 คน จาก 258 โรงเรียน 

แบ่งเป็นผูบ้ริหารจำนวน 258 คน และครูผูส้อนจำนวน 3,093 คน 

 2. ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  

  ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 354 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร 

จำนวน 104 คน และครูผูส้อน จำนวน 250 คน จาก 104 โรงเรียน การกำหนดกลุ่ม

ตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2556, หนา้ 43) และใช้

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)  

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด ใชส้ำหรับ 

ผูบ้ริหารและครูผู้สอน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื 

   ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูต้อบแบสอบถาม  

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์การทำงาน  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผูบ้ริหาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี ้ 

    1. ความฉลาดมีไหวพริบ 

    2. ความรับผดิชอบ 

    3. ความสามารถในการจูงใจ 

    4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    5. ความมีชีวติชีวาและอดทน 

    6. มบีุคลิกภาพที่ดี 

 



158 

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้ 

    1. โอกาสและความก้าวหน้า 

    2. งานและลักษณะงาน 

    3. ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

    4. เพื่อนร่วมงาน 

     ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และ 3 เป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) ของไลเคิร์ท (Likert’s rating scale) โดยกำหนดช่วงระดับของ

คะแนนเป็น 5 ระดับดังนี้ 

      ถ้าตอบในช่อง “น้อยที่สุด”  ให้ 1 คะแนน 

      ถ้าตอบในช่อง “น้อย”  ให้ 2 คะแนน 

      ถ้าตอบในช่อง “ปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน 

      ถ้าตอบในช่อง “มาก”  ให้ 4 คะแนน 

      ถ้าตอบในช่อง “มากที่สุด”  ให้ 5 คะแนน 

    โดยมีค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ันของตัวแปร ดังนี้ 

     1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา 

      1.1 ความฉลาดมีไหวพริบ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.455 - .752 มีค่าความเชื่อมั่น .864 

      1.2 ความรับผิดชอบ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.486 - .738 มีค่าความเชื่อมั่น .864 

      1.3 ความสามารถในการจูงใจ ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.496 - .820 มีค่าความเชื่อมั่น .908 

      1.4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง .548 - .794 มีค่าความเชื่อมั่น .909 

      1.5 ความมีชีวติชีวาและอดทน ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 

.567 - .729 มีค่าความเชื่อมั่น .900 

      1.6 มีบุคลิกภาพที่ดี ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .391 - .736 

มีค่าความเชื่อมั่น .826 
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     2. ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

      2.1 โอกาส/ความก้าวหน้า ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.422 - .671 มีค่าความเชื่อมั่น .853 

      2.2 งาน/ลักษณะงาน ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.402 - .619 มีค่าความเชื่อมั่น .829 

      2.3 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.801 - .855 มีค่าความเชื่อมั่น .947 

      2.4 เพื่อนร่วมงาน ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .492 - .763 

มีค่าความเชื่อมั่น .896 

วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ผู้วจิัยขอหนังสือจากสำนักงานบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร นำไปเสนอขออนุมัตจิากผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 2  

  2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ออกหนังสอือนุญาตถึงโรงเรียน และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ตอบ

แบบสอบถามและจัดส่งคนืผูว้ิจัยในวันและเวลาที่กำหนด 

  3. ผู้วจิัยส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมหนังสือ 

ขอความร่วมมอืการเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ดำเนินการ 

ส่ง - รับ แบบสอบถามด้วยตัวเองและทางออนไลน์ รวมทั้งสิน้ 354 ฉบับ 

  4. ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม นำมาตรวจสอบให้คะแนนและทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และนำเสนอในรูป

ตารางประกอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน  

และประสบการณ์การทำงาน หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และนำเสนอในรูปตารางประกอบ 

ความเรยีง 
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  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีนประถมศกึษา โดยการหาค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ดังนี้ 

   1. วิเคราะห์ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 โดยใช้

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หนา้ 23 - 25) 

    4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 

    3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก 

    2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

    1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 

    1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

   2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารและความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนกตาม 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่า (t-test ชนิด Independent 

Samples)  

   3. การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารและความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test ชนิด 

One Way ANOVA)  

   4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยใช้การหาค่าความสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) 

   5. ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ได้กำหนดการแปลความหมาย ดังนี้  

(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 314)  

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.90 ขึ้นไป หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
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    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 - 0.89 หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 - 0.69 หมายถึง ความสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.30 แต่มากกว่า 0 หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์ระดับต่ำ  

    ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0 หมายถึง ไม่มคีวามสัมพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาความสัมพันธ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 พบว่า 

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามแนวความคิดของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มี 4 ด้าน  

ด้านความรับผดิชอบ ด้านมีบุคลิกภาพที่ดี ด้านความมีชีวติชีวาและอดทน ด้านความฉลาด

มีไหวพริบ ส่วนด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับมากที่สุดเพียงด้านเดียว คือ เพื่อนร่วมงาน  

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ โอกาสและความก้าวหน้า งานและลักษณะงาน และ

ค่าจ้างและค่าตอบแทน  

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน พบว่า 
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   3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้ายพบว่า ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ ด้านความ

รับผิดชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความมชีีวิตชีวาและอดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านความรับผดิชอบ และความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสติิที่ระดับ .05 ส่วนความฉลาดมีไหวพริบ ความสามารถ

ในการจูงใจ ความมีชีวติชีวาและอดทน และมีบุคลิกภาพที่ดี ไม่แตกต่างกัน  

   3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ที่มีประสบการในการทำงานต่างกัน 

โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์การทำงาน พบว่า 

   4.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า งาน/ลักษณะงาน ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงานแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านโอกาส/ความก้าวหน้า แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

   4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนที่มี 
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ขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

   4.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศกึษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ดา้นค่าจ้าง/ค่าตอบแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01  

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้โดยมีค่าความสัมพันธ์ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 

คือ ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (X4) และด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำ คอื 

