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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อ 
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบ 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการท างาน ผูว้จิยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่ง  
ตามตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie  and  Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 181 คน         
แต่การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 185 คน (ค่าความคลาดเคล่ือนจะนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้5%)    
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองจ านวน 40 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ        
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) โดยผา่นการหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแลว้ ประกอบไปดว้ย 3 ตอน 

ผลการวจิัยพบว่า 
1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ านวน  185  คน  เป็นเพศหญิงจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน  143  คน   คิดเป็นร้อยละ 77.3  เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานจ านวนมากท่ีสุดคือระดบัประสบการณ์ในการท างาน 
มากกวา่ 10 ปี ถึง 20 ปี จ  านวน  137  คน คิดเป็นร้อยละ  74  

2.  พบวา่ครูผูส้อนมีระดบัความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั 

ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
(MEAN = 4.80, S.D.= 0.08) และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก



ท่ีสุด 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ ประเดน็ท่ี 2 ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง (MEAN = 4.80, S.D.= 
0.12)  ประเดน็ท่ี 1 ภาวะผูด้า้นการพฒันาตนเอง(MEAN = 4.80, S.D.= 0.14)  ประเดน็สุดทา้ยคือ 
ประเดน็ท่ี ดา้นการนิเทศติดตาม (MEAN = 4.78, S.D.= 0.17) 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ ผลการวเิคราะห์ พบวา่  
ค่าที ( t - ratio) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 แสดงวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ 
ต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

4. ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย มีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการปฏิบติังานผลการวิเคราะห์พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   โดยภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั 
ความพึงพอใจ ครู  ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความพงึพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการท างาน 
 
 
 



ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาระดบัความพึงพอใจของครู 

ท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยมี
ขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
   2.1.1  เพศ 
         1)  ชาย 
         2)  หญิง  
   2.1.2  ประสบการณ์ในการท างานของครู 
         1)  ไม่เกิน 10 ปี  
         2)  มากกวา่ 10 ปี ถึง 20 ปี 
         3)  มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร ใน 2 ดา้น 
 5 ประเดน็ 

ดา้นภาวะผูน้  าดา้นความน่าเช่ือถือ 
   ประเดน็ท่ี 1  ดา้นการพฒันาตนเอง 
   ประเดน็ท่ี 2 ดา้นการบริหารการเปล่ียนแปลง  
   ดา้นภาวะผูน้  าดา้นความสามารถเชิงบริหารจดัการ 
   ประเดน็ท่ี 3 ดา้นการนิเทศติดตาม 
   ประเดน็ท่ี 4 ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
   ประเดน็ท่ี 5  ดา้นสัมพนัธ์ชุมชน 

2. ขอบเขตประชากร 
  ประชากร คือ ครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  
 ปีการศึกษา  2557  จ  านวน  338  คน 

3. ขอบเขตระยะเวลา 
ด าเนินการศึกษา ตั้งแต่ วนัท่ี 24 มกราคม - 12  เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558  

 



ผลการวจิัย 
 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
1. สภาพผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 185 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 143 คน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานจ านวนมากท่ีสุด 
คือระดบัประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี ถึง 20 ปี จ  านวน 137 คน 

2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังาน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  า 
ของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การอภปิรายผล 
ผลจากการวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั

ส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  ท่ีครูมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน  
พบวา่ประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีควรน ามาอภิปรายมีดงัน้ี 

1. ระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งภาพรวมและรายดา้น 

ทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิรประภา  เอ่ียวเจริญ (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั            
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกดัส านกังานเขต    
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และสอดคลอ้งกบั วาสนา มะณีเรือง (2552) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรม
ผูน้  าของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา



กรุงเทพมหานครเขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมผูน้  าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ภาวะผูน้  าดา้น
ความน่าเช่ือถือ และภาวะผูน้  าดา้นความสามารถเชิงบริหารจดัการ ครูผูส้อนมีความพึงพอใจ   
ต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ทั้ง 2 ดา้น ใน 5 ประเดน็ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการน าหรือมีภาวะผูน้  าเป็นคุณสมบติัส่วนตวั ซ่ึง 
ประพนัธ์ ผาสุกยดื (2541, หนา้ 87) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความสามารถในการน าหรือภาวะผูน้  า     
เป็นคุณสมบติัหรือทกัษะส่วนตวัของแต่ละบุคคลท่ีสามารถสร้างข้ึนได ้หากไดรั้บการพฒันา
ฝึกฝน ใครกต็ามท่ีมีภาวะผูน้  า(leadership) เขานั้นแหละมีความพร้อม และเหมาะสมอยา่งยิง่      
ท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูน้  า (leader) 

 2. ครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั   

มีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั พรมาลี  สินสมบูรณ์ (2544) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครู 

ท่ีมีต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สมาคมสหศึกษาสัมพนัธ์ สังกดั
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั 

 3. ครูท่ีสอนในโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของด ารงศกัด์ิ   

ไชยแสน (2542) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู             
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัเลย ผลการศึกษาพบวา่  
ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี ข้ึนไปมีความพึงพอใจในกาปฏิบติังาน  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ จิรประภา  เอ่ียวเจริญ (2550)      
ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนนิติบุคคล     
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ 



ในการท างานแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนแตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการท างาน ซ่ึงระยะเร่ิมเขา้ท างานบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ       
ในการท างานสูง และลดลงเร่ือย ๆ จากนั้นจะเร่ิมข้ึนอีกเม่ือมีอายใุนการท างานมากข้ึน ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกจ็ะไดร่้วมงานกบัผูบ้ริหารสถานศึกษามาหลายท่าน   และ   
แต่ละท่านจะมีภาวะผูน้  าแตกต่างกนั จึงท าใหค้รูมีความพึงพอใจในภาวะผูน้  าท่ีแตกต่างกนัได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ผูบ้ริหารส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครสามารถน าผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมสนบัสนุน และวางแผนการพฒันาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั 
เพื่อใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวจิยั สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดนโยบายในการ
สรรหาผูบ้ริหารโรงเรียนในโอกาสต่อไป    

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาภาวะผูน้  าของตนเองใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของครู เพื่อใหก้ารบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา 
    

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป    
1.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร

ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2.  ควรมีการท าวจิยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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