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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศท้ังนี้  เพราะการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ดานจะตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8  (พ.ศ. 2540-2544)  มีแนวคิดท่ียึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติ
อยางเปนองครวมและใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ในทุกระดับ
อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีคนเปนศูนยกลางไดอยางแทจริงซึ่งสอดคลองกับ สมศักดิ์  
ดลประสิทธ์ิ  (2544, หนา 8-10)  ไดใหความเห็นวา  ยอดปรารถนาของสังคมหรือขององคกรในปจจุบัน
จะมุงไปสูการแสวงหาและพัฒนาสมาชิกใหเปนคนท่ีมีคุณภาพ  ปจจัยท่ีจะทําใหคนมีคุณภาพไดคือ
การศึกษาประเทศไทยก็ใหความสําคัญกับการศึกษา  โดยกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษา  
มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  เปนเคร่ืองมือ
ดวยความมุงม่ันและมุงหวังวาจะนําไปสูการจัดการศึกษาของชาติใหมีคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ตองอาศัยองคประกอบหลายประการ  องคประกอบ
ท่ีสําคัญยิ่ง  ประการหน่ึงคือ  ครู  ดังท่ี  รุง  แกวแดง  (2542, หนา  37-38)  ไดกลาววา  “ครูมีบทบาทและ
ความสําคัญยิ่งในฐานะผูใหการศึกษาของชาติ  ครู  คือ  ผูกําหนดอนาคตของคนในชาติชาติใดก็ตาม 
ท่ีไดครูเปนคนมีความรู  เปนคนเกง  คนเสียสละ  ตั้งใจทํางานเพื่อประโยชนของนักเรียนชาตินั้น
ก็จะไดพลเมืองท่ีเกงและฉลาด  มีศักยภาพมีความสามารถท่ีจะแขงขันกับทุกประเทศในโลกได 
ในทางตรงกันขาม  ชาติใดที่ไดครูมีปญหา  ไมสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ
และความสามารถในการแขงขันได  ชาตินั้นก็อาจเสื่อมโทรมและถึงกับมีอันลมสลายไปได”  
ซ่ึงสอดคลองกับ  ประชุม  รอดประเสริฐ  (2543, หนา 284)  ไดกลาววา  การพัฒนาองคการจะตองเนน
ในเร่ืองของการพัฒนาบุคคล  โดยอาศัยความเช่ือพื้นฐานวาคนคือองคประกอบสําคัญขององคการ 
องคการจะดีไมไดถาองคการนั้นปราศจากบุคคลท่ีดีมีคุณภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือโครงสราง
ขององคการจะไมมีความหมายแมแตนอย  หากบุคคลในองคการขาดคุณภาพหรือคุณคาความเปนคน 
ฉะนั้น  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาองคการก็คือ  ครู  ซ่ึงเปนผูวางรากฐาน
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ทางดานการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติใหเปนคนดี  คนเกง  และแข็งแรงมีคุณภาพตามท่ีสังคมได
คาดหวังไว  ครูจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชนตอตัวนักเรียนอยางแทจริง 
 ผูท่ีปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยูแลวก็จะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และในทางตรงกันขาม
หากผูปฏิบัติงานไมมีความพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานผลเสียก็จะเกิดแกหนวยงานหรือองคการนั้น ๆ 
และจากสภาพการปฏิบัติงานของครูในปจจุบัน  พบวาครูในสถานศึกษายังไมมีความคลองตัว
ในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร เพราะมีขอจํากัดในดานความรู  ความสามารถ  ประสบการณและทักษะ
ตองรับผิดชอบงานมากข้ึน  แตมีอัตรากําลังจํากัด มีทรัพยากรไมเพียงพอ  ไมทันสมัย  และยังตอง
รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายใหนอกเหนือจากงานในหนาท่ีประจํา  ซ่ึงปญหาเหลานี้
เปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหครูขาดความเช่ือม่ันในตนเอง  เกิดความเบ่ือหนาย  ทอถอย  เฉ่ือยชา  และ
รูสึกวาตนเองยังไมเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน  ประกอบกับการเล่ือนระดับ  ตําแหนงในสายงาน
ยังมีขอจํากัด  ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลใหครูไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นความรับผิดชอบตอ
งานจึงไมมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2543, หนา 214)   
 การบริหารงานองคการใด ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
ยอมตองใชทรัพยากรการบริหารท่ีประกอบดวย  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการเปนสําคัญ 
(สมพงศ  เกษมสิน, 2526, หนา 7)  และทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด  คือ  คน  เพราะคนเปนผูใชทรัพยากรอื่น ๆ  
ในองคการ  การบริหารงานในโรงเรียนจําเปนตองใหความสําคัญแกครู  และตองคํานึงถึงขวัญและ
กําลังใจดวย  (Mitchell, 1982, p. 392)  เพราะวาคนท่ีมีขวัญและกําลังใจดียอมนําไปสูการเพ่ิมผลผลิต 
ในขณะเดียวกันความพึงพอใจ  ขวัญกําลังใจในการทํางานเปนส่ิงกระตุนเสริมแรงสรางกําลังใจแกบุคคล  
เพื่อกาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล  บุคคลที่มีความพึงพอใจ
ในการทํางานจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ ดังเชน  1)  มีความเอาใจใสตองาน  ขยันติดตามผลงาน
ท่ีไดรับมอบหมายอยูเสมอ  เม่ือพบขอบกพรองเสียหายก็พยายามแกไขหรือรีบช้ีแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ  
2)  เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  ยอมเสียสละเวลาและความสุขสวนตัวเพื่องาน
โดยไมตองชักชวนหรือขอรอง  3)  มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  ไมแตกแยกเปนพรรคเปนพวก 
ไมขาดหรือหยุดงานโดยไมจําเปน  สบายใจท่ีไดมาทํางานและไดอยูกับเพื่อนรวมงาน ๆ  (กิติมา ปรีดีดิลก, 
2529, หนา 332-335)  จะเห็นไดวาถาหนวยงานใดบุคลากรมีความพึงพอใจในหนวยงานมากข้ึน 
ส่ิงดังกลาวเหลานี้ลวนแตจะนํามาซ่ึงความสามัคคี  ความมีประสิทธิภาพ  และความเจริญกาวหนา 
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 การท่ีครูสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพนั้นเปนการยาก  ดังนั้นจึงตอง
หาทางสรางบรรยากาศใหเขารักตน  โดยอาศัยวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยา  เพื่อมุงศึกษาใหรูแจงถึง
พฤติกรรมของบุคคลท่ีทํางานอยูในองคการนั้น ๆ  เพ่ือนําเอาผลแหงการศึกษานั้นมาใชใหเปนประโยชน 
ในการผูกมัดจิตใจคนงานใหทํางานดวยความพึงพอใจ  ใหรักสํานักงาน  หรือองคการท่ีเขาทํางาน
อยูใหรักผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานของเขา  (อาคม วัดไธสง, 2547, หนา 95)  ในขณะเดียวกัน
จิตวิทยาก็จะชวยใหฝายจัดการสามารถจัดการ  และสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีในงานได  สรางคุณลักษณะ
ของผูนําท่ีดีได  อันจะเปนประโยชนอยางใหญหลวงตอการพัฒนาองคการ  (เสถียร  เหลืองอราม, 
2527, หนา 94-95)  ดังนั้นสังคมจึงตองมีการกําหนดกฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับหรือแนวทาง
ในการปฏิบัติข้ึนมาใชรวมกัน  วิธีการที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูปฏิบัติงาน  จึงควรเกิดจากการ
รวมแรงรวมใจของท้ังฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะสรางแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 
เปนการสรางกรอบในการทํางาน  ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จของการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  เปนสิ่งสําคัญสําหรับครูผูปฏิบัติงานทุกคน 
ครูมีความพึงพอใจในการทํางานท่ีเปนอิสระ  และไดรับการสนับสนุนในการเล่ือนยศ  เล่ือนตําแหนง 
ไดรับรางวัลตอบแทน  ไดเพิ่มเงินเดือน ไดรับสวัสดิการตาง ๆ และมีผูรวมงานที่ใหความรวมมือ  
แนะนํา  และคอยชวยเหลือในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลองตามแนวคิดของสมิท  เคนดัล  และฮูลิน   
(Smith, Kendall & Hulin, 1969; อางถึงใน สุจิตรา  จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาวถึงความพึงพอใจ
ไว  5  ประการ  ก็คือ  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  เปนงานท่ีตรงกับความรู  เปนงานท่ีถนัดและมีความนาสนใจ 
โอกาสที่จะทํางานนั้นสําเร็จและเจริญกาวหนา  คาจาง  เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน  
ตามความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ มีความเปนธรรม  การเล่ือนตําแหนง  คือ  การไดรับการสนบัสนนุ
เล่ือนระดับ  หรือตําแหนงท่ีสูงข้ึน  การควบคุม  หรือการบังคับบัญชา  เชน  การมอบหมายงาน  
การควบคุมดูแล  และผูรวมงานเปนผูท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกัน  ใหการสนับสนุน  จะเห็นไดวา  
ถาครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลว  ก็จะปฏิบัติงานใหองคการอยางเต็มกําลังความรูความสามารถ  
และปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน  มีความขยันหมั่นเพียร  องคการนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  และมีประสิทธิผลสูงข้ึนดวย 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เปนองคการหนึ่งที่ทําหนาท่ี
สงเสริมดูแลและสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหมีความเจริญกาวหนา 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเจริญเติบโตเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ  (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 
2546, หนา 2)  การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีกองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  เปนผูดูแลและรับผิดชอบ  มีโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  
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6  โรงเรียน  ซ่ึงมีการเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาจํานวน  4  โรงเรียน  ระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาจํานวน  1  โรงเรียน  และระดับมัธยมศึกษาจํานวน  1  โรงเรียน  เนื่องจากการจัดการศึกษา
ของกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีเพิ่งจัดต้ังไดไมนาน 
อีกท้ังครูเพิ่งถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรียอมเกิดความไมม่ันใจในองคการ  
ซ่ึงสงผลตอการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  ขอจํากัด
ในการขอเล่ือนวิทยฐานะใหสูงข้ึน  บุคลากรผูรับผิดชอบงานการศึกษายังไมเพียงพอกับความตองการ  
ครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษายังไมไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางเพียงพอ  (องคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี, 2551, หนา 23)  เหตุผลดังกลาว  อาจสงผลใหครูขาดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและอาจสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด 
 จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู     
อันจะสงผลถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
 1.2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี 
 1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 1.3.1  ผลการวิจัยชวยใหผูบริหารโรงเรียนใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 1.3.2  ผลการวิจัยทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  เกิดความรัก 
ความผูกพันตอโรงเรียน  เกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  
 1.4.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในปการศึกษา 
2552  จํานวน  212  คน  จํานวน  6  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  โรงเรียน
สวนปาเขาชะอางค  โรงเรียนทาขามพิทยาคม  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  
โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร)  
 2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ  จาํนวน  140 คน 
ไดมาโดยการสุมจากประชากร  ดวยวิธีการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ี  และมอรแกน  
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  หลังจากนั้นเทียบบัญญัติไตรยางศแลวสุมอยางงาย  

 1.4.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1)  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  5  ดาน   
 (1)  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 (2)  ดานคาจาง 
 (3)  ดานการเล่ือนตําแหนง 
 (4)  ดานการนิเทศ 
 (5)  ดานผูรวมงาน 
  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ประสิทธิผลของโรงเรียน  4  ดาน 
 (1)  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
 (2)  การทํางานเปนทีม 
 (3)  การบูรณาการในการทํางาน 
 (4)  การปรับตัวของโรงเรียน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  ประกอบดวยตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของ สมิท  เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน สุจิตรา จรจิตร, 2532, 
หนา 44)  ไดแก  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานคาจาง  ดานการเลื่อนตําแหนง  ดานการนิเทศ    
ดานผูรวมงาน  ตัวแปรตาม  ไดแก  ประสิทธิผลของโรงเรียนไดใชแนวคิดของ กุหลาบ  รัตนสัจธรรม 
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(2536, หนา 8-12)  ไดแก  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การทํางานเปนทีม  การบูรณาการ
ในการทํางาน  การปรับตัวของโรงเรียน  ดังภาพ  1  
 
                     ตัวแปรอิสระ                                                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธกันในทางบวก 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.7.1   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกท่ีมีความสุข  ความพอใจ  
การมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  มีการกระตือรือรนในการทํางานสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
และเกิดประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
                        1)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  หมายถึง  การมอบหมายหนาท่ีตรงกับความรู  ความสามารถ
ของครู  เปนงานท่ีถนัด  งานท่ีนาสนใจโดยอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค  งานท่ีทาทายความสามารถ 
และมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในงานท่ีตนปฏิบัติ งานในดานตาง ๆ หากไดรับการมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชา  กอใหเกิดความศรัทธา  และภูมิใจในอาชีพ มีความรูสึกวาตนเอง  มีอิสระ
ในการทํางาน  ไดรวมคิด  รวมแกปญหา ก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทําใหมีขวัญกําลังใจ
ท่ีจะทํางานใหสําเร็จลงดวยดี 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   
1. ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
2. ดานคาจาง 
3. ดานการเล่ือนตําแหนง 
4. ดานการนิเทศ 

      5.  ดานผูรวมงาน                                

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
1.  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
2.  การทํางานเปนทีม 
3.  การบูรณาการในการทํางาน 
4.  การปรับตัวของโรงเรียน 
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                         2)  คาจาง  หมายถึง  คาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ 
ไดแก  เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และคาตอบแทนตาง ๆ การใหรางวัล  ตลอดจนการจดัสวสัดกิาร 
และผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ซ่ึงเปนปจจัยคํ้าจุนท่ีสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
เงินเดือนในอัตราท่ีเหมาะสมในการดํารงอาชีพและเปนธรรม  เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อันจะกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเปาหมายขององคการตอไป 
                      3)  การเล่ือนตําแหนง  หมายถึง  การที่บุคลากรมีโอกาสในการเล่ือนระดับ  หรือ
ตําแหนงใหสูงขึ้นดวยความเปนธรรม  รวมถึงโอกาสไดรับความรู  ความสามารถ  ทักษะ
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  และความตองการกาวหนาในหนาที่การงาน  แตการเลื่อนขั้นตําแหนง
ในระบบราชการไทยมีระเบียบ และระบบท่ีใชสองระบบ  คือ  ระบบคุณธรรม  และระบบอุปถัมภ 
เพราะฉะน้ันผูบริหารควรสนับสนุนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกคน  เพิ่มความรู  ความสามารถ  และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามารถดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสมและสูงข้ึน  อันสงผลทําใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการมากยิ่งข้ึน     
                       4)  การนิเทศ  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา  
การเปนแบบอยางท่ีดี  มีลักษณะความเปนผูนํา  ในการควบคุมดูแล  กํากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม  การเอาใจใสและเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น  และตัดสินใจแกไขปญหา  

         5)  ผูรวมงาน  หมายถึง  ความสัมพันธกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานอ่ืน ๆ ในโรงเรียน  ซ่ึงเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชา  การวางตัวท่ีนาเล่ือมใส 
เปนกันเอง  ซ่ือสัตย  เขาใจผูอ่ืน  ยุติธรรม  และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  ปรึกษาหารือ
ในการปฏิบัติงาน  และพรอมท่ีจะชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา  ยอมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน  และรวมมือกันรวมใจกันในการปฏิบัติงานแกทุกฝาย  อันสงผลให
การดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายเปนอยางดี  ผูปฏิบัติงานก็เชนกัน  ก็ตองการสัมพันธภาพท่ีดี
จากเพื่อนรวมงาน  และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน  อันกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแกครู  และทําใหผูปฏิบัติงานมีสัมพันธอันดีตอหนวยงาน 
 1.7.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียน
ไดบรรลุเปาหมาย  บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมแรงรวมใจกันดําเนินงานประสบผลสําเร็จ  
เปนท่ียอมรับของชุมชน  และหนวยงาน  ซ่ึงประกอบดวย 