ความสามารถในการจูงใจ (X3) อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  6. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนและ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ผูว้ิจัยเห็นว่าแนวทางพัฒนาที่

สามารถทำได้ คือ การพัฒนาทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริการโรงเรียน จำนวน  

4 ด้าน จาก 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความความฉลาดมีไหวพริบ 2) ดา้นความสามารถในการ

จูงใจ 3) ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 4) ด้านความมีชีวิตชีวาและ

อดทน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จำนวน 1 ด้าน จาก 4 ด้าน คือ ดา้น

ค่าจ้างและค่าตอบแทน สรุปจากคำสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ดังนี้ 

   แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  

    6.1 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ  

     6.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  

     6.1.2 ศกึษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ  

     6.1.3 ศกึษาจากบุคคลที่เป็นแบบอย่าง  

     6.1.4 ตระหนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
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    6.2 ดา้นความสามารถในการจูงใจ 

     6.2.1 สรา้งแรงจูงใจ  

     6.2.2 ใหร้างวัล เลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มค่าตอบแทน  

     6.2.3 มีหลักการพูด สามารถโน้มน้าวจิตใจผูฟ้ังได้ 

    6.3 ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

     6.3.1 มภีาวะผูน้ำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

     6.3.2 ศึกษาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ที่สุด  

     6.3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และนวัตกรรม  

     6.3.4 มีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในโรงเรียน  

     6.3.5 พัฒนาตนเองให้เป็นคน High-tech และมีความเข้าใจในการ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

    6.4 ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน 

     6.4.1 อารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส มีความสุขในการทำงาน  

     6.4.2 มีความอดทนงานหนักก็ทำได้และไม่ปฏิเสธการทำงาน   

     6.4.3 สามารถทำงานกับบุคคลอื่นได้ สรา้งสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

   แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

    6.5 ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน  

     6.5.1 ครูต้องการสวัสดิการเพิ่ม และต้องการเงินเดือนให้

เหมาะสม  

     6.5.2 ใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหาร  

     6.5.3 พิจารณาขั้นเงนิเดือนตามความเป็นจริงและมีเหตุผลในการ

พิจารณา 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 ในการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจัยขอนำเสนอการอภปิรายผลในประเด็นสำคัญ ดังนี ้  

  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมากที่สุด 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

คือ ความรับผดิชอบ มบีุคลิกภาพที่ดี ความมีชีวติชีวาและอดทน ความฉลาดมีไหวพริบ 

ส่วนความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และความสามารถในการจูงใจ อยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงออกใหค้รูผูส้อนเห็นว่าตนเองมี

ความผูกพันกับภาระงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อ มีความ

ตั้งใจปฏิบัติงานจนกว่างานจะสำเร็จ มคีวามสุขุม รอบคอบ มอีารมณ์หนักแน่น ผู้บริหาร

ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  

มีความสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะ

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อใหท้ันสมัย โดยในผลการวิจัยในระดับ

ประถมศึกษาที่มคีวามสอดคล้องกับผลการวิจัยของผูว้ิจัย มดีังนี้ คอืผลการวิจัยของ 

ศุภมาส วิสัชนาม (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

สถานศกึษา สังกัดเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

จันทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเลิศณรงค์ นามวงศ์ขัย 

(2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารมอือาชีพใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมอือาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและประธาน

กรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วิภาลัย วงษา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ 

ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนีย้ังมีผลการวิจัยในระดับมัธยมศกึษา ที่มคีวามสอดคล้องกับงานวิจัยของผูว้ิจัย 

คือ งานวิจัยของ บุษบา คํานนท์ (2559, บทคัดย่อ) ไดท้ำวิจัย เรื่องคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารในทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารใน

ทัศนะของครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนีย้ังมผีลการวิจัยในระดับอาชีวศกึษาที่มี

ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้วิจัย คอื ถาวร โสมณวัฒน์ (2558, บทคัดย่อ)  

ได้ทำวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครู 

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธาน ีผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร

สถานศกึษาที่พึงประสงค์ของบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา โฆษิต (2562, บทคัดย่อ) 

ได้ทำวจิัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามความตอ้งการของบุคลากร 

วิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามความตอ้งการของบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านโอกาส/ความก้าวหนา้ ดา้นงาน/ลักษณะ

งาน และด้านค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพ 

ที่โดดเด่นและแตกต่าง มเีพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบการทำงานเป็นทีม เพื่อนร่วมงานที่มีการ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ได้รับการปรับตำแหน่งหรือเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น อย่าง

เหมาะสม ได้รับการสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้า งานที่ครูปฏิบัติมคีวาม

แปลกใหม่และท้าทายความสามารถ งานที่ครูปฏิบัติเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาและเรียนรู้

เพิ่มเติม งานที่ครูปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ และงานที่ครูปฏิบัติเป็นที่ยอมรับ

ของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญมี เวียงนนท์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย 
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เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน

ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บุรีรัมย์ เขต 1 พบว่ามีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้านลักษณะของงานที่

ปฏิบัติดา้นสภาพการทำงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถืออยู่

ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ ใจไว (2557, บทคัดย่อ) ไดท้ำวิจัย

เรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศกึษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน

ในกลุ่มโรงเรียนศรรีาชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ รุ่งนภา บังคลัน (2559, บทคัดย่อ) 

ได้ทำวจิัย เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อโดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากนีย้ังมผีลการวิจัยในระดับมัธยมศกึษา ซึ่งมี

ผลการวิจัยในระดับมัธยมศึกษาที่มคีวามสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย คอื งานวิจัยของ 

ธนิตา  เลาหภชิาติชัย (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง คุณลักษณะของผูบ้ริหารกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน พบว่า 

   3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้ายพบว่า ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านความฉลาดมีไหวพริบ 
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ด้านความรับผดิชอบ ความสามารถในการจูงใจ ความมีชีวติชีวาและอดทน และมี

