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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 308 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบถดถอยพหุคูณ (Stepwise Coefficient Multiple Regression) 
         ผลการวิจัยพบวา 
         1. สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การบริการท่ีดี การพัฒนา
ตนเอง การทํางานเปนทีม การสื่อสารและการจูงใจ การมีวิสัยทัศน การคิดวิเคราะห การมุงผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามลําดับ  
         2. ความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก การไดรับ
การยอมรับนับถือ ความสําเร็จในการทํางาน นโยบายการบริหาร ความกาวหนา ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพการทํางาน เงินเดือน 
ความรับผิดชอบ การนิเทศ ตามลําดับ  
         3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอความพึงพอใจ 
ในการทํางานของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธกัน
ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
         4. สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลทางบวกตอความพึงพอในการทํางานของครู สงักัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดแก การบริการท่ีดี การมุงหวังผลสัมฤทธิ ์
การมีวิสัยทัศน การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและ
การจูงใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 สมการพยากรณสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 
 Zy = 4.6241+.595X2+.585X1+.341X8+.442X3+-.043X4+-.025X7+.039X6 

 

คําสําคัญ: สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน, ความพึงพอใจในการทํางานของคร ู
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ABSTRACT 
 

 The study of school administrator’s competency affecting job satisfaction under 
the office of ChachoengsaoPrimaryEducational Service Area 1. The samples were 308 
school administrators and teachers under the office ChachoengsaoPrimary Educational 
Service Area 1. The data collection consisted of 5 rating scales questionnaire and 
statistical analysis included mean, standard deviation and stepwise multiple regression.   
         1. School administrator’s competency of under the office of Chachoengsao 
Primary Educational Service Area 1 was at a high level. When considered separately, 
service, personal mastery, communication and motivation, vision, critical thinking, 
efficiency. 
         2. The Job satisfaction of under the office of Chachoengsao Primary Educational 
Service Area 1 was at a high level.  When considered separately, recognition, 
achievement, company policy and administration, advancement, interpersonal relation 
superior, subordinate, peers, The work itself, working conditions, salary, responsibility, 
supervision. 
         3. The relationship between school administrator’s competency and job 
satisfaction under the office of Chachoengsao PrimaryEducational Service Area 1 was 
positive at the .05 level. 
         4. School administrator’s competency effecting to the job satisfaction under 
the office of ChachoengsaoPrimary Educational Service Area 1. When considered 
separately, service, efficiency, vision, personal mastery, team work, advancement, 
communication and motivation was positively at the .05 level. Predictive equation in 
regression form as followed 
 Zy = 4.6241+.595X2+.585X1+.341X8+.442X3+-.043X4+-.025X7+.039X6 
Keywords: school administrator’s competency, Job satisfaction 
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 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมหมาย สรอยนาคพงษ 
อาจารยที่ปรึกษาหลัก ดร.สุรัตน ไชยชมภู อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา แนวคิด 
ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธดําเนินไปไดอยางถูกตอง ตรงตามหลักการและ
วิธีการของการวิจัย ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เอาใจใส ตรวจแกไขงานอยางละเอียด เสียสละเวลา
ในการติดตามสอบถาม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ความกาวหนามาโดยตลอด และไดใหกําลังใจ
อยางดียิ่ง 
 ขอกราบขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน เสกขุนทด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน ดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธฉบับนี้ทุกทาน
ท่ีไดใหความกรุณาและความอนุเคราะหตรวจสอบความเท่ียงตรงแบบสอบถาม 
 ตลอดจนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและคณะกรรมการทุกทานท่ีใหคําแนะนําซักถาม
เพ่ือความเขาใจ อันเปนแนวทางสําคัญยิ่งของการทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ใหบรรลุสําเร็จไดขอกราบ
ขอบพระคุณทุกทาน เปนอยางสูง  
 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
และขาราชการครูท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามทุกทาน และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 
 ความสําเร็จและความภาคภูมิใจอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนผลมาจากพลังใจท่ีผูวิจัย
ไดรับจากบิดา-มารดา และครอบครัว รวมถึงญาติพี่นอง เพื่อนๆ และทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุน
ใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยดี 
 คุณคาของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนการตอบแทนพระคุณของบิดา-มารดา ครู 
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
   

นายสมพงษ พรงาม 