         1)  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  หมายถึง  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีบทบาท
มากท่ีสุด  ในการวางแผนกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน  ผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

8 

เปาหมาย  สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับผูรวมงาน  เพื่อสงผลใหการดําเนินงานในโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   
                      2)  การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน  สงผลใหบุคลากรในโรงเรียน  เกิดขวญักาํลังใจ
ในการทํางาน  และเกิดความรูสึกในความเปนเจาของ  เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ไดกระทํา  
มีความขยันขันแข็ง  กระตือรือรนท่ีจะคิดสรางสรรคงานใหกาวหนายิ่งข้ึน  ทําใหงานเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ 

          3)  การบูรณาการในการทํางาน  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
ในการบริหารการจัดการในโรงเรียนโดยการผสมผสานการคงสภาพความสมบูรณของระบบคานิยม 
เพื่อความเจริญกาวหนาของโรงเรียน  ผลทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการภารกิจตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว  โดยการสรางความพึงพอใจในการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน  รวมกันแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน   และบุคลากรในโรงเรียน
มีการส่ือความหมายท่ีถูกตองสรางความเขาใจตรงกันจนทําใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว     

         4)  การปรับตัวของโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ  เพื่อแกไขปญหาและหาแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
เปนท่ีนาพึงพอใจ  โดยการปรับพฤติกรรมบุคลากรในโรงเรียน  ปรับสภาวะแวดลอมในโรงเรียน
ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานท้ังในดานนวัตกรรม  ความเจริญเติบโต  การพัฒนา  และเปดโอกาส
ใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตลอดจนตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียน 

 1.7.3  ครู  หมายถึง  ผูปฏิบัติหนาท่ีทําการสอนในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี   

 1.7.4  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  หมายถึง  หนวยการปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึน
ในจังหวัดชลบุรี  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มีฐานะเปนนิติบุคคล 
และครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัดชลบุรี 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
ดังตอไปนี ้
  2.1  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                        2.1.1  ขอมูลท่ัวไป 

          2.1.2  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 2.2  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
   2.2.2  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความพงึพอใจ 
       2.2.3  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
       2.2.4  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู  
 2.3  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
         2.3.1  ความหมายของประสิทธิผล 
         2.3.2  แนวคิด  ทฤษฎีเกีย่วกับประสิทธิผล 
         2.3.3  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
         2.3.4  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 2.4  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
         2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
         2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวจิัย 
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2.1  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบรุี 
 
 2.1.1  ขอมูลท่ัวไป 

 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดชลบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  หรือชายฝงทะเลดานตะวันออก
ของอาวไทยระหวางเสนรุงที่  13  องศา  22  ลิปดาเหนือกับเสนแวงที่  100  องศา  59  ลิปดา
ตะวันออกอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผนดินสายบางนา – ตราด  
ประมาณ  80  กม. เนื้อที่รวมทั้งจังหวัดประมาณ  4,363  ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,985,107  ไร  
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้ 

                 ทิศเหนือ    ติดตอกับ  จังหวดัฉะเชิงเทรา 

                 ทิศใต   ติดตอกับ  จังหวดัระยอง 

                 ทิศตะวนัออก ติดตอกับ  จังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวดัจันทบุรี 

                 ทิศตะวนัตก  ติดตอกับ  ทะเลฝงตะวนัออกของอาวไทย    

             ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดชลบุรีมีสภาพพื้นที่ทั้งเปนแบบภูเขา  พื้นที่ราบลุม  และที่ราบติดชายฝงทะเล
รวมท้ังเกาะนอยใหญอีกมากมาย  โดยแบงออกอยางกวาง ๆ ได  4  ประเภท  ดังนี้ 

            1)  พื้นที่สวนที่เปนภูเขา  จะอยูเกือบกึ่งกลางของจังหวัดเปนแนวยาวจากทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต  โดยเขตที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 
200  เมตรข้ึนไปจะอยูดานตะวันออกของจังหวัด  ซ่ึงอยูในเขตอําเภอบอทองและอําเภอหนองใหญ 
ในดานท่ีติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดจันทบุรี 

          2)  พื้นท่ีสวนท่ีเปนท่ีราบลุม  จะอยูทางตอนบนของจังหวัดในเขตอําเภอพานทอง 
อําเภอพนัสนคิม  และแนวกึ่งกลางของจงัหวัดทางดานทิศตะวนัตก 

      3)  พื้นท่ีสวนท่ีติดกับทะเล  อยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดชลบุรี  ตั้งแตอําเภอ
เมืองชลบุรีจนถึงอําเภอสัตหีบ  ซ่ึงมีความยาวประมาณ  160  กิโลเมตร  และประกอบดวยท่ีราบแคบ ๆ 
ตามชายฝงทะเลที่มีภูเขาลูกเล็ก ๆ สลับอยูบางตอน  ชายฝงทะเลบางแหงมีลักษณะเวาแหวงและ
เปนท่ีลุมตํ่าน้ําทะเลทวมถึง  มีปาชายเลน  หรือโกงกางข้ึนต้ังแตในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  ถัดลงไป
ทางอําเภอศรีราชา  อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ  มีหาดทรายสวยงามหลายแหงซ่ึงถูกพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด  

            4)  พื้นท่ีสวนท่ีเปนเกาะ  อยูหางจากชายฝงทะเลออกไปประมาณ  2-10  กิโลเมตร 
ซ่ึงประกอบไปดวยพื้นท่ีท่ีเปนเกาะเล็ก ๆ นอยใหญ  มีจํานวนรวมกันถึง  46  เกาะ เกาะท่ีใหญท่ีสุด 
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ไดแก  เกาะสีชัง  ซ่ึงเปนอําเภอแหงเดียวของจังหวัด  นอกจากนี้ยังมีเกาะแสมสาร  เกาะลาน  เกาะครก  
เกาะสาก  และเกาะไผ  เปนท่ีเหมาะแกการทองเท่ียวและพักผอน                          

 2.1.2  แผนยุทธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ไดจัดกรอบโครงสรางแบงเปน  1  สํานัก  7  กอง  
1  หนวยงาน  ประกอบดวย 
  1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  2)  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  3)  กองแผนและงบประมาณ 
  4)  กองคลัง 
  5)  กองชาง 
  6)  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  7)  กองพัสดุและทรัพยสิน 
  8)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 (1)  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

 (2)  โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค     
 (3)  โรงเรียนทาขามพิทยาคม     
 (4)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ     
 (5)  โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา     

  (6)  โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร) 
 9)  หนวยตรวจสอบภายใน 
 วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรยุคใหมท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
พัฒนาการศึกษาอยางท่ัวถึงและทัดเทียมกัน  สรางฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคง  เปนศูนยกลางทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรม การทองเท่ียว และการกีฬา” 
 จากขอบขายและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  และประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่องกําหนดอํานาจ  และหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม 2546 
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มิใหซํ้าซอนกับอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดจะมีอํานาจหนาท่ี  หรือพันธกิจ  ตามขอกฎหมาย
ดังตอไปนี้ 
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 หนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา  45  กําหนดไว  คือ 
 1)  ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
 2)  จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 3)  สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 4)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการ
สวนทองถ่ินอ่ืน 
 5)  แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
 6)  อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวดั  
พ.ศ. 2498  เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
 7)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 8)  จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมดําเนินการ 
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 9)  จัดทํากิจกรรมอื่นใดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 
ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 หนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  ตามกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในมาตรา 
45 (8)  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 1)  จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 2)  กําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 3)  บําบัดน้ําเสีย 
 4)  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5)  วางผังเมือง 
 6)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท  
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง 
 7)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
 8)  จัดใหมีทาเทียบเรือ  ทาขาม  ท่ีจอดรถ  และตลาด 
 9)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 10)  รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 11)  จัดการศึกษา  ทํานุบํารุงศาสนา  และบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 12)  จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา  สถานพักผอนหยอนใจ  สวนสาธารณะ  
และสวนสัตว  ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
 13)  จัดใหมีการสังคมสงเคราะห  และการสาธารณูปการ 
 14)  ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
 15)  จัดต้ังและการบํารุงสถานพยาบาล 
 16)  สงเสริมการทองเท่ียว 
 17)  สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
 18)  กิจการท่ีไดมีการกาํหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 พันธกิจ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาไวดังนี ้
 1)  สรางความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจชุมชนใหเกื้อกูลกัน
เพื่อเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและม่ันคง 
 2)  สรางงานและรายไดจากธุรกิจการทองเท่ียวใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
 3)  พัฒนาโครงขายถนนและระบบการขนสง 
 4)  เพิ่มความเขมแข็งองคกรชุมชนและประชาสังคมใหมีความม่ันคง  รวมท้ังระบบ
การบริหารจัดการของชุมชนท่ีดี  ใหครอบคลุมทุกตําบล 
 5)  มีการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยูดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในสังคม 
 6)  อนุรักษและฟนฟูพื้นท่ีปาไมและปาชายเลนเพื่อความสมดุลของสภาวะแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 7)  เพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยของทองถ่ิน 
 8)  สรางคนใหเปนคนดีของสังคมและประเทศ  โดยการพัฒนาการศึกษาใหกาวหนา 
 9)  สรางโอกาสใหสตรีและผูดอยโอกาสทุกประเภทไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 10)  การดําเนินงานของภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และภาคการเมืองใหมีความโปรงใส 
ความซ่ือสัตยสุจริต  มีความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคมสูงข้ึน 
 11)  พัฒนาหนวยงาน  บุคลากรใหทันสมัยพรอมสําหรับการเขาสูการปฏิบัติงาน
ยุคใหม 
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 กลยุทธการพฒันา 
 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรีไว ดังนี้ 
 1)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีใหมีการขยายตัวอยางเพียงพอตอการสรางงาน
และสรางรายได  รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายชุมชนใหเกิดการเช่ือมโยง
พัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเองได 
 2)  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของ
การอนุรักษวัฒนธรรม  และเอกลักษณของความเปนไทย  สามารถสรางคนใหเปนคนดี  คนเกง  
ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย 
 3)  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทุกคนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 
มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  สรางระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
 4)  เพื่อพัฒนาการศกึษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีใหกาวหนา  ทันสมัย  เหมาะสมกับ
ภาวการณในปจจุบัน 
 5)  เพื่อใหการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  เพื่อใหคนและธรรมชาติอยูดวยกันอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
 6)  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมกันคิด  รวมกันทําและรวมรับผิดชอบ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนบุคลากรยุคใหมสามารถนําพาองคกรไปสูองคกรยุคใหมและ
สามารถบริหารจัดการองคกรดวยระบบการบริหารสมัยใหมไดเปนอยางดี 
 