บุคลิกภาพที่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารมคีวาม

คิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน  

มีฉลาดเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ด ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถใน

การเรียนรู ้มีความสามารถในการคิดเชงิสร้างสรรค์ เป็นคนที่เข้าใจความรูส้ึก หรอืความ

สนใจของผู้อื่น และเป็นคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว ส่วนครูผูส้อนอาจมองว่าผูบ้ริหารอาจแสดงออกถึงลักษณะดังกล่าวไม่ชัดเจน

เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาลัย วงษา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

บึงกาฬตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศณรงค์ นามวงศ์ขัย (2562, บทคัดย่อ)  

ได้ทำวจิัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารมอือาชีพในโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผูบ้ริหารมอือาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผูส้อนและประธานกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

จำแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน นอกจากนีย้ังไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยใน

ระดับอาชีวศกึษา คอื งานวิจัยของ ชลธิชา โฆษิต (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความตอ้งการของบุคลากร วิทยาลัย

อาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัย

พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารความต้องการของบุคลากรวิทยาลัย

อาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จำแนกตาม

ตำแหน่ง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

   3.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน จำแนกตามการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ไม่ว่าจะปฏิบัติหนา้ที่ 

ที่โรงเรียนขนาดใด ก็มีคุณลักษณะที่พึงปะสงค์ที่ใกล้เคียงกัน คือ มีความฉลาดมีไหวพริบดี 

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี เข้าอกเข้าใจผูอ้ื่น มนี้ำในเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ มีความ

ยุติธรรม ความสุขุม รอบคอบ มอีารมณ์หนักแน่น และรู้จักถ่อมตนและให้เกียรตผิู้อื่น  

การที่ผลการวิจัยเป็นอย่างนี ้อาจเป็นเพราะในกระบวนการสอบคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน 

โดยเฉพาะกระบวนการฝกึอบรมผู้บริหารให้เกิดการพัฒนาตนเองใหม้ีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ก่อนที่จะได้รัยการบรรจุการเป็นผู้บริหาร โดยหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็น

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เป็นขบวนการที่มีคุณภาพจึงสามารถผลิต

ผูบ้ริหารโรงเรียนได้ตามความตอ้งการของนักวิชาการทางดา้นการศกึษาและการบริหาร

การศกึษาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาลัย วงษา (2563, บทคัดย่อ)  

ได้ทำวจิัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ปีการศกึษา 2562 

จำนวน 330 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 110 คน และครูผู้สอน จำนวน 220 คน 

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศณรงค์ นามวงศ์ชัย (2562, 

บทคัดย่อ) ได้ทำวจิัย เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมอือาชีพในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผูส้อนและประธานกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

   3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนแสดง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมที่บ่งบอกถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีจนทำใหผู้ใ้ต้บังคับ 

บัญชาเห็นลักษณะการมีภาวะผูน้ำ มคีวามเฉลียวฉลาดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ใน

การทำงานมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกวัย มีความเข้าใจถึงบทบาท
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หนา้ที่ของผูบ้ริหารโรงเรียนอย่างชัดเจน ตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียน จงึมคีวามคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยของผูว้ิจัยครั้งนี้มคีวามสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ทำ

การวิจัยในระดับอาชีวศกึษาของนักวิชาการ 2 คน คอื งานวิจัยของ ถาวร โสมณวัฒน์ 

(2558, บทคัดย่อ) ได้ทำ วจิัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของ

บุคลากรครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรครูที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่พึงประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน

ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ ชลธิชา โฆษิต (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัย เรื่อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความตอ้งการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศกึษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารความตอ้งการของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จังหวัดบึงกาฬ จำแนกตามประสบการณ์

การทำงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำในระดับประถมศกึษา 

คืองานวิจัยของ วิภาลัย วงษา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

บึงกาฬ ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 

4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่า ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน แตกต่างกัน  

  4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์

การทำงาน พบว่า 

   4.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า งาน/ลักษณะงาน ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน 

เพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านโอกาส/ 
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ความก้าวหน้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียน 

มคีวามคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า  

ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มองว่าตนเองได้มอบหมายงานให้ครูทำในตำแหน่งงานต่าง ๆ ใน

โรงเรียน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีพัฒนาการความก้าวหน้าในงานสูงขึน้กว่าเดิมรวมถึงการเลื่อน

ตำแหน่งงานให้ครูสูงขึ้น อย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้ครูเสนอผลงานเพื่อ

ความก้าวหน้า นอกจากนี้เงินเดือนของครูที่ได้รับมีความเหมาะสมและยุติธรรม และคิดว่า

ครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีมิตรภาพอันดีต่อกัน มนี้ำใจ เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ แต่ในมุมมองของ

ครูผูส้อนมองว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านีย้ังไม่มีความเหมาะสมมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สายนภา ดาวแสง (2559, หนา้ 88) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศกึษา เมอืงพัทยา 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดสำนักการศกึษา เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 

จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 

.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา บังคลัน (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ทีการศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อจำแนกตาม

ตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกัน  

   4.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่าง 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและครูผูส้อนไม่ว่าจะ

อยู่ในโรงเรียนขนาดใดก็ตามได้ร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิด เห็นพฤติกรรมการทำงานของ

ครูมีปัญหาสิ่งใดก็มีการปรึกษาหารอื ทำให้ปัญหาที่เกิดขึน้ในการทำงานลดลงไป  

และทำงานได้อย่างมคีวามสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายนภา  ดาวแสง (2559, 

หนา้ 88) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา เมอืงพัทยาจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผูบ้ริหารสถานศกึษาโรงเรียน สังกัดสำนักการศกึษา  

เมืองพัทยา จำนวน 118 คน ผลการวิจัยพบว่าเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ 
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บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา โรงเรียนสังกัดสำนักการศกึษา เมอืงพัทยา 

จังหวัดชลบุรี จำแนกตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทิรา แก้วบุตรา (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัย เรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม 

ผลการวิจัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหนา้ที่ในโรงเรียนที่มี

ขนาดต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

   4.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และ

ครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมและค่าจ้างและค่าตอบแทน 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้  

โดยผู้บริหารและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี และมากกว่า 

20 ปีมคีวามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมากกว่าผู้บริหารและ

ครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์มาก ๆ จะได้รับค่าตอบแทนโดยเฉพาะในด้านเงินเดือนสูงขึ้นตามจำนวนปีที่

บรรจุรับราชการ รวมถึงส่วนใหญ่ครูจะได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ่งมีค่าตอบแทนในการดำรง

วิทยฐานะต่าง ๆ เช่น การได้ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 

ซึ่งผลการวิจัยของผูว้ิจัยในครั้งนีไ้ม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ รักเดช 

(2557, บทคัดย่อ) ที่ทำการวจิัย เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอบางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

นนทบุรีเขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และยังไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา บังคลัน (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบางบ่อสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวม

ไม่แตกต่างกัน  
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  5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

โดยรวม (Xt) กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรยีน โดยรวม (Yt) 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับปานกลาง (r = 0.549**) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า 

การที่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้มคีวามฉลาด 

มีไหวพริบ การมีความรับผิดชอบ มคีวามสามารถในการจูงใจ มคีวามสามารถด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการที่ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความมี

ชีวติชีวาและอดทน รวมถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพที่ดีจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูมีความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูมคีวามก้าวหน้าใน

ตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงการเป็นข้าราชการครูเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในเรื่อง

ความสามารถถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และได้รับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนที่สูงมาก รวมถึงการ

ได้เพื่อนร่วมงานที่ด ีซึ่งทำใหค้รูสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และทำงานได้เต็มตาม

ศักยภาพของตน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิตา  เลาหภิชาติชัย (2560, บทคัดย่อ)  

ได้ทำวจิัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของ

ผูบ้ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3 ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด 4 

ด้าน คอื ดา้นมีความรับผดิชอบ ดา้นมบีุคลิกภาพที่ดี ด้านความมชีีวิตชีวาและอดทน ดา้น

ความฉลาดมีไหวพริบ และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คอื ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และด้านความสามารถในการจูงใจ ดังนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจงึต้องพัฒนา
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ตนเองให้มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านความสามารถในการจูงใจ

ให้ดียิ่งขึน้ 

  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คอื 

เพื่อนร่วมงาน และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คอื ดา้นโอกาส/ความก้าวหน้า งาน/ลักษณะ

งาน และค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ดังนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการเลื่อน

ตำแหน่งของครู ให้ความสำคัญกับงาน คอื ใช้บุคลากรใหถู้กกับงาน และให้ค่าตอบแทน

ด้วยความยุติธรรม  

  1.3 จากผลการวิจัย พบว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบ 

ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่า

หรอืเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม คือ ด้านความฉลาดมีไหวพริบ ด้านความสามารถในการจูงใจ 

ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดา้นความมีชีวติชีวาและอดทน และดา้น

ค่าจ้างและค่าตอบแทน ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศกึษาดูงาน

จากแหล่งเรียนรูท้ี่เป็นต้นแบบ จัดให้มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  

มีการใชว้าจาที่เพราะ ยิม้แย้มแจ่มใส เข้าใจบุคคลอื่น พิจารณาด้วยความยุติธรรม มีหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารคน ในส่วนของครูผู้สอน ครูต้องการสวัสดิการเพิ่ม และต้องการ

เงินเดอืนให้เหมาะสมกับการทำงาน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

  2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของครู 

  2.3 ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร

โรงเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาอื่น ๆ 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

บรรณานุกรม 

กชกร เบ้าสุวรรณ, ธนภัทร ปัจฉิม และสุจติรา ฉายปัญญา. (2550). ความคาดหวังและ 

 ความพึงพอใจต่อการศกึษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ศูนย์สุโขทัย 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข. (2545). คู่มือความฉลาดทางอารมณ์. กรุงเทพฯ:  

 ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต.  

กระทรวงศกึษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ .พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

 . (2542). พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ: 

 บริษัทสยามสปอรต์ ซินดเิคท จำกัด. 

 . (2545). พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที ่2) และที่

 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต์ ซินดิเค จำกัด. 

 . (2553). พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 (ฉบับที่ 3). 

 กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต์ ซินดเิคท จำกัด. 

จรัส โพธิ์จันทร์. (2553). ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลใน 

 ภาคเหนือ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ประสานมิตร. 

จรัส อติวทิยาภรณ์. (2553). หลักการและทฤษฎีการบริหารการศกึษา. สงขลา :  

 มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

จันทิรา แก้วบุตรา. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผู้บริหารโรงเรียนกับ 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษาในจังหวัดนครพนม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 

 3(5), 62 - 74. 

จาริณี อิศรางกูล ณ อยุธยา (2559). ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย 

 ของลูกค้าชาวไทยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วทิยานพินธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 

 

 



178 

ชลธิชา โฆษิต. (2562). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความตอ้งการของ 

 บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  

 จังหวัดบึงกาฬ. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(2),  

 43 - 44. 

ชูศร ีวงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใชส้ถิตเิพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที ่10. นนทบุรี:  

 ไทยเนรมติ กิจอินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 

ณรงค์ อุดมศรีผล. (2556). ความพึงพอใจของผูถ้ือบัตรเครดิตที่มตี่อการใช้บริการบัตร 

 เครดิตธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน). ภาคนิพนธ์ ศศ.ม. ปทุมธานี:  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ณัฐชนันท์ พรทิพย์รักษา. (2556). แรงจูงใจในการทำงานความบ้างานและความสุขในการ 

 ทำงาน. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 

ณิชามล ฟองน้ำ. (2557). การศกึษาคุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมผูน้ำและการทำงาน 

 เป็นทีมที่มีประสทิธิผลในการทำงาน. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. ปทุมธานี:  

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

ถาวร โสมณวัฒน์. (2558). คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่พึงประสงค์ของ 

 บุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม.  

 ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยศลิปกร.  

ทรงสวัสดิ์ แสงมณี. (2553). ศกึษาคุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความ 

 ต้องการของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน. งานนิพนธ์ ค.ม.  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ธนัญพร สุวรรณคาม. (2559). ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานความพึงพอใจในงานที่ 

 ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารพาณชิย์แห่งหนึ่ง.  

 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ธนิตา  เลาหภชิาติชัย. (2560). คุณลักษณะของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการ

 ปฏิบัติงานของครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 3. 

 วารสารศึกษาศาสตร์, 15(2), 158-173. 

ธร สุนทรายุทธ. (2551). การบริหารจัดการเชิงปฏิรูปทฤษฎีวจิัยและปฏิบัติทางการศกึษา.  

 กรุงเทพ ฯ : เนติกุลการพิมพ์. 
 



179 

ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเป็นมอือาชีพในการจัดและบริหารการศกึษายุคปฏิรูป 

 การศกึษา เพื่อปฏิรูปรอบ 2 และประเมินภายนอกรอบ 3. (พิมพ์ครั้งที่ 6).  

 กรุงเทพฯ: ขา้งฟ่าง. 

น.อ.สุรศักดิ ์ประทานวรปัญญา (2557). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายเรอื  

 โรงเรียนนายเรือ ตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาในส่วนบัญชาการ 

 กองทัพเรือ. วิทยานิพนธ์ รป.ม. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา.  

บริษัท โปรซอลฟ์ เอชซีเอ็ม จำกัด. (2560). ผูบ้ริหารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ. เข้าถึงได้ 

 จาก https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16816 27 มิถุนายน 2563 

บุญชม ศรสีะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว. (2535). การอ้างองิประชากรเมื่อใช้เครื่องมอืแบบ 

 มาตราส่วนประมาณค่ากับกลุ่มตัวอย่าง. การวัดผลการศกึษา                  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 3(1), 22 - 25. 

บุญมี  เวียงนนท์. (2556). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น 

 พืน้ฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  

 เขต 1. สารนพินธ์ ศศ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย. 

บุรัญชัย จงกลนี. (2532).คุณธรรมของนักบริหาร.กรุงเทพฯ: สัตย. 

บุษบา คํานนท์. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารในทัศนะของครูโรงเรียน 

 สุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2. 

 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ประสาน บุญเหมอืน. (2553). ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสารวัตรใน 

 สำนักงานตำรวจสันตบิาลกรมตำรวจ. วิทยานิพนธ์ สส.ม. กรุงเทพฯ: 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

ปัญจา ชูช่วย, ศัจนันท์ แก้ววงศ์ศรี, และวิภาวรรณา ศรีใหม่. (2558). วิเคราะห์ 

 องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันอุดมศกึษาในภาคใต้.  

 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. 26 มิถุนายนน 2558.  

 1216 - 1231. 

พงศ์ศรันณย์ จันทรัตน์. (2556). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของ 

 สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช  

 เขต 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.   

 

https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16816%2027%20มิถุนายน%202563


180 

พรนพ พุกกะพันธ์. (2554). องค์กรและการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

พรพรรณ สุทธานนท์. (2538). คุณลักษณะและวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของผูบ้ริหารโรงเรียน 

 เทศบาลเมอืงในเขตการศกึษา 12. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัย 

 บูรพา. 

พวงเพชร วัชรอยู่. (2537). แรงจูงใจกับการทำงาน. กรุงเทพฯ: โอเดียนส. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ. นนทบุรี: ธิงค บียอนด 

 บุคส. 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2551). ภาวะผูน้ำ. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ.์ 

ราชบัณฑติยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ:  

 นานมบีุคสพับลิเคช่ันส. 

รุ่งนภา บังคลัน. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียน 

 บางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  

 เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

โรงเรียนหนองแวงวทิยา. (2560). โครงการหอ้งเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผดิชอบ.  

 เข้าถึงได้จาก http://thaischool1.in.th/files  

    school/47100679/document/47100679 0 20180614-104656.pdf 27       

    มิถุนายน 2563 

ลัดดาวัลย์  ใจไว. (2557). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศกึษาของผู้บริหาร 

 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรยีนศรีราชา 1 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

 ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

เลิศณรงค์ นามวงศ์ขัย. (2562). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพใน 

  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ. วิทยานิพนธ์  

 ค.ม. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร. 

วราภรณ์ ช้างอยู่. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษากับ 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ปทุมธานี: 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 

 

http://thaischool1.in.th/files%20%20%20%20%20school/47100679/document/47100679%200%2020180614-104656.pdf
http://thaischool1.in.th/files%20%20%20%20%20school/47100679/document/47100679%200%2020180614-104656.pdf


181 

วันเพ็ญ เนตรประไพ. (2553). การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ 

 อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ อำเภอสามพราน จังหวัด 

 นครปฐม. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

วาสนา พัฒนานันท์ชัย. (2553). ปัจจัยที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์. งานวิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ปทุมธานี: 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ. (2559). การบริหารงานคุณภาพในองค์กร. เข้าถึงได้จาก  

 https://sites.google.com/site/rtech603xx/unit-4 27 มิถุนายน 2563 

วิภาลัย วงษา. (2563). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ. วิทยานิพนธ์ ค.ม.  

 สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วิริิญญ์บิดร วัฒนา. (2554). ผูน้ำแห่งโลกอนาคตการบริหารจัดการแบบมอือาชีพ. 

 กรุงเทพฯ: อัลฟ่ามีเดียม. 