2.2  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  มีผลตอความสําเร็จของงาน  และ
องคการรวมท้ังความสุขของผูทํางานดวย  หากบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะทําใหงานมีคุณภาพตํ่า  ในทางตรงกันขาม  หากองคกรมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง 
มีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีความพึงพอใจในการทํางานยังเปนเคร่ืองหมายแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  หากหนวยงานใดเห็นความสําคัญของการสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดขึ้นกับคนในหนวยงานของตน  และมีความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอ
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ความพึงพอใจในการทํางาน  อีกท้ังตระหนักอยูเสมอวาความรูสึกพึงพอใจนั้นสามารถเปล่ียน
ไดตลอดเวลา  (Davis & Newstrom, 1977, pp. 109-110; อางถึงใน สมเดช อางศิลา, 2546, หนา 12-13) 
 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว ดังนี้ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535, หนา 143)  ไดใหความหมายไววา  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุข
ของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน  คือ  ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคล
เกิดความรูสึกกระตือรือรน  มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญกําลังใจ  ส่ิงเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางาน รวมท้ังสงผลตอความสําเร็จ 
 ไพฑูรย เริงกมล (2540, หนา 19) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึก
ในทางท่ีดีท่ีบุคคลมีตองานท่ีทํา ถาบุคคลมีความพึงพอใจในงานมาก ก็จะเสียสละอุทิศแรงกาย
แรงใจสติปญญาใหแกงานมาก ผูใดมีความพึงพอใจในงานนอยก็จะทํางานตามหนาท่ี 
 ประเสริฐศักดิ์  จันทรประเทศ  (2541, หนา 14)  ใหความหมายวา  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีงาม  การมีความสุขของบุคคลตองานท่ีกําลังปฏิบัติอยูและ
ความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน  สวนความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จะมีความหมายตรงขาม  อยางไรก็ดี  ความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันส้ินสุดอาจเปล่ียนแปลงเสมอ
ตามกาลเวลา  และสภาพแวดลอม  บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในหนวยงาน
อยูเสมอ 
 กูด  (Good, 1973, p. 320)  ใหความหมายวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง 
คุณภาพ  สภาพ  หรือระดับความพึงพอใจ  ซ่ึงเปนผลจากความสนใจตาง ๆ และทัศนคติท่ีมีตอคุณภาพ  
และสภาพของงานนั้น ๆ 
 เดวิด  และนิวสตรอม  (Davis & Newstrom, 1977, p. 73)  ไดใหความหมายวา  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความชอบหรือไมชอบของคนท่ีมีตองาน  ซ่ึงเปนผลมาจากความเหมาะสม
ระหวางลักษณะของงานและความตองการของคนในองคการ  ความพึงพอใจจะมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับความสอดคลองของผลตอบแทนของคนท่ีไดจากงานหรือความคาดหวังของคนท่ีมีตองาน 
 จากความหมายท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้  สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  
ความรูสึกที่ดีงาม  ทัศนคติที่ดีตองาน  การมีความสุขของบุคคลตองานที่กําลังปฏิบัติ  ความรูสึก
ในทางท่ีดีท่ีบุคคลมีตองานที่ทํา  ความรูสึกไดรับผลตอบแทน  ความตองการของพนักงาน  
เม่ือไดผลลัพธอยางใดอยางหน่ึงภายใตการทํางาน  ผลตอบแทน  สงผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําให
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บุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน  มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน  มีขวัญกําลังใจ  ส่ิงเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางาน รวมท้ังสงผลตอความสําเร็จ 
 2.2.2  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความพงึพอใจ   
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีองคประกอบอยูหลายปจจัยดวยกัน ซ่ึงไดมีการศึกษา
และเสนอแนวความคิดเห็นไวดังนี้  
 สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 279-281)  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานมี  10  ประการ  คือ  
 1)  ความมั่นคงในการทํางาน  หมายความถึง  วาในการปฏิบัติงานนั้นจะตองมี
หลักประกันวาตราบท่ีตนปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถและผลงานถึงมาตรฐานของงาน  ไดแก 
องคการก็สามารถปฏิบัติงานนั้นไดตลอดไป  
 2)  ความพอใจในการทํางาน  ถาบุคคลไดทํางานท่ีตนพอใจมีความสุขในการทํางาน
ผลงานยอมดีกวาผูท่ีทํางานดวยความจําใจ หรือทําตามหนาท่ี 
 3)  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  หมายถึง  งานท่ีกระทํานั้นเปนงานท่ีมีโอกาสกาวหนา
ตราบใดท่ีคนยังมีความหวังท่ีจะกาวหนาก็ยอมท่ีจะมีกําลังใจท่ีจะฟนฝาอุปสรรคในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 
แตถาผูปฏิบัติงานมีความรูสึกหมดหวังในความกาวหนาก็ยอมขาดกําลังใจในการทํางานและไมรักงาน 
เชน  ผูท่ีปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มข้ัน  
 4)  การไดรับการยกยองนับถือ  ทุกคนยอมพึงพอใจในความสําเร็จแหงกิจกรรมของตน 
ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงพึงยกยองและชมเชยสนับสนุนผูปฏิบัติงานสําเร็จเพื่อท่ีจะเสริมสรางกําลังใจ
ในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาและสวนรวม 
 5)  การมีผูบังคับบัญชาท่ีมีความสามารถ  ผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานยอม
ปรารถนาท่ีจะมีผูนําหรือหัวหนางานท่ีมีความรูความสามารถ  เพราะหัวหนางานน้ันเปนพลังรวม
ของการทํางานผูนําสามารถยอมประสานท้ังงานและนํ้าใจของคนในองคการใหปฏิบัติงานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ผูนํายังเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานอีกดวย 
 6)  การไดรับคาจางโดยธรรม  อัตราเงินเดือนหรือคาจางเปนส่ิงตอบแทนโดยตรง
และเปนส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงาน  ดังนั้นการกําหนดอัตราเงินเดือน  การเล่ือนข้ันเงินเดือน
โดยธรรมจึงมีความสําคัญในดานจิตใจของผูปฏิบัติงานมาก มีองคการจํานวนมากที่ตองประสบ
ความลมเหลวในการดําเนินงานอันเนื่องจากความไมยุติธรรมในการกําหนดอัตราเงินเดือน  การเล่ือนข้ัน
แกพนักงานเจาหนาท่ีองคการนั้น ๆ  
 7)  ความเสมอภาค  หมายถึง  ความเทาเทียมกันในการปฏิบัติงานของคนในองคการ
ไมมีการแบงแยกผิวพรรณ  เช้ือชาติ  เลนพวกเลนพอง  หรือลําเอียงในการปกครอง  บังคับบัญชา 
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เพราะสิ่งเหลานี้เปนมูลเหตุที่ทําลายขวัญในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา  และจะทําลาย
ความสามัคคีธรรมของหมูคณะและองคการในท่ีสุด 
 8)  ความนุมนวลและแนบเนียน  การมีปยวาจายอมเปนท่ีพอใจรักใครแกผูวสิาสะและ
ผูรวมงานเสมอ  ผูบังคับบัญชาท่ีดีควรพึงระมัดระวังฝกสอนแนะนําผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือทํางานผิดพลาด  ควรชี้แจงแนะนําส่ังสอนอยางสุภาพ  นุมนวล  เพื่อปองกันมิใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความทอถอยในการทํางาน  ระหวางผูบังคับบัญชาไดดีและแนบเนียนวิธีหนึ่ง  
 9)  การยอมรับนับถือ  มนุษยเปนสัตวสังคมเมื่อเราอยูที่ใดไดรับการยอมรับ
วาเปนพวกเดียวกันกับสมาชิกสวนใหญ  เรายอมมีความสุขใจท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
ในฐานะท่ีเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของสังคม  หรือองคการนั้น ๆ บุคคลท่ีถูกทอดท้ิงอยูโดดเดี่ยว
แตโดยลําพังยอมเกิดความวิตกกังวล  เกรงกลัว  และไมสามารถปฏิบัติงานไดดี  ดังนั้นการยอมรับ
นับถือจึงเปนส่ิงสําคัญมากในการปฏิบัติงาน 
 10)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานนั้นนอกเหนือจาก
เพื่อนรวมงานที่ดีแลว  สภาวะแวดลอมและสภาพของงานนับไดวามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานมาก  
สภาพการทํางานท่ีดีควรประกอบดวยการมีอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  และเคร่ืองอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เปนตน 
 สรุปไดวา  องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ผูบังคับบัญชา
จะตองคํานึงถึง  เพราะวาการมีองคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีดีจะสนับสนุน
ใหสมาชิกหรือองคการเกิดความคิดสรางสรรค  รวมทั้งมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหนวยงาน
ท่ีปฏิบัติงานอยู 
 2.2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี   ซ่ึงตางก็มีความคลายคลึงกันและ
มีความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน  ในท่ีนี้จะกลาวถึงทฤษฎีท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  (Maslow, 1954; อางถึงใน เมธี  ปลันธนานนท, 
2536, หนา 255)  ไดตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  โดยต้ังสมมติฐาน  ดังนี้ 
 1)  มนุษยมีความตองการ  และความตองการมีอยูเสมอและไมมีท่ีส้ินสุด 
 2)  ความตองการที่ไดรับตอบสนองแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 
ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 
 3)  ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ  กลาวคือ  
เมื่อตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมี
การตอบสนองทันที 
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 ลําดับข้ันความตองการตามแนวทฤษฎีดังกลาวนั้น มีดังนี้ 
 1)  ความตองการข้ันพื้นฐานหรือความตองการทางรางกาย  (Basic  Needs  or 
Physiological  Needs)  ไดแก  ความตองการอาหาร  น้ํา  อากาศ  ปจจัยส่ี  ซ่ึงถือวาเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต 
ดังนั้นผูมีการกําหนดเงินเดือนท่ีเหมาะสมใหกับพนักงานก็สามารถสนองความตองการนี้ได 
 2)  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  (Security and Safety Needs)  มนุษย
มีความตองการที่จะใหตนมีความมั่นคงในการมีชีวิตรอด  ถาทํางานตองการใหตนมีความมั่นคง
ในสถานภาพการทํางาน  มีความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ  
 3)  ความตองการทางสังคมหรือความตองการเปนเจาของ  (Social  or  Love  and 
Belonging Needs) ส่ิงท่ีมนุษยมีความตองการในข้ันนี้  คือ  ความรัก  ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมผูบริหารสามารถสนองตอบดวยการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมจัดกลุมควบคุมคุณภาพ
จัดการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค 
 4)  ความตองการและการยอมรับนับถือ  (Esteem  Needs)  ความตองการการยอมรับ
นับถือ สามารถจําแนกเปน  2  ประเภท  คือ  1)  การยอมรับนับถือจากบุคคลท่ัวไป  เชน  การไดรับ
การเอาใจใส  การใหเกียรติยกยอง  2)  การยอมรับนับถือตนเอง  เชน  ความปรารถนาท่ีจะไปสู
ความสําเร็จ  (Achievement)  ความเปนตัวของตัวเอง  (Independence)  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Confidence)  และความมีอิสระ  (Freedom)  โดยปกติบุคคลท่ัวไปจะวัดความสําเร็จจากการทํางาน 
เชน  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การเพิ่มกําไรใหบริษัท  การไดรับผลประโยชนอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 5)  ความตองการที่จะเขาใจตนเอง  (Self-Actualization)  หรือความตองการแสวงหา
ความกาวหนาใหแกตนเอง  ความตองการในข้ันนี้มนุษยจะมีความสุขในการทํางาน  มีความพึงพอใจ 
ท่ีจะสรางความสมบูรณใหแกชีวิต  มีความตองการใหตนเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซเบิรก  (Herzberg’ s Motivation-Hygiene Theory)  (Herzberg ’s, 
1959; อางถึงใน สมเดช  อางศิลา, 2546, หนา 20-21)  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก  หรือทฤษฎี
สององคประกอบมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวาทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยคํ้าจุน  หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ  
ปจจัยเกื้อหนุน  และปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมี  2  ประเภท  ดังตอไปนี้ 
 1)  ปจจัยท่ีเปนส่ิงจูงใจ  หรือปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานหมายถึง 
องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองงานโดยตรง  องคประกอบนี้จะตอบสนองความตองการทางจิตใจ
เปนสวนใหญ  และมีสวนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน  ไดแก 
  (1)  ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  (Achievement) 
  (2)  การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition) 
      (3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  (Work itself) 
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      (4)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility) 
      (5)  ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน  (Advancement) 
  2)  ปจจัยคํ้าจุน  หมายถึง  องคประกอบท่ีเปนส่ิงแวดลอมหรือบริบทของงาน 
องคประกอบนี้จะสนองความตองการทางรางกายเปนสวนใหญและมีสวนทําใหผูปฏิบัติงาน
ไมพึงพอใจในงาน  ไดแก 
      (1)  นโยบายและการบริหาร  (Policy  and  Administration) 
      (2)  การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision) 
      (3)  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  (Salary) 
      (4)  ความสัมพันธระหวางบุคคล  (Interpersonal  Relation) 
      (5)  สภาพแวดลอมในการทํางาน  (Working  conditions) 
 สรุป  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก  ไดกลาวถึงปจจัย  2  กลุมที่สงผลตอพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน  คือ  ปจจัยจูงใจ  และปจจัยคํ้าจุน  โดยปจจัยจูงใจจะทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและเปนผลใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  สวนปจจัยคํ้าจุนจะทําใหบุคคล
มีความรูสึกตอหนวยงานที่ตนเองทําอยู  เปนปจจัยของสิ่งแวดลอมภายนอกมิไดเปนสิ่งจูงใจ
ในการทํางาน  แตเม่ือขาดหรือไมมีปจจัยคํ้าจุนก็จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกผูปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีการจูงใจ  E.R.G.ของ อัลเดอรเฟอร  (Alderfer’s Existence, Relatedness, Growth 
Theory)  อัลเดอรเฟอร  (Alderfer, 1972, pp. 9-13; อางถึงใน อํานวย  ดีประสิทธ์ิ, 2546, หนา 25-26) 
ไดจําแนกความตองการออกเปน  3  ประการ  คือ  
 1)  ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  (Existence Needs)  เปนความตองการท่ีรวมถึง
ความตองการทางดานกายภาพกับความตองการทางดานความปลอดภัย  เปนความตองการทางดานวัตถุ 
อธิบายถึงความตองการสนองข้ันแรกในทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว  (Maslow)  เขาไวดวยกัน  และ
ความตองการแบบนี้เปนลักษณะท่ีวา  หากผูหนึ่งไดรับความตองการที่วานี้อีกฝายหน่ึงก็จะตองเปน
ฝายเสียความตองการนี้ไป 
 2)  ความตองการความสัมพันธ  (Relatedness  Needs)  คือความตองการ
ในดานการท่ีจะมีสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  เชน  กับสมาชิกภายในครอบครัว  กับเพื่อนบาน  กับเพื่อนฝูง 
กับบุคคลอ่ืนท่ีตนเกี่ยวของดวย  ความตองการนี้ตรงขามกับความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  ความพอใจ
ของพวกเขาจะข้ึนอยูกับการแบงปนสวนแบงซ่ึงกันและกัน  ความเขาใจกัน  และอิทธิพลของปฏิสัมพันธ
ท่ีมีตอกัน 
 3)  ความตองการความเจริญกาวหนา  (Growth  Needs)  ความตองการนี้เปนผลมาจาก
การที่บุคคลเขามามีสวนรวมอยางจริงจังกับสภาพแวดลอมของเขา  เชน  ครอบครัว  งาน  และกจิกรรม
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ดานสันทนาการ  ความพอใจในการเจริญกาวหนานี้  ไดมาจากการที่บุคคลนั้นเผชิญปญหาในสภาพแวดลอม
ท่ีทําใหเขาใชความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี  หรือไดพัฒนาความสามารถใหเพิ่มมากข้ึน 
 ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. ของ อัลเดอรเฟอร  แบบนี้มีสิ่งที่ตองพิสูจนอยูหลายประการ 
ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 
 1)  ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพอใจนอยเทาใด 
ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 2)  ความตองการความสัมพันธ  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพอใจนอยเทาใด 
ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 3)  ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพอใจนอยเทาใด 
ความตองการความสัมพันธ  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 4)  ความตองการความสัมพันธ  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพึงพอใจนอยเทาใด 
ความตองการความสัมพันธ  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 5)  ความตองการความเจริญกาวหนา  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพอใจนอยเทาใด 
ความตองการความสัมพันธ  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 6)  ความตองการความสัมพันธ  ไดรับการตอบสนองใหเกิดความพอใจมากเทาใด 
ความตองการความเจริญกาวหนา  ก็จะเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนามากย่ิงข้ึนเทานั้น 
 สรุป  ทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. ของ อัลเดอรเฟอร (Alderfer) แบงความตองการของมนุษย
ออกเปน  3  กลุม  คือ  ความตองการดํารงชีวิต  ความตองการสัมพันธ  และความตองการเจริญกาวหนา  
โดยเชื่อวาคนมีความตองการมากกวา  1  อยางในขณะเดียวกันได  และความตองการก็มุงไปสู
ความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนไป 
 2.2.4  ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 
 ความพึงพอใจในการทํางานตามแนวคิดของสมิท  เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & 
Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววาความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคคลโดยท่ัวไปนั้นมีอยู  5  ดาน  (Steers & Porter, 1987, p. 430)  คือ 
 1)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  (Work  Itself)  ไดแก  ความนาสนใจในตัวงาน  ความแปลก
ของงาน  โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานน้ันสําเร็จ  การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ  
การควบคุมการทํางาน  และวิธีการทํางาน  เปนตน 
 2)  คาจาง  (Wages)  หมายถึง  จํานวนเงินท่ีไดรับความยุติธรรมหรือความเทาเทียมกัน 
และวิธีการจายเงินเดือนของหนวยงาน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