ศักดิ์ชัย ภู่เจรญิ. (2553). ทักษะผูน้ำสู่ความสำเร็จ. เข้าถึงได้จาก  

 http://www.kruinter.com/show.php?id_quiz=446&p=1 27 มิถุนายน 2563. 

ศริิกานต์ ทิมย้ายงาม. (2551). คุณภาพชีวติการทำงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์. (2556). การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ. 

ศุภมาส วิสัชนาม. (2560). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัด

 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานพินธ์ ค.ม. จันทบุรี: 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ.ี 

สัมมา รธนิธย์.(2553). ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร. (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: แอล.ที.เพรส. 

สายนภา ดาวแสง. (2559). ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 

 สถานศกึษาโรงเรียนสังกัดสานักการศกึษาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี.  

 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สายฝน บูชาและคณะ. (2550). คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การ 

 โรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ 

 สถานประกอบการ. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

 ราชมงคลธัญบุรี. 

https://sites.google.com/site/rtech603xx/unit-4%2027%20มิถุนายน%202563
http://www.kruinter.com/show.php?id_quiz=446&p=1


182 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2. “อำนาจหน้าที่.”  

 https://sites.google.com/site/snk2web2/dataschool. 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, กระทรวงศกึษาธิการ. (2552). กรอบแผน 

 อุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2562). รายละเอียดมาตรฐานรายละเอียดของมาตรฐาน 

 ความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐาน 

 วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.   

สิรพิร เมฆสุวรรณ. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนปทุมคงคา 

 สังกัดสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  

 ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุชาดา ภาคพูล. (2554). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝ่ายผลิต 

 ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: กรมอู่ทหารเรอื. วิทยานิพนธ์ วศ.ม. กรุงเทพฯ:  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ. 

สุดารัตน์ รักเดช. (2557). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ 

 ศกึษาโรงเรียนในอำเภอบางบัวทองสานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

 นนทบุรีเขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

 เจ้าพระยา. 

สุนทร โคตรบรรเทา. (2551). หลักการและทฤษฎีการบริหารการศกึษา. กรุงเทพฯ:  

 ปัญญาชน 

สุสม ใจซื่อ. (2559). การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้. เข้าถึงได้ 

 จาก http://sumonjaisue.wordpress.com/2017/12/22/การใชน้วัตกรรมและ      

    เทคโนโลยี/ 27 มิถุนายน 2563 

อรุณ แสงแก้ว. (2553). พฤติกรรมการดูแลเด็กของผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต  

 ตรวจราชการสาธารณสุขที่ 7. ราชบุรี: ศูนย์อนามัยที่ 4. 

อัมพา รอบครบุรี. (2559). การศกึษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรยีน 

 ดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี:  

 มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

https://sites.google.com/site/snk2web2/dataschool
http://sumonjaisue.wordpress.com/2017/12/22/การใช้นวัตกรรมและ%20%20%20%20%20%20%20%20%20เทคโนโลยี/
http://sumonjaisue.wordpress.com/2017/12/22/การใช้นวัตกรรมและ%20%20%20%20%20%20%20%20%20เทคโนโลยี/


183 

อําไพ อุ่นศิริ. (2557). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศกึษาตามทัศนะของครู 

 จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 9.  

 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ฮาฟิซ ขำนุรักษ์. (2557). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผู้สอน 

 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. สงขลา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

Barnard, Chester I. (1986). The Functions of Executive.  Cambridge: Harvard  

 University Press. C. L.  

 . (1996). Organization and Management. Cambridge: Harvard University. 

Bass, K. H. (1990). Pre-service teacher’ perceptions of family-school collaboration. A  

 qualitative study: Masters abstracts International. 

Chernipeski, Randy Alexander. (2003). "Teacher Job Satisfaction in Religiously  

 Affiliated Private School in Alberta." University of Alberta (Canada). 

Conger, J. A. & Kanungo, R.N. (1987). The empowerment process: Integrating theory  

 and practice. Academy of Management Review.  

Daft, R. L. (2007). Understanding the Theory and Design of Organizations. USA:  

 Thomson South-Western. 

Davis, J.W Newstrom & K. (1997). Organizational Behavior: Human Behavior at Work.  

 10ed. New York: McGraw-Hill. 

Davis, K., & Newstrom, J.W. (1985). Human Behavior at Work: Organizational  

 Behavior. New York: McGraw – Hill Book Company. 

Doll, Ranald C. (1986). Curriculum Improvement Boston: Allyn and Bacon. 

Dubrin, A.J. (1998). Leadership: Research Finding, Practice and Skills. Boston:  

 Houghton Muffling. 

Furnhama and others. (2002). "Do Personality Factors Predict Job Satisfaction." Quebec  

 Business Department University. 

Gardner, John W. (1990). On Leadership. New York: A Division of Macmillan. 

George, J. M., & Jones, G. R. (2002). Organizational Behavior, (3rd.). New Jersey: 

 Prentice – Hall. 



184 

Ghiselli, E. E.  (1971). Managerial Talent: American Psychologist. 16 (10): 39-94. 

Herzbreg, F., Mausner,B., & Snyderman, B. (1993). The motivation to work. New  

 York: McGraw-Hill Book. 

Hornby, A.F. (2000). "Advance Learner’s Dictionary." London, England: Oxford  

 University. 

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1991). Educational Administration: Theory-Research– 

 Practice (6ed). New York: McGraw – Hill 

Lin, Chien-Jung. (2003). "The Effect of Salary and Non-Pecuniary Attributes on  

 Teacher Job Satisfaction and Labor Supply Intentions." University of North  

 Carolina at Chapel Hill. 

Locke, Edwin A. (1976). The Nature and Causes of Job Satification. in Handbook of  

 Industrial and Oganization Psychology. Chicago: Rand McNally. 

Myers, S. (1970). Every employee a manager: More meaningful work through job  

 enrichment. New York: McGraw-Hill. 

Richard D. Irwin. (2001). Practice. New York: Mc Graw – Hill.  
 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

 4. ดร.ยุทธนา  อุทโธ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 5. ดร.เกวียนทอง  ตน้เชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอแนะเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3. ดร.วรกัญญาพิไล   แกระหัน รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษามุกดาหาร 

4. นายศักดิ์ชัย  อนิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

5. ดร.ยุทธนา   อุทโธ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 6. ดร.วชิราวุธ ปานพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 7. บุปผาวัลย์ เจรญิชัยสงค์ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือยสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 8. ดร.เกวียนทอง  ตน้เชื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

 9. ดร.อดศิักดิ์   นวลสิงห์ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพังโคน  

(จำปาสามัคคีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

 10. ดร.ขนิษฐา  ชัยประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพื่อศกึษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 2. แบบสอบถามฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   ผูว้ิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน 

ทุกข้อคำถาม ตามสภาพความเป็นจรงิ ขอ้มูลที่ได้จะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา และคำตอบที่ได้ในครั้งนี้จะนำมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็นภาพรวม จะไม่มี

ผลกระทบต่อท่านและสถานศกึษา ของท่านแต่ประการใด และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ

อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างด ีจึง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

นางสาวจินดามาศ  คงชัย 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
 

 

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

 

ตอนที่ 1 : สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คำชีแ้จง โปรดทำ

เครื่องหมาย ✓ ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. สถานภาพ 

                 ผูบ้ริหาร/รักษาการแทน 

                 ครูผูส้อน 

2. ขนาดโรงเรยีน 

                 เล็ก (นักเรียน 1 - 120 คน) 

                 กลาง (นักเรียน 121 - 600 คน) 

                 ใหญ่/ใหญ่พิเศษ (นักเรียน 601 คนขึน้ไป) 

3. ประสบการณ์การทำงาน 

                 น้อยกว่า 10 ปี 

                 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

                 มากกว่า 20 ปี 
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ตอนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

คำชี้แจง  โปรดทำ เครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด             

เพียงคำตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้ 

 ระดับ 1 หมายถึง 1 คะแนน  

 ระดับ 2 หมายถึง 2 คะแนน  

 ระดับ 3 หมายถึง 3 คะแนน     

 ระดับ 4 หมายถึง 4 คะแนน  

 ระดับ 5 หมายถึง 5 คะแนน 

 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 ความฉลาดมีไหวพริบ      

1 ผูบ้ริหารมฉีลาดเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดี      

2 ผูบ้ริหารสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี      

3 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการคิด 

เชงิสร้างสรรค์ 

     

4 ผูบ้ริหารเป็นผู้มปีฏิภาณไหวพริบ      

5 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการเรียนรู้      

 ความรับผิดชอบ      

6 ผูบ้ริหารมคีวามผูกพันกับภาระงานที่ทำ      

7 

 

ผูบ้ริหารมคีวามมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

อย่างไม่ย่อท้อ 

     

8 ผูบ้ริหารตัง้ใจปฏิบัติงานจนกว่างานจะสำเร็จ      

9 

 

 

ผูบ้ริหารมคีวามพอใจเมื่องานที่ทำประสบ

ผลสำเร็จ 
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ข้อที ่ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 ความสามารถในการจูงใจ      

10 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการโน้มนา้วหรอื 

ชักจูงให้เกิด ความคล้อยตาม 

     

11 ผูบ้ริหารวางตัวให้ผู้อื่นเชื่อถือและยอมรับ      

12 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการรับรู้หรือเข้า

ใจความสนใจของคนอื่น 

     

13 

 

ผูบ้ริหารเข้าใจความรูส้ึก หรอืความสนใจ 

ของผู้อื่น 

     

14 

 

ผูบ้ริหารมคีวามเป็นผู้นำใช้เทคนิควิธีการในการ

จูงใจผูต้าม 

     

 ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม       

15 

 

ผูบ้ริหารมคีวามรูแ้ละทักษะด้านการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     

16 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการสรา้งนวัตกรรม

ใหม่ ๆ  

     

17 

 

 

ผูบ้ริหารเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะใน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้

ทันสมัย 

     

18 

 

ผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสาร

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

     

19 

 

ผูบ้ริหารรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

     

 ความมีชวีิตชีวาและอดทน      

20 ผูบ้ริหารมคีวามคล่องแคล่วว่องไว      

21 

 

ผูบ้ริหารมคีวามตื่นตัวอยู่เสมอ พรอ้มที่จะรับ 

สถานการณ์ทุกชนิด  
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ข้อที ่ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

22 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้ดี  

     

23 ผูบ้ริหารมคีวามร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ      

24 

 

ผูบ้ริหารสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ  

     

25 ผูบ้ริหารมคีวามอดทนต่อความลำบากที่เกิดขึน้       

26 

 

ผูบ้ริหารสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับความเครียด

ได้ในทุกสภาวการณ์ 

     

 มีบุคลิกภาพที่ดี       

27 

 

ผูบ้ริหารมคีวามสุขุม รอบคอบ มีอารมณ์หนัก

แน่น 

     

28 ผูบ้ริหารแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สง่างาม      

29 

 

ผูบ้ริหารปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ต่าง ๆ  

     

30 ผูบ้ริหารมทีักษะในการสื่อสารที่ดี       

31 ผูบ้ริหารรูจ้ักถ่อมตนและให้เกียรตผิูอ้ื่น       
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ตอนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด             

เพียงคำตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้ 

 ระดับ 1 หมายถึง 1 คะแนน  

 ระดับ 2 หมายถึง 2 คะแนน  

 ระดับ 3 หมายถึง 3 คะแนน     

 ระดับ 4 หมายถึง 4 คะแนน  

 ระดับ 5 หมายถึง 5 คะแนน 

 

ข้อที ่ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 โอกาส/ความก้าวหน้า       

1 

 

ครูได้รับการปรับตำแหน่งหรอืเลื่อนตำแหน่งงาน 

ให้สูงขึ้น อย่างเหมาะสม 

     