21 

 3)  การเล่ือนตําแหนง (Promotion) ไดแก โอกาสท่ีจะไดเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน 
ความยุติธรรมในการเล่ือนข้ันตําแหนง และหลักเกณฑในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
 4)  การนิเทศ (Supervision) ไดแก รูปแบบของการบังคับบัญชา การใชเทคนิคใน
การบริหาร ความมีมนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชา และทักษะการบริหารของผูบังคับบัญชา 
 5)  ผูรวมงาน (Co-Worker) หมายถึง ความรู ความสามารถ การใหความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนมิตรภาพท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน 
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดของสมิท  เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234;  
อางถึงใน สุจิตรา  จรจิตร, 2532, หนา 44)  มาเปนองคประกอบในการศึกษาคนควาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 สมิท, เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววา  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  หมายถึง  ความนาสนใจในตัวงาน 
ความแปลกของงาน  โอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ  การรับรู
หนาท่ีรับผิดชอบ  การควบคุมการทํางาน  และวิธีการทํางาน 
 พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา 111)  ไดอธิบายวา  การสรางความภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีแหงอาชีพโดยการสรางใหมีความสํานึกในภาระที่ตองรับผิดชอบ  ใหบรรลุถึงผลและ
การไดรับความเช่ือถือ  กอใหเกิดความศรัทธา  และภูมิใจในอาชีพ  เม่ือบุคคลไดปฏิบัติงานตรงกับ
ความรู  ความสามารถ  ความถนัด  แนวโนมวาจะไดปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จสูง  โดยธรรมชาติ
ของมนุษย  เม่ือทําอะไรลงไปแลว  ก็ตองเห็นผลสําเร็จในงานแตละอยาง  ซึ่งเปนความภูมิใจวา
เขาเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ  มีสวนในการทํางานใหกาวหนา  และประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535, หนา 148)  ไดใหความหมายของลักษณะงานวา 
หมายถึง  ความนาสนใจของงาน  ความแปลกของงาน  โอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาส
ท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จ  การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ  การควบคุมการทํางาน  การที่ผูทํางานมีความรูสึก
ตองานที่ทําอยูวา   เปนงานที่สรางสรรค  เปนประโยชนทาทาย   สิ่งเหลานี้ ทําใหผูปฏิบัติ
เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มีความตองการที่จะปฏิบัตินั้น ๆ และเกิดความผูกพันตองาน 
 ชมพูนุช  บัวบังศร  (2535, หนา 9-11)  กลาววา  ลักษณะของงาน  หมายถึง 
งานในหนาท่ี  และงานท่ีไดรับมอบหมายเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
 เฮอรเบอรก, มัสเนอร  และชไนเดอรแมน  (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp. 110-115)  ไดกลาวถึงลักษณะของงานวา  หมายถึง  งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานท่ีสามารถทําไดโดยลําพัง 
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 กิลเมอร  (Gilmer, 1975, pp. 279-283)  ไดใหความเห็นวา การที่ไดปฏิบัติงาน            
ท่ีสัมพันธกับความรูความสามารถและตรงกับความตองการ  จะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ 
 กลาวโดยสรุป  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  หมายถึง  งานท่ีบุคคลในหนวยงานท่ีมี
คุณคานาสนใจ  โดยอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และงานที่ทาทายความสามารถ  ตรงกับความรู 
ความสามารถ  ความถนัด  และมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจในงานท่ีตนปฏิบัตงิานในดานตาง ๆ 
หากไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  กอใหเกิดความศรัทธา  และภูมิใจในอาชีพ  โดยงานนั้น
นาสนใจเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  และตนเองมีความรูสึกวามีอิสระในการทํางาน  ไดรวมคิด 
รวมแกปญหา  ก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีขวัญกําลังใจท่ีจะทํางานท่ีรับผิดชอบนั้น
ใหสําเร็จลงไดดวยดี 
 2)  คาจาง 
  สมิท, เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา  จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววา  คาจาง  หมายถึงจํานวนเงินท่ีไดรับความยุติธรรมหรือ
ความเทาเทียมกัน  และวิธีการจายเงินเดือนของหนวยงาน 
 พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา 142)  ไดเสนอแนะวา  คนจะทํางานใหองคกรไมได 
หากไมมีการตอบแทนดวยวิธีตาง ๆ โดยเฉพาะการกําหนดรายได  รวมถึงสวัสดิการตาง ๆ ทั้งนี้
ก็เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานไดอยางเต็มท่ี  โดยปราศจากความกังวลใจ 
 ชาญชัย อาจินสมาจาร  (2541, หนา 56)  กลาววา  การที่บุคคลไดรับคาตอบแทน
พอเหมาะกับคาครองชีพ  สามารถปรับปรุงความเปนอยูใหดีขึ้น  และมีความมั่นคงในงาน  
เขาก็จะทํางานไดดีและมีความสุขกับการทํางานนั้น 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 365-368)  พบวา  เงินเดือนเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ  การบริหารงานในองคการไมอาจดําเนินไปดวยความราบร่ืนได  ถาการกําหนด
อัตราเงินเดือนตํ่าเกินไปไมสมดุลกับคาครองชีพไมเปนธรรมไมเหมาะสมกับลักษณะของงาน 
นอกจากนี้  หลักการจัดประโยชนเกื้อกูลควรจัดใหตรงตอความตองการของคนงานตองเทาเทียมกัน 
และท่ัวถึงท้ังหนวยงาน  และคนงานไมเปนภาระแกคนงาน  อันเนื่องมาจากประโยชนเกื้อกูลนั้น 
 เฮอรเบอรก, มัสเนอร  และชไนเดอรแมน (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp. 110-115)  ไดกลาววา  เงินเดือนเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีสวนสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ 
และยังเปนเกราะปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานดวย 
 คูเปอร  (Cooper, 1958, pp. 31-33)  ไดช้ีใหเห็นวา  การไดรับเงินเดือนท่ียุติธรรม
และสวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมจะทําใหเกดิความพึงพอใจในการทํางาน 
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 กลาวโดยสรุป  คาจาง  หมายถึง  คาตอบแทนที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองคการ  ตลอดจนการจัดสวัสดิการ  คาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ 
ซ่ึงเปนปจจัยคํ้าจุนท่ีสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะเงินเดือนในอัตราท่ีเหมาะสม
ในการดํารงอาชีพและเปนธรรม  อาชีพครูก็มีความตองการคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหมีมากยิ่งข้ึน  อันจะกอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเปาหมายขององคการตอไป 
 3)  การเล่ือนตําแหนง 
 สมิท, เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p.234;  อางถึงใน 
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววา  การเล่ือนตําแหนง  หมายถึงโอกาสท่ีจะไดเล่ือนตําแหนง
สูงข้ึน  ความยุติธรรมในการเล่ือนข้ันตําแหนง  และหลักเกณฑในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
 เสนาะ  ติเยาว  (2531, หนา 196)  ไดกลาวถึงความหมายของความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีวา  เปนการไดเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงท่ีดีข้ึนรวมท้ังการมีโอกาสไดเขารับการอบรม 
ดูงาน  ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
 สมยศ  นาวีการ  (2536, หนา 394)  ไดกลาวถึงความกาวหนาวาคือ  การที่บุคคล
ตองการเล่ือนตําแหนงไปสูระดับสูงข้ึนในองคการ 
 เฮอรเบอรก, มัสเนอร  และชไนเดอรแมน  (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp.110-115)  ไดนิยามวา  ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  หมายถึง  การไดรับการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน  หรือตําแหนงสูงข้ึน  รวมท้ังโอกาสท่ีจะไดเพิ่มพูนความรู  ความสามารถในการทํางาน 
 กิลเมอร  (Gilmer, 1975, pp.280-283)  สรุปวา  ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 
หมายถึง  การมีโอกาสเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน  การมีโอกาสไดรับส่ิงตอบแทนจากความสามารถ
ในงานที่ทํา  มีอิสระในการทํางาน  ถูกควบคุมนอยลง  และมีสถานท่ีทํางานดีกวาเดิม  การเล่ือนตําแหนง
เปนท่ีตองการของทุกคน  และเปนทางเลือกหน่ึงท่ีแสดงถึงความกาวหนา  และเปนความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน  สังคมถือเอาการเล่ือนตําแหนงแสดงถึงฐานะของบุคคล  แตการเล่ือนข้ันตําแหนง
ในระบบราชการไทยมีระเบียบ  และระบบ  ท่ีใชสองระบบ  คือ  ระบบคุณธรรม  และระบบอุปถัมภ 
ซ่ึงทําใหการเล่ือนตําแหนงอาจเปนส่ิงจูงใจ  และส่ิงไมจูงใจในการทํางาน 
 เบนตัน  (Benton, 1968, p. 257)  ไดใหความหมายของความกาวหนา
ในตําแหนงหนาท่ีวา  หมายถึง  ความกาวหนาของคนทํางาน  มีรายไดสูง  มีความรับผิดชอบมากขึน้ 
มีทักษะเพิ่มข้ึน  ฐานะและเกียรติภูมิสูงข้ึน  ถาการยายไปในตําแหนงใหมท่ีช่ัวโมงการทํางานและ
สภาพการทํางานดีข้ึน  แตเงินไมเพิ่มข้ึน  ความรับผิดชอบไมเพิ่มข้ึน  ทักษะท่ีใชในการทํางานไมสูงข้ึน 
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  กลาวโดยสรุป   การเลื่อนตําแหนง   หมายถึง   การที่บุคลากรมีโอกาส
ไดเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึนดวยความเปนธรรม  รวมถึงโอกาสไดรับความรู  ความสามารถ  และทักษะ
ในการปฏิบัติงานสูงข้ึน ผูท่ีทํางานในหนวยงานก็เชนเดียวกัน  มีความตองการกาวหนาในหนาท่ี
การงาน  แตการเล่ือนข้ันตําแหนงในระบบราชการไทยมีระเบียบ  และระบบท่ีใชสองระบบ  คือ  
ระบบคุณธรรม  และระบบอุปถัมภ เพราะฉะน้ันผูบริหารควรสนับสนุนสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกคน  
เพิ่มความรู  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามารถดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสม
และสูงข้ึน  อันสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการใหมากยิ่งข้ึน 
 4)  การนิเทศ 
 สมิท, เคนดัล  และฮูลิน (Smith, Kendall & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววา  การนิเทศงาน  หมายถึงรูปแบบของการบังคับบัญชา 
การใชเทคนิคในการบริหาร  ความมีมนุษยสัมพันธของผูบังคับบัญชา  และทักษะการบริหารของ
ผูบังคับบัญชา 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2541, หนา 108) กลาววา  ผูบังคับบัญชาที่ดีควรเขาใจ
บุคลิกภาพ  สวนบุคคลของผูรวมงาน  ผูบังคับบัญชาจะตองมีความศรัทธาในความดีของมนุษย 
คนแตละคนจะมีลักษณะความสามารถท่ีแตกตางกันไปซึ่งสามารถทําประโยชนใหกับกลุม  และ
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองคนหาจุดแข็งของบุคลากรแตละคน  และใชประโยชนจาก
ความสามารถของเขาก็จะพยายามทําใหดีที่สุด  เพราะเมื่อบุคลากรทําอะไรตามความสนใจและ
ความชอบของตัวเอง  เขาก็จะพยายามทําใหดีท่ีสุด  และผลตอบแทนท่ีเขาไดรับ  คือ  ความพอใจ 
 กีเซล  (Ghiselli, 1971; อางถึงใน พะยอม วงศสารศรี, 2542, หนา 198) กลาววา 
ความสามารถในการบังคับบัญชาเปนการปฏิบัติหนาท่ีเบ้ืองตนทางการจัดการดานการวางแผน   
การจัดองคกร  การมีอิทธิพล  การเอาใจใส  การใชอํานาจ  การกํากับติดตามแกผูใตบังคับบัญชา 
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม 
 กลาวโดยสรุป  การนิเทศ  หมายถึง  ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 
การเปนแบบอยางท่ีดี  มีลักษณะความเปนผูนํา  ในการควบคุม  ดูแล  กํากับ  ติดตามงาน  โดยต้ังอยู
บนพื้นฐานของความยุติธรรม  การเอาใจใสและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจแกไขปญหา 
 5)  ผูรวมงาน  
    สมิท, เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall, & Hulin, 1969, p. 234; อางถึงใน 
สุจิตรา  จรจิตร, 2532, หนา 44)  ไดกลาววา  ผูรวมงาน  หมายถึง  ความรู  ความสามารถ  การให
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนมิตรภาพท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงาน 
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    สมพงศ  เกษมสิน  (2526, หนา 249)  กลาวสรุปวา  ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะเปนส่ิงจูงใจใหบุคคลในหนวยงานเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานนั้น 
    พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา  204)  เช่ือวา  ถาผูบริหารวางตัวใหเปนท่ียอมรับ
และเช่ือถือศรัทธา  ยอมเปนหลักประกันไดวา  ผูใตบังคับบัญชาจะใหความรวมมืออยางจริงใจ  และ
ปฏิบัติงานดวยความม่ันใจยิ่งข้ึนภายใตบรรยากาศแหงความสัมพันธอันดีระหวางผูใตบังคับบัญชา
กับผูบริหาร  จะทําใหการทํางานเปนไปดวยการเขาใจซ่ึงกันและกัน 
    นิภา  แกวศรีงาม  (2530, หนา 217)  นอกจากผูบริหารจะตองเปนเพื่อนรวมงานท่ีดี 
ใหผูใตบังคับบัญชาเขาถึง  เพื่อเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  สามารถช้ีแจงขอคําแนะนําและ
ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารจึงเปนผูพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ  แนะนํา  แกปญหา
ใหกับผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 
    สุรพันธ  ยันตทอง  (2535, หนา 42-43)  กลาววา  ข้ึนอยูกับการวางตัวของผูบริหาร
เปนสําคัญ  กลาวคือ  ปฏิบัติตนใหนาเล่ือมใส  ซ่ือสัตย  เขาใจผูอ่ืน  เปดเผย  และมีความเปนกันเอง
กับผูรวมงาน   
    เฮอรเบอรก, มัสเนอร  และชไนเดอรแมน (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 
1959, pp. 110-115)  ไดกลาวถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคล  หมายถึง  สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา  และระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน  ในการติดตอไมวาจะเปนกิริยา  หรือ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกัน  
ซ่ึงความสัมพันธระหวางบุคคล  เปนองคประกอบที่เกิดควบคูกับการปกครอง  บังคับบัญชาเสมอ 
เพราะหากผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชา  ไมสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน
ไดแลว  ก็จะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ 
    แมคคอรมิค  และทิฟฟน  (McCormick & Tiffin, 1968, p. 339)  กลาววาสภาพ
การทํางานนั้นสงผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 
    กลาวโดยสรุป  ผูรวมงาน  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชา  การวางตัวท่ีนาเล่ือมใส  เปนกันเอง  ซ่ือสัตย  
เขาใจผูอ่ืน  ยุติธรรม  และเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  ปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน  และ
พรอมท่ีจะชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา  ยอมกอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน  ความเคารพนับถือ
ซ่ึงกันและกัน  และรวมมือกัน  รวมใจกันในการปฏิบัติงานแกทุกฝาย  อันสงผลใหการดําเนินงาน
ขององคการบรรลุเปาหมายเปนอยางดี  ผูปฏิบัติงานก็เชนกัน  ก็ตองการสัมพันธภาพท่ีดีจากเพ่ือนรวมงาน 
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และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  อันกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแกครู  และทําใหผูปฏิบัติงานมีสัมพันธอันดีตอหนวยงาน 
 

2.3  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธผิลของโรงเรียน 
 
  2.3.1  ความหมายของประสทิธิผล 
 ธร  สุนทรยุทธ  (ม.ป.ป., หนา 34)  กลาววา  ประสิทธิผลเปนการทํางานท่ีบรรลุเปาหมาย
ท่ีวางไวและถือวาไดรับประโยชนสูงสุด  ท้ังนี้จะตองใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 
 ธงชัย  สันติวงษ  (2535, หนา 3)  กลาววา  ประสิทธิผลเปนการทํางานท่ีไดผลโดยสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ  (2536, หนา 130)  กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง  ระดับท่ีคนงาน
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536, หนา 97)  กลาววา ประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  
การท่ีองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ  (2536, หนา 32-33)  ไดใหแนวคิดและความหมายประสิทธิผล
วาประสิทธิผลของโรงเรียนไมนาจะหมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  หรือความพึงพอใจ
ในการทํางานเพียงอยางใดอยางหนึ่ง แตประสิทธิผลของโรงเรียน  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนสามารถ
ผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท้ังภายใน
ภายนอกรวมท้ังสามารถแกปญหาภายในโรงเรียนซ่ึงจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
 เปรมสุรีย  เช่ือมทอง  (2536, หนา 9)  กลาววาประสิทธิผล  คือ  ผลงานของกลุมซ่ึงเปนไปตาม
เปาหมายท่ีไดวางไว  ดังนั้น  ประสิทธิผลของโรงเรียน  คือ  ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ี
ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไวท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียน  สามารถใชความรู
ความสามารถและประสบการณการบริหารงานเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 
 ซาย  (Schein, 1973, p. 118)  กลาววา  ประสิทธิผลขององคการ  คือ  สมรรถภาพ (Capacity) 
ขององคการในการท่ีจะอยูรอด  (Survive)  การปรับตัว  (Adapt)  การดํารงสภาพ  (Maintain)  และ
การเจริญเติบโต  (Growth)  ไมวาองคการจะมีหนาท่ีใดจะตองกระทําใหลุลวงไป 
 เบนนิส  (Bennis, 1971, pp. 116-143)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง  ความสามารถในการปรับตัวเปล่ียนแปลงพัฒนาใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
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และความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียน  เพื่อรวมพลังใหเปนอันหนึ่ง      
อันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 
 ไพรส  (Price, 1968, p. 318)  ไดใหความหมายของคําวาประสิทธิผล  คือ  ความสามารถ
ในการดําเนินการใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว  โดยมีตัวบงช้ีความมีประสิทธิผลขององคการ  5  อยาง  
คือ  ความสามารถในการผลิต  ขวัญ  การปฏิบัติตามแบบอยาง  การปรับตัว  และความเปนปกแผน
ขององคการ 
 ฟดเลอร  (Fiedler, 1967, p. 9)  กลาววา  ประสิทธิผลคือการท่ีกลุมสามารถทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคได  ซ่ึงถือวาเปนประสิทธิผลของกลุม 
 สเตียรส  (Steers, 1977, p. 55)  กลาววา  ประสิทธิผล  คือ  การที่ผูนําไดใชความสามารถ
ในการแยกแยะการบริหารและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 ฮอย  และมิเกล  (Hoy & Miskel, 1991, p. 373)  ไดใหความหมายของประสิทธิผลของ
โรงเรียนวา  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  สามารถ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  สามารถปรับตัวกับส่ิงแวดลอมท่ีถูกบีบบังคับได  และรวมท้ัง
สามารถแกปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี 
 2.3.2  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
  แคพโล  (Caplow, 1964,  p. 89; อางถึงใน ภรณี  กีรติบุตร, 2529, หนา 59)  เสนอวาประสิทธิผล
ขององคการควรวัดจากตัวแปร  4  ตัว  คือ 
   1)  ความม่ันคง  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาโครงสรางขององคการไว 
   2)  ความผสมผสาน  หมายถึง  ความสามารถขององคการในการหลีกเล่ียงการขัดแยง
ระหวางสมาชิกในองคการ 
    3)  ความสมัครใจ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดใหมีความพึงพอใจสําหรับสมาชิก 
   4)  ความสําเร็จ  หมายถึง  ผลรวมสุทธิของกิจกรรมขององคการ 
        มอทท  (Mott, 1972, p. 96)  ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ
โดยพิจารณาจาก 
   1)  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
   2)  ประสิทธิภาพ 
   3)  ความพึงพอใจ 
  4)  ความสามารถในการปรับตัว 
  5)  การพัฒนาและการอยูรอด 
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          พารสัน (Parson, 1993, p. 307-A; อางถึงใน พรชัย  เช้ือชูชาติ, 2546, หนา 33)  ไดเสนอความคิด
ในการวัดประสิทธิผลขององคการโดยพิจารณาจาก 
   1)  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  (Adaptation) 
   2)  การบรรลุเปาหมาย  (Goal  Attainment) 
   3)  การบูรณาการ  (Integration) 
   4)  การคงไวซ่ึงระบบคานิยม  (Latency) 
 กิบสัน และคนอ่ืน ๆ (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1979, p. 27)  ไดกําหนดหลักเกณฑ
ในการประเมินประสิทธิผลองคการโดยใชหลายเกณฑ  ดังนี้ 
   1)  ความสามารถในการผลิต 
  2)  ประสิทธิภาพ 
  3)  ความพึงพอใจ 
  4)  ความสามารถในการปรับตัว 
  5)  การพัฒนา และการอยูรอด 
          ฮอย  และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p.384)  ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผล
องคการโดยพิจารณาจาก 

 1)  ความสามารถในการปรับเปล่ียน 
 2)  การบรรลุเปาหมาย 
 3)  ความพึงพอใจ 
 4)  ความสนใจในชีวิต 
 จากความหมายและแนวคิดประสิทธิผล  สรุปไดวา  ประสิทธิผล  หมายถึง  ความสามารถ

ในการบรรลุเปาหมาย  การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 
ที่ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา  และความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก  ตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการ  การผสมผสาน  การคงสภาพ
ความสมบูรณ  บุคลากรมีสวนรวม  และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และการประเมินประสิทธิผล
ของโรงเรียนในเชิงการบริหารการศึกษา  ถือวาโรงเรียนเปนหนวยงานท่ีมีลักษณะองคการ  ดังนั้น  
ประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลขององคการสามารถนําแนวความคิดมาประสาน  และ
ปรับใหเหมาะสมกับสภาพงานในโรงเรียนได  และโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จ  ผูบริหาร
สามารถจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหทํางานดวยความเสียสละ  มีการประสานงาน  นิเทศ  กํากับดูแล  
เพ่ือใหการจัดการศึกษาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายของหลักสูตรได  ดังที่  สเตียรส (Steers, 1977, p. 55)  
ไดกลาววา  ประสิทธิผลการจัดการศึกษา  หมายถึง  การที่ผูนําโรงเรียนใชความสามารถแยกแยะ
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การบริหารการจัดการและการใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ในการศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียนในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  (2536, หนา 8-12)  ประกอบดวย 
ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การทํางานเปนทีม  การบูรณาการในการทํางาน  และการปรับตัว
ของโรงเรียน 

 ในการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนคร้ังนี้ประกอบดวย  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
ตามแนวทางการศึกษาของไพรซ  (Price, 1968, p. 1; อางถึงใน กุหลาบ รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 14)  
สเตียรส  (Steers, 1977, p. 46; อางถึงในกุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 25)  และมิลตัน  (Milton, 
1981, p. 481; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 26)  การทํางานเปนทีม  ตามแนวคิด
ของสเตียรส (Steers, 1977, p. 124-126; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 58-59)  การบูรณาการ
ในการทํางาน  ดานความพอใจ  ใชการประเมินของกิบสัน ไอแวนซีวิช  และดอนเนลลี  (Gibson, 
Ivancevich & Donnelly, 1979,  p. 31; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 33)  ดานบรรยากาศ 
ตามแนวการศึกษาของกิบสัน  ไอแวนซีวิช  และดอนเนลลี  (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1979, 
p. 316; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 51)  โดยประเมินบรรยากาศแบบปรึกษาหารือ 
ดานการส่ือความหมายและความขัดแยง  ตามแนวการศึกษาของมิลตัน  (Milton, 1981, p. 5-6; อางถึงใน
กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 64-65)  สเตียรส (Steers, 1977, p. 15; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 
2536, หนา 63-64)  วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความคลองตัว  ไมบิดเบือน  อิสระและเปดเผย  การประเมิน
การปรับตัวของโรงเรียน  ดานนวัตกรรม  การเจริญเติบโต  และการพัฒนา  ตามแนวคิดของกิบสัน 
ไอแวนซีวิช  และดอนเนลลี  (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1979, p. 31) เบนนิส  (Bennis, 1971, 
p. 133, ซาย  (Schein, 1973, pp. 119-120; อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 28-31) 
โดยประเมินจากอัตราของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา  และบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา  และวิธีการ
ท่ีใชในการพัฒนา  ตามแนวคิดของแบลนด  และสมิทซ  (Bland & Schmitz, 1988, pp.190-224;  
อางถึงใน กุหลาบ  รัตนสัจธรรม, 2536, หนา 72-76) 
  2.3.3  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน  
               ภรณี  กีรติบุตร  (2529, หนา 185)  กลาววาแนวทางการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน 
มี  3  แนวทาง  ดังนี้ 

 1)  การประเมินประสิทธิผลในแงเปาหมาย  (The Goal Approach)  เปนการพิจารณา
วาองคการมีประสิทธิผลหรือไม  โดยใชเปาหมายองคการเปนเกณฑ  เชน  วัดความสําเร็จและ
ความสามารถในดานการผลิต  วัดความสําเร็จจากผลกําไร  เปนตน 

 2)  การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบทรัพยากร  (The  System  Resource 
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Approach)  เปนการประเมินประสิทธิผลขององคการโดยอาศัยแนวคิดวาองคการเปนระบบเปด  
ซ่ึงมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมในการแลกเปล่ียน  และแขงขันกันจึงประเมินโดยพิจารณา
ความสามารถขององคการในการแสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากร
ท่ีตองการ 

 3)  การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (The Multi of Effectiveness)  
เปนการวัดประสิทธิผลขององคการโดยใชหลายเกณฑ  ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ีมีผลสําเร็จตอ
องคการ  และพยายามใหเห็นวาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 
              มาโฮนี  และเวททเชล  (Mahoney & Weizel, 1969; อางถึงใน Steers, 1977, p. 44) 
ใหทรรศนะวาเกณฑประสิทธิภาพขององคการธุรกิจและหนวยงานวิจัยและพัฒนา  ไดแก  ความสามารถ
ในการผลิต  การสนับสนุนการใช  การวางแผน  ความเช่ือถือไดและความคิดริเร่ิม  สวนเกณฑประสิทธิผล
ของหนวยงานวิจัยและพัฒนาความใชความนาเช่ือถือได  ความรวมมือและการพัฒนา 
 ฮอย  และมิสเกล  (Hoy & Miskel, 1991, pp. 384-397)  ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคการ  โดยพิจารณาจาก  1)  ความสามารถในการปรับเปล่ียน  2)  การบรรลุเปาหมาย  
3)  ความพึงพอใจในการทํางาน  4)  ความสนใจในชีวิต 
 วิธีการประเมินประสิทธิผล 
 วิธีการประเมินผลงานหรือประสิทธิผลตามมาตรฐานสากลแบงเปน  3  กลุม  (ธงชัย  สันติวงษ, 
2525, หนา  202-215)  ดังนี้ 
 กลุมท่ีหนึ่ง  เปนวิธีท่ีใชในการประเมินผลเฉพาะบุคคลแตละคนใชประเมินผูท่ีตองการ
ประเมินทีละคน  แยกกันในแตละคร้ัง  โดยไมมีการนําไปเปรียบเทียบโดยตรงทันทีกับผูท่ีตองการ
ประเมินเหลานั้น  การประเมินเหลานี้มี  7  วิธี  คือ 
  1)  วิธีการประเมินตามขีดขนาดหรือมาตรา  (Graphic Rating Scale)  เปนวิธี
ท่ีนิยมใชกันมากวิธีหนึ่ง  และเปนเทคนิคท่ีเกาแกท่ีสุด  การประเมินวิธีนี้  ผูทําการประเมินจะประเมิน
ตามแบบฟอรมการประเมินท่ีมีขีดขนาด  (Scale)  ของการประเมินเร่ืองตาง ๆ แตละขอจากสูงไปตํ่า 
  2)  วิธีการประเมินดวยวิธีบังคับเลือก  (Forced Choice)  การประเมินวิธีนี้ผูทําการประเมนิ
จะตองพิจารณาเลือกเฉพาะจากจุดของขอความท่ีระบุไวใหเลือกเกี่ยวกับตัวผูถูกประเมินโดยขอความ
จัดไวเปนกลุม  ซ่ึงกลุมขอความนั้นผูทําการประเมินจะตองใชดุลยพินิจในการเลือกวาขอความอันไหน
เหมาะสมท่ีสุด 
  3)  วิธีการประเมินโดยเขียนเปนคําบรรยาย  (Essay  Evaluation)  เปนวิธีการท่ีผูประเมิน
จะตองบรรยายถึงจุดดี  และจุดบกพรองเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูถูกประเมิน  สวนใหญใชควบคูกับ
การประเมินแบบมาตราหรือขีดขนาด  โดยผูประเมินจะเขียนคําบรรยายสรุปผลของแตละ  Scale  ออกมา
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  4)  วิธีการบริหารตามเปาหมาย  (Management  by  Objectives)  เปนวิธีการประเมิน
ท่ีผูประเมินและผูถูกประเมิน  รวมกันกําหนดเปาหมายไวลวงหนา  และผูถูกประเมนิจะตองรายงานเหตุผล 
กรณีท่ีไมสามารถทํางานใหเปนไปตามเปาหมายได 
  5)  วิธีการประเมินเหตุการณสําคัญ  (Critical  Incident  Technique)  ผูชํานาญการ
ดานการบริหารงานบุคคล  หรือหัวหนาฝายปฏิบัติงาน  จะเตรียมขอความท่ีบงบอกพฤติกรรม
ของผูถูกประเมิน  ท้ังในแงดีท่ีสุดและในแงท่ีเลวท่ีสุดโดยจัดแบงเปนกลุม  และใหผูทําการประเมิน
การระบุขอท่ีเปนขอดีตาง ๆ ท่ีถูกประเมินกระทําออกมาเชนนั้นก็จะเปนขอเสีย 
  6)  วิธีการประเมินดวยการขีดเครื่องหมาย  (Checklist and Weighted Checklist)     
จะมีรายการท่ีเปนหัวขอเร่ือง  เรียงลําดับชุดของคําคุณศัพทหรือคําบรรยายขอความตาง ๆ ใหเลือก 
ถาหากผูทําการประเมินคิดวาผูประเมินมีบุคลิกตรงตามท่ีกลาวก็จะใสเคร่ืองหมายตรงขอความนัน้ ๆ 
แตถาหากไมมีก็จะปลอยใหวางไวแลวจึงรวมคะแนนออกมา 
  7)  วิธีการประเมินพฤติกรรม  (Behaviorally Anchored Rating Scales)  วิธีนี้จะประเมิน
ดวยการใหหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาท่ีไมมีสวนรวมในการกําหนดบรรยายสภาพทั่วไปมาจัดกลุม
เปนประเภทเพื่อทําการประเมิน 
 กลุมท่ีสอง  วิธีการประเมินท่ีใชหลาย ๆ คนพรอมกันเปนวิธีท่ีใชกับผูถูกประเมินแตละคน
ในแตละเวลาท่ีแตกตางกัน  เปนการประเมินผูถูกประเมินหลาย ๆ คน  เปรียบเทียบกับผูถูกประเมินอ่ืน ๆ 
ท่ีทําการประเมินและกระทําในคร้ังเดียวกัน  วิธีการนี้แบงเปน  3  วิธีดวยกัน คือ 
  1)  วิธีการจัดลําดับท่ี  (Ranking)  วิธีนี้ผูทําการประเมินจะกําหนดวาผูถูกประเมิน
ผูใดทํางานดีท่ีสุด  โดยเรียงลําดับจากดีท่ีสุดไปถึงไมดีท่ีสุด 
  2)  วิธีการเปรียบเทียบเปนคู ๆ (Paired Comparison)  วิธีนี้จะทําการประเมินบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งกอน  หลังจากนั้นจะเปรียบเทียบบุคคลอ่ืนกับบุคคลนี้  โดยเปรียบเทียบกันไปเร่ือย ๆ 
จนหมดทุกคน 
  3)  วิธีท่ีเรียกวา  Forced  Distribution  วิธีนี้ผูประเมินจะไดเกรดตามโคง  โดยให
ผูทําการประเมินจะถูกมอบหมายใหทําการประเมินภายในกรอบของการกระจายท่ีกําหนดไว 
 กลุมท่ีสาม  มี  2  วิธี  คือ 
  1)  วิธีทดสอบงาน  (Performance Test)  หรือออกแบบวิธีการทดสอบผลการปฏิบัติ
เพื่อนํามาใชทดสอบประเมินผล  แลวติดตามประเมินวา ผูถูกประเมินนี้ทํางานดหีรือเลวอยางไร 
  2)  วิธีการประมวลผลงานรอบดาน  (Field Review Technique)  เปนวิธีการกําหนด 
ใหมีการใชผูทําการประเมินจากภายนอก  โดยบุคคลผูถูกประเมินรวมทั้งผูบังคับบัญชาของเขา
จะตองตอบคําถามปากเปลาตอผูท่ีเขามาตรวจสอบหรือทํากา นั้น 
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 2.3.4  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนกระบวนการจัดการของโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียน
มีความเปนผูนําระดับมืออาชีพท่ีสามารถดูแลกํากับติดตามงานใหบรรลุเปาหมาย  โดยใชกระบวนการ
สรางความคิดรวมกัน  มีการทํางานเปนทีม  รวมกันปฏิบัติงาน  มีการบูรณาการทั้งคนและงาน  
สามารถจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน เนนความสําเร็จของงาน  โรงเรียนสามารถปรับตัว
กับส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกไดดี  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ดังกลาว  สรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริหาร  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  สังคม  และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
โดยอาศัยแนวคิดของ กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  (2536, หนา 8-12)  ดังนี้ 