2 ครูได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นตามตำแหน่งที่สูงขึ้น      

3 

 

ครูได้รับการสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อ

ความก้าวหน้า 

     

4 

 

การเลื่อนตำแหน่งทำให้ครูต้องมีหน้าที่รับผดิชอบ

มากขึ้น 

     

5 งานที่ครูปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของทุกคน      

 งาน/ลักษณะงาน      

6 งานที่ครูปฏิบัติได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป       

7 

 

งานที่ครูปฏิบัติมีความแปลกใหม่และท้าทาย

ความสามารถ 

     

8 

 

งานที่ครูปฏิบัติเปิดโอกาสใหค้รูได้พัฒนาและ

เรียนรู้เพิ่มเตมิ 

     

9 งานที่ครูปฏิบัติมีปริมาณที่เหมาะสม      
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ข้อที ่ ข้อคำถาม 
ระดับความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

10 งานที่ครูปฏิบัติมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ      

 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน      

11 

 

ครูได้รับเงินเดือนหรอืค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย 

     

12 

 

ครูได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานกรณีพิเศษ

เหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

     

13 

 

เงินเดอืน/ค่าตอบแทนของครูมคีวามพอเพียง 

ต่อการดำรงชีวติ 

     

14 

 

เงินเดอืนของครูที่ได้รับมีความเหมาะสมและ

ยุติธรรม  

     

 เพื่อนร่วมงาน      

15 ครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ      

16 ครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน      

17 

 

ครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีมิตรภาพอันดีต่อกัน มนี้ำใจ 

เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ 

     

18 ครูมีความไว้วางใจเพื่อนร่วมงานของครูทุกคน      

19 

 

ครูมีเพื่อนร่วมงานที่มีศักยภาพที่โดดเด่นและ

แตกต่าง  

     

20 ครูมีเพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบการทำงานเป็นทีม       

 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  

(นางสาวจนิดามาศ   คงชัย) 
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ภาคผนวก จ 

ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
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ตาราง 39 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ

 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ความฉลาดมีไหวพรบิ 1 .698 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .864 2 .455 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .455 - .752 3 .574 

 4 .752 

 5 .604 

2. ความรับผิดชอบ 6 .738 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .842 7 .576 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .486 - .738 8 .566 

 9 .486 

3. ความสามารถในการจูงใจ 10 .684 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ  .908 11 .496 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .496 - .820 12 .804 

 13 .820 

 14 .752 

4. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 15 .788 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .909 16 .766 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .548 - .794 17 .794 

 18 .675 

 19 .548 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีน ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

5. ความมีชวีิตชีวาและอดทน 20 .567 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .900 21 .686 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .567 - .729 22 .681 

 23 .692 

 24 .727 

 25 .582 

 26 .729 

6. มีบุคลิกภาพที่ดี 27 .459 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .826 28 .391 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .391 - .736 29 .568 

 30 .635 

 31 .736 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .956 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .391 - .820 
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ตาราง 40 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ

 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงาน

 เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 

1. โอกาส/ความก้าวหน้า 1 .636 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .853 2 .607 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .422 - .671 3 .638 

 4 .422 

 5 .671 

2. งาน/ลักษณะงาน 6 .583 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ  .829 7 .402 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .402 - .619 8 .587 

 9 .619 

 10 .551 

3. ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 11 .829 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .947 12 .801 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .801 - .855 13 .855 

 14 .815 

4. เพื่อนร่วมงาน 15 .492 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .896 16 .632 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .492 - .763 17 .672 

 18 .763 

 19 .706 

 20 .705 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .950 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .402 - .855 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
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แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

................................................ 

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ          

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู              

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ผู้สัมภาษณ์ ............................................................................................................... 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ .......................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์   ........................................................................................... 

 

ประเด็นคำถาม 

1. ท่านมแีนวทางใดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านความฉลาดมีไหวพริบใหพ้ัฒนาหรอืสูงขึน้กว่าเดิม 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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2. ท่านมแีนวทางใดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านความสามารถในการจูงใจให้พัฒนาหรอืสูงขึ้นกว่าเดิม 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

3. ท่านมแีนวทางใดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พัฒนาหรอืสูงขึ้นกว่าเดิม 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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4. ท่านมแีนวทางใดในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน ด้านความมีชีวติชีวาและอดทนให้พัฒนาหรอืสูงขึ้นกว่าเดิม 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5. ท่านมแีนวทางใดในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  

ด้านค่าจา้ง/ค่าตอบแทนให้พัฒนาหรอืสูงขึ้นกว่าเดิม 

 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรยีนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
 จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรวมและรายด้าน  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ผูว้ิจัยเห็นว่าแนวทางพัฒนาที่สามารถทำได้ คือ       

การพัฒนาทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริการโรงเรียน และความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู ไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา จำนวน 10 ท่าน 

ดังภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาพประกอบ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ นายศักดิ์ชัย  อินทธิวงศ์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ ดร.ยุทธนา   อุทโธ   

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานคิม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 
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ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ ดร.วชิราวุธ ปานพรม  

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ ดร.บุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์  

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ ดร.เกวียนทอง  ตน้เชือ้  

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ ดร.อดิศักดิ์  นวลสิงห์  

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ ดร.ขนษิฐา  ชัยประโคน  

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ – สกุล      นางสาวจินดามาศ   คงชัย 

วัน เดือน ปีเกิด     วันที่ 14 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2537 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   18 หมู่ 12 บ้านโคกสะอาด ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม  

       จังหวัดสกลนคร 47130 

ตำแหน่งปัจจุบัน    ครู 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนบ้านโคก ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2550   ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน  

       อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   

 พ.ศ. 2553   ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสว่างแดนดิน 

       อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   

 พ.ศ. 2556   ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา 

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื อำเภอสว่างแดนดิน  

       จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2561   ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 พ.ศ. 2564   ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2561    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านโคก  

       ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านโคก 

       ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 