1)  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  หมายถึง  สมาชิกทุกคนในโรงเรียน
คิดถึงอนาคตใหโรงเรียนมีความกาวหนา  โดยสมาชิกทุกคนรับรูเปาหมาย  และรวมแรงรวมใจกันทํางาน
เพื่อใหภารกิจของโรงเรียนบรรลุเปาหมายดังท่ี  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536, หนา 97)  ไดกลาววา 
ประสิทธิผลขององคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย  และเปรมสุรีย  เช่ือมทอง  (2536, หนา 9)  
หมายถึง  ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาที่ใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว 
กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  (2536, หนา 167)  ไดศึกษาพบวา  ระดับประสิทธิผลขององคการมหาวิทยาลัย
ของรัฐในภาพรวมสวนมากอยูในเกณฑดี  รอยละ  56.1  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความสามารถ
ขององคการในการบรรลุถึงจุดมุงหมายขององคการอยูในเกณฑปานกลางถึงดีมาก  การทํางานเปนทีม
อยูในเกณฑปานกลางถึงดีมาก  ความยืดหยุนในการทํางานอยูในเกณฑดี  และการปรับตัวขององคการ
อยูในเกณฑไมดีถึงดี  และอํานวย  ศิริแพทย  (2543, หนา 82)  ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา  12  พบวาโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ  มีประสิทธิผลดานการบรรลุวัตถุประสงคอยูในระดับมาก 
เม่ือเปรียบเทียบโรงเรียนท้ัง  3  ขนาด  พบวาการบรรลุวัตถุประสงคไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ 
วัฒนา  พวงสวัสดิ์  (2541, หนา 228-229)  ไดศึกษาพบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
เขตการศึกษา  12  ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญมีประสิทธิผลดานการบรรลุเปาหมาย
อยูในระดับมาก 

  สรุปไดวาความสามารถในการบรรลุเปาหมายของโรงเรียนนั้นผูบริหารโรงเรียน
เปนผูท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด  ในการวางแผนกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน  ผูรวมงานมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและเปาหมาย  สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับผูรวมงาน  เพื่อสงผลใหการดําเนินงาน
ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การปฏิบัติใด ๆ ในการดําเนินการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนนั้น  สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  และทุกคนยอมทุมเท
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กําลังกาย  กําลังความคิดเพื่อใหงานน้ันบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวในการทํางานรวมกันจําเปนตองมี
หลักการในการทํางานรวมกัน ดังท่ี เรวัตร  ชาตรีวิศิษฐ  และธีรยุทธ  เกียรติพิริยะวงศ  (2539, 
หนา   20-26)  ไดเสนอหลักการไววา  การทํางานเปนทีมนั้นจะตองมีหลักและวิธีการทํางานรวมกัน
มีจิตสํานึกของการทํางานเปนทีม  การสรางศักยภาพใหกับทีมงาน  การสรางความผูกพัน  การส่ือความหมาย
และการประสานงาน  และเอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538, หนา 138)  ไดกลาวไววา  การทํางานเปนทีม
เปนส่ิงสําคัญคือ  การประสานงาน  ความเขาใจ  ความรวมมือและการส่ือสาร  ดังนั้นหลักในการทํางาน
เปนทีม  จึงควรตองรวมศึกษาปญหาและสาเหตุ  กําหนดเปาหมายใหบรรลุได  สมาชิกมีสวนรับผิดชอบงาน 
มีการยอมรับ  มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  มีการกํากับติดตามงาน  ประเมินผลงานรวมกันดวย 
ดังท่ี มาลินี  ชวาลไพบูลย  (2534, หนา บทคัดยอ)  ไดเสนอแนะในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอ
การทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
ไววา  ในการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน  การปรับปรุงปจจัยการสนับสนุน  ไมวาจะเปน
สวนท่ีเกี่ยวของกับงาน  เชน  งานของแตละทีม  การใหการยอมรับสายงาน  การใหความชวยเหลือ
ทีมงานอื่น  ตลอดจนการใชทรัพยากรโดยการหมุนเวียนกันในแตละทีม  คือการไดการจูงใจใหมี
การรวมมือประสานงานกันเพื่อพัฒนากิจการนั้น ๆ ใหกาวหนา  และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ก็จะเปนการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียนและวัฒนา  พวงสวัสดิ์  (2541, หนา 224-225)  ไดศึกษา
ความสัมพันธปจจัยการสรางทีมงานกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  เขตการศึกษา 12 
พบวา  ระดับปจจัยการสรางทีมงานของครูสายผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 12 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  อยูในระดับมาก  และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 

 สรุปไดวา  การทํางานเปนทีม  มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยาง
ยิ่ง เพราะการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
สงผลใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน  และเกิดความรูสึกในความเปนเจาของ 
เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ไดกระทํา  มีความขยันขันแข็ง  กระตือรือรนที่จะคิดสรางสรรคงาน
ใหกาวหนายิ่งข้ึน  ทําใหงานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

3)  การบูรณาการในการทํางาน  หมายถึง  ความสามารถของผูบริหารโรงเรียน
ในการจัดการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  และสมาชิกในโรงเรียนมีการประสานสัมพันธ
เพื่อรวมพลังในการปฏิบัติงาน  ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจขององคการ 
การบูรณาการในการทํางาน  เปนแรงผลักดันจาการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียน
เพื่อจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางาน  พึงพอใจ  และสะดวกสบาย คณะครูในโรงเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  มีกิจกรรมการประชุมแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็น  และประสบการณรวมกัน  มีการรวมวิเคราะหงาน  วิเคราะหขอมูล  และกระบวนการ
ท่ีเหมาะสมในการแกปญหา  การตัดสินใจ  และรวมกันแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ไดตลอดจนปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  โดยการนําเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการปฏิบัติงานจนเกิดผลดี
ดังท่ี อํานวย  ศิริแพทย  (2543, หนา 81-87)  ไดศึกษาพบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
เขตการศึกษา  12  ดานการบูรณาการโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียนและ
โรงเรียนไมไดรับรางวัล  โรงเรียนท่ีไดรับรางวัล เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน  พบวา  โรงเรียน
ท่ีมีขนาดตางกัน  และโรงเรียนท่ีไมไดรับรางวัลกับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการบูรณาการในการทํางาน ประกอบดวย 

 (1)  ความพอใจ  ความพอใจในงานของคณะครูในโรงเรียนมีอิทธิพลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนอยางมาก  เมื่อคณะครูมีความพอใจในการปฏิบัติงานสูงเขายอมมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานสูงดวยประสิทธิผลของโรงเรียน 

 (2)  บรรยากาศ  เปนการจัดวางระเบียบโครงสรางและกระบวนการขององคการ 
ดังนั้น  บรรยากาศ คือส่ิงท่ีทําใหการปฏิบัติงานในองคการมีประสิทธิผล  เม่ือบรรยากาศแตกตางกัน
ยอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกันดวย 

 (3)  ความขัดแยง  ความขัดแยงในโรงเรียนเกิดจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ตั้งแตสองกลุม  มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน  ท่ีเปนท้ังดานบวกและดานลบ  ความขัดแยงในโรงเรียน
อาจกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  ยอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน  และ
ควรหาทางปองกันและแกไขความขัดแยงลักษณะการทําลาย 

 (4)  การสื่อความหมาย  การสื่อความหมายเปนการแลกเปลี่ยนการใหและ
การรับขาวสาร  เพื่อเปนตัวเช่ือมในการทําความเขาใจระหวางบุคคล  องคและหนวยงานตาง ๆ 
การส่ือสารท่ีถูกตองรวดเร็วสามารถสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนได  ดังนั้น  การบูรณาการ
องคการเปนกระบวนการสงเสริมบรรยากาศ มีผลตอการปฏิบัติงานขององคการ  มีการประสาน
สัมพันธท่ีดีตอการปฏิบัติงาน  ยอมสงผลใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได ทั้งในดานการสราง
ความพึงพอใจในงาน  บรรยากาศในการทํางาน  การปองกัน  แกไขความขัดแยง  และการส่ือความหมาย
อยางท่ัวถึง  
  สรุปไดวา  การบูรณาการ  เปนความสามารถของผูบริหารโรงเรียนท่ีใชความสามารถ 
การบริหารการจัดการในโรงเรียนโดยการผสมผสานการคงสภาพความสมบูรณของระบบคานิยม 
เพื่อความเจริญกาวหนาของโรงเรียน  ผลทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินการภารกิจตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว  โดยการสรางความพึงพอใจในการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
รวมกันแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน  บุคลากรในโรงเรียนมีการนําเทคนิคตาง ๆ มาชวย
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ในการปฏิบัติงาน  มีการส่ือความหมายท่ีถูกตองสรางความเขาใจตรงกันจนทําใหผลการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

4)  การปรับตัวของโรงเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยนําเทคนิควิธีการใหม ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพ่ือใหโรงเรียนเจริญเติบโต
และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน  ความสามารถในการปรับตัว  การปรับตัวใหเหมาะสมขององคการ  องคการที่ไมมี
ประสิทธิผลในการบรรลุถึงผลผลิตประสิทธิภาพ  และความพอใจอาจเปนสัญญาณวามีความจําเปน 
ตองปรับหรือดัดแปลงการปฏิบัติการในดานการบริหารและนโยบายใหมีความเหมาะสมขึ้น
หากองคการไมมีความสามารถหรือไมปรับตัว  ความอยูรอดขององคการก็จะอยูในอันตราย  
ตามทฤษฎีของ แคพโลว  (Caplow)  ไดเสนอแบบจําลองการประเมินผลขององคการ  ท่ีไมไดกลาว
โดยตรงถึงความสามารถในการปรับตัว  แตแคพโลว  (Caplow, 1964, p. 121)  ไดกลาววา  ในระยะยาว
แลวพื้นฐานขององคการก็คือ  การรักษาไว  (Maintain)  หรือการเพิ่มความม่ันคง  ความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  ความสมัครใจและความสําเร็จ  ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นความจําเปนในการปรับตัวขององคการ
ใหเขากับสภาพแวดลอม  ซึ่งสอดคลองกับ เบนนิส  (Bennis, 1971, p. 131)  ที่กลาววา  องคการ
ไมวาตัวบุคคลหรือองคการทางสังคมจะตองทํางานเพ่ือรักษาตัวเองใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก  
โดยอาศัยพื้นฐานของความเปนระบบเปดขององคการ  องคการที่มีประสิทธิผล  คือ  จะตองมีโครงสราง
ที่ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นสภาพของความเปนจริง
ไดทันทวงทีนั้นก็หมายความวา  การปรับตัว  หมายถึง  ความสามารถในการแกปญหาขององคการ
ภายใตเหตุการณท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอกองคการ สเตียรส  (Steers, 1977, p. 163) 
ไดใหความสําคัญของความสามารถในการปรับตัว  (Adapt)  ใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง 
ไมวาเปนลักษณะความสําคัญเบ้ืองแรกของความมีประสิทธิผลขององคการ  การเปล่ียนแปลง  และ
การปรับตัวขององคการตองไมเปนการทําแบบสุม  (Random)  หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดชื่อวา
การเปล่ียนแปลงเทานั้น  แตฝายบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะสรางความสมดุลใหเกิดข้ึน
ระหวางความจําเปนท่ีจะตองปรับตัว  (Adaptation)  และการสรางสรรคส่ิงใหม  (Innovation)  กับ
ความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันคง  (Stability)  และการตอเนื่อง  (Continuity)  ของการปฏิบัติการ  
ซ่ึงสัมพันธกับแนวคิดของ ไพรส  (Price, 1968)  พบวา  ความสามารถในการปรับตัว  (Adaptiveness) 
ถือเปนตัวแปรแทรกซอน  (Intervening Variables)  ท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญตอความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิผลและการแบงสวนงาน การติดตอส่ือสาร  (ภรณี  กีรติบุตร, 2529, หนา 57)  
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 (1)  นวัตกรรม  (Innovation)  หมายถึง  เทคนิควิธีการกลยุทธแบบใหม ๆ 
ท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนในการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีดัดแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ
สภาพแวดลอมเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ 

 (2)  ความเจริญเติบโต  (Growth)  หมายถึง  การเพิ่มส่ิงตาง ๆ เชน  เครื่องมือ
ในองคการ  การเร่ิมส่ิงใหม ๆ โดยการเปรียบสภาพปจจุบันขององคการกับสภาพท่ีองคการเคยเปน 
โดยการปรับระบบโครงสรางระบบการบริหารและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 (3)  การพัฒนา  (Development)  หมายถึง  กระบวนการซ่ึงพยายามที่จะเพิ่มพูน
ประสิทธิผลขององคการดวยการผสมผสานความปรารถนาของบุคคลท่ีจะเจริญกาวหนาและพัฒนา
เขากับเปาหมายขององคการ  โดยอาศัยเทคนิคและความรูทางดานพฤติกรรมศาสตรในการพัฒนา
องคการเปนกระบวนการทํางานอยางมีแผนท่ัวท้ังองคการ 
 สรุปไดวา  การปรับตัวของโรงเรียน  เปนความสามารถของโรงเรียนในการปรับเปล่ียนกลยุทธ  
เพื่อแกไขปญหาและหาแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายเปนท่ีนาพึงพอใจ  โดยการปรับพฤติกรรม
บุคลากรในโรงเรียน  ปรับสภาวะแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานท้ังในดานนวัตกรรม 
ความเจริญเติบโต  การพัฒนา  และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตลอดจนตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอโรงเรียน 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สงา  สูณรงค  (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของศึกษาธิการอําเภอตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  และความพึงพอใจของ
ขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในเขตการศึกษา 7 พบวา 

1)  ขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  เห็นวา  การปฏิบัติงานของศึกษาธิการ
อําเภอตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอบรรลุประสิทธิผลเปนอยางดี  ท้ังในภาพรวม
และในแตละดาน  ทุกกลุมมีความเห็นวาการปฏิบัติหนาที่เลขานุการ  คณะกรรมการการศึกษา 
การศาสนา  และการวัฒนธรรมอําเภอ  (ศศว.อ.)  บรรลุประสิทธิผลเปนอยางดีสูงกวาดานอ่ืน ๆ  

2)  ขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  มีความพึงพอใจในระดับมากตอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี  ของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอทั้งในภาพรวม  และในแตละดาน
โดยทุกกลุมตําแหนงของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  มีความรูสึกพึงพอใจตอประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงาน  ในดานปฏิบัติหนาที่เลขานุการ  คณะกรรมการการศึกษาการศาสนา  และ
การวัฒนธรรมอําเภอ (ศศว.อ.) สูงกวาดานอ่ืน ๆ  

3)  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของศึกษาธิการอําเภอตามอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังในภาพรวมของศึกษาธิการอําเภอ  และในแตละดาน
ท้ัง  6  ดาน 
 วัฒนา  พวงสวัสดิ์  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยการสรางทีมงานท่ีสัมพันธกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 12 
พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียนและ
สถานท่ีตั้งของโรงเรียน  และโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสถานท่ีตั้งของโรงเรียนตางกันมีประสิทธิผลของโรงเรียน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยการสรางทีมงานของครูผูสอน
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 อํานวย  ศิริแพทย  (2543, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการใช
อํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา  12  พบวา  การใชอํานาจของผูบริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 12 
โดยรวมอยูในระดับมาก  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 มนตรี  ตันติญานันท  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกับประสิทธิผลสถานีตํารวจภูธรสังกดัสํานกังาน
ตํารวจภูธรภาค  2  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกับ
ประสิทธิผลสถานีตํารวจภูธรสังกัดสํานักงานตํารวจภูธรภาค  2  ในปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือจําแนกตามชั้นยศ  ประสบการณทํางาน  พบวา  ขาราชการตํารวจ
ช้ันสัญญาบัตร  และช้ันประทวน  ขาราชการตํารวจท่ีมีประสบการณทํางานต่ํากวา  5  ป  5-10  ป  และ
มากกวา  10  ป  มีความพึงพอใจในปจจัยคํ้าจุน ดานเงินเดือน  อยูในระดับนอย  และขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน  ขาราชการที่มีประสบการณทํางานตํ่ากวา  5  ป  มีความพึงพอใจในปจจัยคํ้าจุน 
ดานสภาพการทํางาน  อยูในระดับนอย  สวนขาราชการตํารวจท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา  10  ป 
มีความพึงพอใจในปจจัยกระตุน  ดานการยอมรับนับถือ  อยูในระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจําแนกตามยศ  และประสบการณทํางาน  พบวา  แตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  สวนประสิทธิผลของสถานีตํารวจภูธร  โดยรวม  และจําแนก
ตามยศ  และประสบการณทํางาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกับประสิทธิผลสถานีตํารวจภูธร  พบวา  
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < .05)  อยูในระดับมาก 
 ศิริวรรณ องปราบปราม  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวาง
ขวัญกําลังใจกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงาน  ผลการวิจัย  พบวา 
  1) คุณลักษณะของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา ท่ีเปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 73.02  อายุ 25 – 35 ป รอยละ 52.91 ระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี รอยละ 79.89 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 6 ป รอยละ 68.78 หนวยงานท่ีสังกัด
ฝายผลิต รอยละ 69.31  
 2) ขวัญกําลังใจของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา พนักงานมีขวัญกําลังใจระดับมากท่ีสุดใน
การอยากชวยใหบริษัทมีผลกําไรมาก ๆ เปนอันดับท่ี 1 รองลงมามีความรูสึกวาบริษัทท่ีทํางานอยู
เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป และมีขวัญกําลังใจระดับมากเม่ือไดรับมอบหมายใหทํางานแลวต้ังใจจะทํา
ใหสําเร็จดวยตัวเองอยางเต็มท่ี เปนอันดับท่ี 2 และ 3 สวนพนักงานมีขวัญกําลังใจระดับปานกลาง
ตอการไมรูสึกทอแท และไมอยากทํางานแมจะถูกตําหนิจากหัวหนางานเปนอันดับสุดทาย  
 3)  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไทยแอโรว จํากัด สาขาฉะเชิงเทรา 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  พนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ระดับมากในการที่สามารถลดขอผิดพลาดที่เคยปฏิบัติไมถูกตองมาขณะนี้ทําไดถูกตองมากข้ึน
เปนอันดับท่ี 1  รองลงมาประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  และเม่ือมีเทคโนโลยใีหม ๆ  
เขามาสามารถเรียนรูได  เปนอันดับท่ี  2  และ  3  สวนพนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดับ
ปานกลางในการไดรับความสําเร็จในหนาท่ีการทํางานเปนอยางดีเปนอันดับสุดทาย  
 4)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  พนักงานที่มีเพศตางกันมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานในภาพรวม  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  และพนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนพนักงานท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัทตางกันมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม  และประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน  และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว จํากัด 
 คมกริช  อันทรง  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา  ความพึงพอใจดานความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่  ดานความรับผิดชอบ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา  และดานความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับมาก  
สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  และดานการเงินและประโยชนเกื้อกูลอยูในระดับปานกลาง 
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี 
ตามขนาดโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ณรงค  สุขถนอม  (2548, บทคัดยอ) ไดทํางานวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และการศึกษาความสัมพันธ
ของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา  การใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกันทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 ดานและโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 ธนิตย  ทองทาย  (2549, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา  1)  การใชอํานาจของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับมาก  
2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  3)  เปรียบเทียบการใชอํานาจ
ของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามเพศและขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  4)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามเพศ  โดยรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  5)  การใชอํานาจของผูบริหารโดยรวมและรายดานทุกดาน 
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พยอม  ศรีสุข  (2549, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบวา  
1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 2  ในปจจัยกระตุน และปจจัยคํ้าจุนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ใน  2  ปจจัย  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก ปจจัยกระตุน  โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน  
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานความรับผิดชอบ  ดานความสําเร็จของงาน  
ดานการไดรับความยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงาน  และดานความกาวหนาในตําแหนง  ปจจัย
คํ้าจุน  โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานความสัมพนัธ
กับผูรวมงาน  ดานสภาพการทํางาน  ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหาร  และ
ดานผลประโยชนตอบแทน  2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามเพศ  และประสบการณ 
พบวา  มีความพึงพอใจในการทํางาน  ปจจัยกระตุน  และปจจัยคํ้าจุน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สิริลักษณ  สุอังคะ  (2549, บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน
ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการศึกษา พบวา  

1)  แรงจูงใจในการทํางานของครูโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณทํางานพบวา  แรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2)  ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกตามประสบการณ
การทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3)  แรงจูงใจในการทํางานของครูโดยรวมและรายดานแตละดานกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  โดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 แกวตา  เขมแข็ง (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของ
ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 พบวา  แรงจูงใจในการทํางานของครูโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือจําแนก
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ตามขนาดโรงเรียน พบวาแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจ
ในการทํางานของครูมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 สุกัญญา  วงศปญ  (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู  สังกัดเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พบวา   
 1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย 
ไดแก  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานการนิเทศ  ดานผูรวมงาน  สวนคาจางอยูในระดับปานกลาง  
 2)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยพบวา  พนักงานครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากกวาพนักงานจาง    
 3)  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน  โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5 โดยพบวาครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานต้ังแต  9  ปข้ึนไป
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาครูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 9 ป  
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 เมอรริล (Merrill, 1970, p. 1547-A) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
และครูใหญระดับประถมศึกษา พบวา องคประกอบท่ีทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง  ไดแก  
การมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การไดรับการยกยองเปนผูมีคุณธรรม  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
ความรับผิดชอบ  สําหรับองคประกอบท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตํ่า  ไดแก นโยบายของ
การปฏิบัติงาน  คาตอบแทนสภาพสังคม  ความกาวหนา  อํานาจหนาท่ีและการยอมรับนับถือ 
   วิคสตรอม  (Wickstrom , 1971, p. 1249-A)  ไดศึกษาระดับและส่ิงท่ีทําใหเกิดความพงึพอใจ
ในการทํางาน  ระดับช้ันท่ีสอบและตําแหนงหนาท่ี  พบวาส่ิงท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
สูงสุด  คือ  ความรูสึกที่ไดรับความสําเร็จ  ลักษณะงานท่ีทํา  ความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 
และความรับผิดชอบสวนส่ิงท่ีทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานสูง   คือ  การไมประสบผลสําเร็จ  
นโยบายและการบริหารสภาพการทํางานและผลงานท่ีตรงกันขามกับชีวิตสวนตัว 
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 เวเลซ  (Velez, 1972, p. 997-A)  ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ในการทํางานของปจจัยกระตุนและปจจัยคํ้าจุนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในรัฐโคลัมเบีย    
ผลการศึกษาพบวา  1)  ผูปฏิบัติงานไมพึงพอใจตอปจจัยคํ้าจุน  ซึ่งการไดรับเงินเดือน  นโยบาย
การบริหาร  สวนปจจัยกระตุนท่ีสําคัญนอยท่ีสุด  คือ  ความกาวหนา  2)  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เอกชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ  3)  ระดับการศึกษา  
ตําแหนง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 แมนนิ่ง (Manning, 1977, p. 1452-A)  ไดศึกษาสภาพความพึงพอใจและสภาพ
ความไมพึงพอใจในการทํางานของครู  โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบิรก  กลุมตัวอยางเปนครู  30  คน 
ผลการวิจัยพบวา  องคประกอบของปจจัยกระตุนในดานความสําเร็จของงาน  การยอมรับนับถือและ
ความกาวหนาในงานมีความสําคัญมากในการจูงใจใหทํางาน  โดยเฉพาะความสําเร็จในงานและ
การยอมรับนับถือ  ในปจจัยค้ําจุนองคประกอบเก่ียวกับการบริหาร  การบังคับบัญชา  สัมพันธภาพ
กับผูรวมงานเปนส่ิงท่ีจําเปน  โดยมีสภาพการทํางานเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด 
 เซอรจิโอวานี  (Sergiovanni, 1983, pp. 191-207)  ทําการศึกษาองคประกอบท่ีสงผลใหเกิด
ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  พบวา  1)  การไดรับการยอมรับนับถือ 
ความสําเร็จของงาน  และความรับผิดชอบเปนองคประกอบที่สงผลใหครูเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  2)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน  การปกครองบังคับบัญชา  นโยบายและการบริหารงาน  และความเปนอยูรอบตัว
เปนองคประกอบที่ทําใหครูเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
3)  ครูมีความรูสึกที่ดีตอความสําเร็จของงาน  และการใหการยอมรับนับถือในระดับสูง  และ
มีความรูสึกไมพึงพอใจในเร่ืองความไมยุติธรรม  และฐานะของอาชีพมากท่ีสุด  4)  ผลการศึกษาวิจัยนี้
สนับสนุนทฤษฎีของเฮอรซเบอรกที่กลาวไววา  องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แบงออกเปนสองพวกแตกตางกัน  และไมมีความสัมพันธ
แบบตอเนื่อง จะสงผลไปทิศทางตรงกันขามกันเสมอ  5) เพศ  ตําแหนง  และประเภทของโรงเรียน
ท่ีทําการสอนไมมีผลทําใหองคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คารเรน (Karen, 1988, p. 1631-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน
แรงจูงใจในการทํางานกับความพึงพอใจในงานโดยท่ัวไปของผูบริหารระดับกลางในภาควิชาพยาบาล 
พบวา  ความมีอิสระในการทํางานและขอมูลยอนกลับ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความพึงพอใจ
ในงานโดยท่ัวไป  และเปนตัวท่ีเปนความพึงพอใจในงานสูงข้ึนได  คารเรนไดเสนอแนะวา  ผูบริหาร
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ระดับสูงควรจะใหโอกาสผูบริหารระดับกลาง ๆ ไดมีอิสระในการทํางานและสามารถกําหนดเวลา
ในการทํางานของตัวเองไดมากข้ึน  เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มารลีน  (Marlene, 1988, p. 2281-A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน
กับความพึงพอใจในงานของผูบริหารโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงเปนสมาชิกของสมาคมผูบริหารโรงเรียน
ประถมและมัธยมในรัฐโอคลา  โฮมา  แคนซัส  และมิสซูรี  ตามรูปแบบการรับรู คุณลักษณะงาน
ของแฮดแมนและโอลแฮมโอย  ใชแบบสอบถามวัดการรับรูของงานดานความหลากหลาย
ลักษณะเฉพาะของงาน  ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระ  และขอมูลยอนกลับ  พบวา  มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญระหวางการรับรูคุณลักษณะของงานกับความพึงพอใจในงานท่ัวไปแตไมพบ
ความสัมพันธอยางนัยสําคัญระหวางเอกลักษณของงานและความหลากหลายกับความพึงพอใจ
ในงานโดยท่ัวไป 
 สมิท  (Smith, 1991, p. 4343-A)  ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูท่ีเร่ิมสอนในสถานศึกษา  Southern Baptist Four Year Liberal Arts Colleges.  พบวา  ปจจัย
ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ไดแก  การนิเทศเพ่ือนรวมงาน  เงินเดือน  การสมรส  และ
สภาพภูมิศาสตร 
 แลมเบท  (Lambeth, 1992, p. 952)  ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะครู
ระดับมัธยมศึกษา  พบวา  ครูผูสอนมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเรียงลําดับของปจจัยพึงพอใจ
มากไปหานอยไดดังนี้  เงินเดือน  และสวัสดิการไดรับการยอมรับนับถือ ความปลอดภัยของงาน
การบริหารท่ีดี  สภาพแวดลอมของงาน  ความนาสนใจของงาน  ความเขาใจในงาน  ความกาวหนา
ตามลําดับ  ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติซ่ึงเรียงลําดับของปจจัยพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดดังนี้  การไดรับการยอมรับนับถือ  ความเขาใจในงาน  การบริหารที่ดี  สภาพแวดลอมของงาน 
ความปลอดภัยของงาน  เงินเดือนและสวัสดิการ  ความนาสนใจของงาน  ความกาวหนาโดยสรุป 
ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ  เงินเดือนและสวัสดิการ  การไดรับ
การยอมรับนับถือและความปลอดภัยของงาน  และปจจัยเหลานี้ไมมีผลกระทบตอปจจัยบุคคล  เชน 
เพศ  ประสบการณในการทํางาน  และระดับการสอน 
 จี  (Gee, 2000)  ไดศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลทหาร  พบวา  ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการในทางบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
   
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ไดศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยใชทฤษฎีของสมิท  เคนดัล  และฮูลิน  (Smith, Kendall, & Hulin, 1969, p. 234; 
อางถึงใน สุจิตรา จรจิตร, 2532, หนา 44) 5  ดาน ไดแก  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดานคาจาง  
ดานการเล่ือนตําแหนง  ดานการนิเทศ  ดานผูรวมงาน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานวามีสวนสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารงานในองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรีวามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันหรือไม  สวนประสิทธิผลของโรงเรียนไดศึกษา
แนวคิดของกุหลาบ  รัตนสัจธรรม  (2536,หนา 8-12)  ไดแก  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  
การทํางานเปนทีม  การบูรณาการในการทํางาน  การปรับตัวของโรงเรียน  ซ่ึงประสิทธิผลจะอยูใน
ระดับมาก ปานกลาง  หรือนอยนั้น  ยอมมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ดังนั้นผูวิจัย
จึงเห็นวางานวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เปนท่ีนาสนใจในการศึกษาวาครูสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิผลของ
โรงเรียนอยางไร  และมีความสัมพันธกันหรือไม   
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

                        3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
                        3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดศึกษากับประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 3.1.1   ประชากร  ไดแก   ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในปการศึกษา 2552  
จํานวน  212  คน  จากโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  6  โรงเรียน  ดังนี้ 

1)  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  จํานวน  37 คน 
2)  โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค   จํานวน  36 คน 
3)  โรงเรียนทาขามพิทยาคม   จํานวน  24 คน 
4)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ   จํานวน  64 คน 
5)  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   จํานวน  36 คน 
6)  โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร) จํานวน  15 คน 

 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  140  คน 
ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ี  และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  
หลังจากนั้นเทียบบัญญัติไตรยางศแลวสุมอยางงาย  ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  แสดงจํานวนประชากร และจํานวนกลุมตัวอยาง  
 

            ช่ือโรงเรียน                                                     ประชากร                               กลุมตัวอยาง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี      37                                            24 
โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค   36                                            24 
โรงเรียนทาขามพิทยาคม                                         24                                            16 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ    64                                            42 
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา               36                                            24 
โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร)             15                                            10            
                           รวม                                                          212                                          140 

 

3.2   เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามรวม  2  ตอน 
คือ  
 ตอนท่ี   1  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  5  ดาน  คือ  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานคาจาง  ดานการเล่ือนตําแหนง  
ดานการนิเทศ  และดานผูรวมงาน  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scales) 
5  ระดับ  ไดกําหนดน้ําหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคอรท (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  คือ 
  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอย 
  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวดัชลบรีุ  
จํานวน  4  ดาน  คือ  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การทํางานเปนทีม  การบูรณาการ 
ในการทํางาน  การปรับตัวของโรงเรียน  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating  
Scales)  5  ระดับไดกําหนดน้ําหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคอร  (Best & Kahn, 1993, pp. 246-250)  
คือ 
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5 หมายถึง  มีระดับประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดับประสิทธิผลมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับประสิทธิผลปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับประสิทธิผลนอย 
  1 หมายถึง  มีระดับประสิทธิผลนอยท่ีสุด 

 3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

1)  ศึกษาทฤษฎีเอกสารตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  5  ดาน  คือ  ดานลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ  ดานคาจาง  ดานการเล่ือนตําแหนง  ดานการนิเทศ  และดานผูรวมงาน  และประสิทธิผล
ของโรงเรียนจํานวน  4  ดาน  คือ  ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การทํางานเปนทีม  การบูรณาการ
ในการทํางาน  การปรับตัวของโรงเรียน 

2)  ศึกษาแบบสอบถามของ  สุกัญญา วงศปญ  (2551, หนา 71-74)  เรื่อง  ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดเมืองพัทยา  และแกวตา  เขมแข็ง (2551, หนา 96-108) 
เร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอบางละมุง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

3)  นําแนวความคิดท้ังหมดมาสรางแบบสอบถามความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

4)  นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวปรึกษาประธาน  และกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความถูกตองของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC แลวนําแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 

(1)  ดร.สมหมาย  สรอยนาคพงษ   
       อาจารยประจํา  กลุมวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
(2)  ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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 (3)  บาทหลวง ดร.ลือชัย  จันทรโป 
       ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนประชาสงเคราะห 

 (4)  นายสมนกึ  ทองแกว 
        ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนทาขามพทิยาคม 

 (5)  นางอัมพร  ภูระหงษ 
    ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
  2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  คือ  พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล  1 วัดแหลมใต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  15  คน  พนักงานครูโรงเรียนวัดสัมปทวน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 
15 คน 
  3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ Cronbach 
(Cronbach, 1990, pp. 202-204) ท่ีเรียกวา “สัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝ -Coefficient)” ไดคาความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ .97 
  4)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว 
 3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลวนําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลว
เสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนดเปนกลุมตัวอยางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูลตอไป 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยจัดสงดวยตัวเอง  และทางไปรษณีย 
 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยเดินทางไปรวบรวมดวยตัวเอง  หลังจากสงแบบสอบถาม
ไปแลว 2 สัปดาห 
 3.3.5  เม่ือไมไดรับแบบสอบถามคืน  ผูวิจัยนัดกลับมารับแบบสอบถามอีกใน  1  สัปดาห 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 3.4.3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
ไดกําหนดน้ําหนักคะแนนตามความคิดของลิเคอรท  (Best & Kahn, 1993,  pp. 246-250)  ดังนี้ 
  5     คะแนน     หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  4     คะแนน     หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลมาก 
  3     คะแนน     หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลปานกลาง 
  2     คะแนน     หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลนอย 
  1     คะแนน     หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลนอยท่ีสุด 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีจะไดทราบวาความพึงพอใจและประสิทธิผลของโรงเรียนอยูใน
ระดับใด โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนเปนตัวช้ีวัดโดยกําหนดเกณฑสําหรับแปลผล ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด  และบุญสง  นิลแกว, 2535, หนา  23-24)                                                           
  คาเฉล่ีย   4.51 - 5.00   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย   3.51 - 4.50   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลมาก  
  คาเฉล่ีย   2.51 - 3.50   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.51 - 2.50   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลนอย    
  คาเฉล่ีย   1.00 - 1.50   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจ/ประสิทธิผลนอยท่ีสุด    
 การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  ใชเกณฑดังนี้  (Runyon, 1991, p. 238) 
  -.29  ถึง  -.10  หรือ  .10  ถึง  .29     หมายถึง     มีความสัมพันธในระดับนอย 
  -.49  ถึง  -.30  หรือ  .30  ถึง  .49     หมายถึง     มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
  -1.00  ถึง -.50  หรือ .50  ถึง .1.00    หมายถึง    มีความสัมพันธในระดับมาก 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยเลือกเฉพาะวิธี
วิเคราะหท่ีสอดคลองกับความมุงหมายและการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
 3.5.1  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู/ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ใชคาเฉล่ีย ( X ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3.5.2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson’s Product Moment Correlation) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
                    สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    
                    ลําดับข้ันการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
                    ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนด
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 4.1.1   X   แทน คาเฉล่ีย 
    S.D. แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
        4.1.2  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู  5  ดาน 
   X1 แทน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
    X2 แทน ดานคาจาง 
   X3 แทน ดานการเล่ือนตําแหนง 
    X4 แทน ดานการนเิทศ 
   X5 แทน ดานผูรวมงาน 
   Xtot แทน ภาพรวมของความพึงพอใจ 
  4.1.3  ประสิทธิผลของโรงเรียน  4  ดาน 
  Y1  แทน ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
  Y2 แทน ดานการทํางานเปนทีม 
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 Y3 แทน ดานการบูรณาการในการทํางาน 
 Y4 แทน ดานการปรับตัวของโรงเรียน 
 Ytot แทน ภาพรวมของประสิทธิผล  
 4.1.4  ความสัมพันธทางสถิติ 
    rxy แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
    ** แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

4.2  ลําดับขัน้การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
  การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1  วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี 
 ตอนท่ี  2  วิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
 ตอนท่ี  3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

4.3  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 ตอนท่ี  1  วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี 
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ตาราง  2  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
               โดยรวม 5 ดาน 
 

                 ความพึงพอใจ                                       (n = 140)                         ระดับ              ลําดับท่ี 

         ในการปฏิบัติงานของครู                         X ⎯                  S.D.          ความคิดเหน็ 

1. ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                    3.91                .60                  มาก                     1 
2. ดานคาจาง                                          3.55                 .75                  มาก                    5 
3. ดานการเล่ือนตําแหนง                       3.84                 .64                  มาก                    2 
4. ดานการนเิทศ                                     3.83                 .75                  มาก                    4 
5. ดานผูรวมงาน                                 3.84                 .65                  มาก                    3         

                     เฉล่ียรวม                                     3.79                 .60                  มาก 

 
 จากตาราง   2  พบวา   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู   สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.79  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  
อยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คาเฉล่ีย  3.91  ดานการเล่ือนตําแหนง  คาเฉล่ีย  3.84  ดานผูรวมงาน  คาเฉล่ีย  3.84  ดานการนิเทศ 
คาเฉล่ีย  3.83 และดานคาจาง คาเฉล่ีย 3.55  
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ตาราง  3  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

                  ความพึงพอใจ                                               (n = 140)                     ระดับ             ลําดับท่ี 

         ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ                                   ⎯ X             S.D.         ความคิดเหน็ 

1.  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีนาสนใจ                           3.90           .78                 มาก                    6 
2.  ครูใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค                                 4.01           .72                 มาก                    1       
     ในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 
3.  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีทาทาย ความสามารถ       3.91           .75                 มาก                    4       
4.  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู                   3.99          .76                 มาก                     2 
     ความสามารถ และความถนัด 
5.  ครูมีโอกาสไดรวมวางแผนในงาน                           3.90          .80                  มาก                    7 
     ท่ีไดรับมอบหมาย 
6.  ครูมีโอกาสไดรวมตัดสินใจในงาน                          3.74          .84                  มาก                    8 
     ท่ีไดรับมอบหมาย 
7.  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิด                          3.91          .76                  มาก                    5 
     ความศรัทธาในอาชีพ 
8.  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิด                          3.93          .76                  มาก                    3 
     ความภูมิใจในอาชีพ 
                     เฉล่ียรวม                                                  3.91           .60                 มาก 

 
 จากตาราง  3  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 3.91  เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ  
ครูใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  คาเฉล่ีย  4.01  ครูไดรับมอบหมายงาน
ท่ีตรงกับความรู  ความสามารถ  และความถนัด  คาเฉลี่ย  3.99  และครูไดรับมอบหมายงาน
ท่ีกอใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ คาเฉล่ีย 3.93  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก  ครูมีโอกาส
ไดรวมตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย  คาเฉล่ีย  3.74  
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ตาราง  4  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                ดานคาจาง 
 

                 ความพึงพอใจ                                                (n = 140)                      ระดับ            ลําดับท่ี 

                   ดานคาจาง                                              ⎯ X                S.D.          ความคิดเหน็ 

1.  ครูไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงิน    3.39              1.00          ปานกลาง              7 
     สวัสดิการตาง ๆ  
2.  ครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน     3.24              1.06          ปานกลาง              8 
      ของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.  ครูไดรับความพึงพอใจจากเงินเดือนท่ีเหมาะสม   3.64                 .88               มาก                  1 
     กับการปฏิบัติงาน 
4.  ครูพึงพอใจท่ีไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม     3.63                 .85               มาก                  2 
5.  ครูมีความพึงพอใจจากการไดรับการพจิารณา       3.63                 .93               มาก                  5 
      เล่ือนข้ันเงินเดือนอยางเหมาะสม  
6.  ครูไดรับความเปนธรรมจากการพจิารณา              3.63                 .92               มาก                  4 
      เล่ือนข้ันเงินเดือน 
7.  ครูไดรับผลประโยชนอ่ืนอยางเหมาะสม               3.57                 .86               มาก                 6 
     กับการปฏิบัติงาน 
8.  ครูไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีสวนสงเสริม       3.63                 .88               มาก                 3 
     การปฏิบัติงาน 
                     เฉล่ียรวม                                                3.55                 .75               มาก 

 
 จากตาราง   4  พบวา   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานคาจาง  ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย  3.55  เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ  ครูไดรับ
ความพึงพอใจจากเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  คาเฉล่ีย  3.64  ครูพึงพอใจท่ีไดรับคาตอบแทน
อยางเปนธรรม  คาเฉลี่ย  3.63  และครูไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีสวนสงเสริมการปฏิบัติงาน  
คาเฉล่ีย  3.63  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของบุคลากรในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  3.24  
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ตาราง  5  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                ดานการเล่ือนตําแหนง 
 

                 ความพึงพอใจ                                               (n = 140)                    ระดับ              ลําดับท่ี 

           ดานการเล่ือนตําแหนง                                    ⎯ X             S.D.        ความคิดเหน็ 

1.  ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนดวย                3.69            .87               มาก                     7 
     ความยุติธรรมจากผูบริหาร  
2.  ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนดวยความรู     3.80            .87               มาก                     6 
     ความสามารถท่ีปรากฏจากผลงานในหนาท่ี 
3.  ครูมีความพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู          3.92           .80                มาก                     3 
     ในปจจุบัน 
4.  ครูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน                       3.87           .81                มาก                     4 
     จากงานท่ีปฏิบัติ 
5.  โรงเรียนมีระบบคุณธรรมชวยสงเสริมใหครู          3.68           .84                มาก                     8 
      กาวหนาในหนาท่ีการงาน 
6.  ครูไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ                         3.81           .83                มาก                    5 
      เพื่อเพ่ิมพนูความรู 
7.  ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา     3.94           .81                มาก                    2 
     จากหนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ 
8.  ผูบริหารสนับสนุนใหครูเพิ่มความรู                       4.01           .81                มาก                    1 
     ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงาน      
                     เฉล่ียรวม                                                 3.84           .64                มาก 

 
 จากตาราง   5   พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการเล่ือนตําแหนง  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.84  
เม่ือพิจารณารายขอพบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหาคาเฉล่ียนอย  
คือ  ผูบริหารสนับสนุนใหครูเพิ่มความรู  ความสามารถ  และทักษะการปฏิบัติงาน  คาเฉล่ีย  4.01  
ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ  คาเฉล่ีย  3.94  และ
ครูมีความพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน  คาเฉล่ีย  3.92  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
ไดแก  โรงเรียนมีระบบคุณธรรมชวยสงเสริมใหครูกาวหนาในหนาท่ีการงาน  คาเฉล่ีย  3.68   
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ตาราง  6  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                ดานการนิเทศ 
 

                 ความพึงพอใจ                                               (n = 140)                      ระดับ            ลําดับท่ี 

                  ดานการนิเทศ                                            ⎯ X              S.D.         ความคิดเหน็ 

1.  ผูบังคับบัญชามีความรู ความสามารถ                      3.92            .82                 มาก                    4 
    ในการบริหารงานสถานศึกษา 
2.  ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน   3.94            .83                 มาก                    2 
3.  ผูบังคับบัญชามีลักษณะความเปนผูนํา                     3.96            .90                 มาก                    1 
4.  ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และกํากับติดตามงาน    3.93            .79                 มาก                    3 
     อยางสมํ่าเสมอ 
5.  ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม                                 3.74            .96                 มาก                    6      
6.  ผูบังคับบัญชาเอาใจใสความเปนอยูของ                  3.84            .90                 มาก                    5 
     ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 
7.  ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา         3.66            .93                 มาก                    8 
     มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
8.  ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา         3.67            .98                 มาก                    7 
     มีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา     
                     เฉล่ียรวม                                                 3.83            .75                 มาก 

 
 จากตาราง   6   พบวา   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการนิเทศ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.83  เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ 
ผูบังคับบัญชามีลักษณะความเปนผูนํา  คาเฉล่ีย  3.96  ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
คาเฉล่ีย  3.94  และผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล  และกํากับติดตามงานอยางสม่ําเสมอ  คาเฉล่ีย  3.93  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น  คาเฉล่ีย  3.66 
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 ตาราง  7  แสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
                 ดานผูรวมงาน 
 

                  ความพึงพอใจ                                              (n = 140)                     ระดับ             ลําดับท่ี 

                  ดานผูรวมงาน                                          ⎯ X              S.D.         ความคิดเหน็ 

1.  ผูบังคับบัญชาวางตัวเปนท่ีเล่ือมใส                         3.86             .89               มาก                     4 
     ของผูใตบังคับบัญชา 
2.  ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง                           3.91             .87               มาก                     2 
     กับผูใตบังคับบัญชา 
3.  ผูบังคับบัญชามีความเขาใจผูใตบังคับบัญชา           3.66             .91              มาก                     8 
     เปนอยางด ี
4.  ผูบังคับบัญชาเต็มใจใหคําปรึกษา                           3.84              .93              มาก                     6 
     ในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา  
5.  ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือ                             3.85             .86               มาก                     5 
     ในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา  
6.  บุคลากรในโรงเรียนมีความเคารพนับถือ                3.76             .74               มาก                    7 
     ซ่ึงกันและกัน 
7.  บุคลากรในโรงเรียนรวมมือ รวมใจ                        3.88             .73               มาก                     3 
     ในการปฏิบัติงาน 
8.  บุคลากรในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง        3.93             .74               มาก                     1 
     คุนเคยกนัระหวางผูรวมงานดวยกนั 
                     เฉล่ียรวม                                                 3.84             .65               มาก 

 
 จากตาราง   7  พบวา   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานผูรวมงาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 3.84  เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ 
บุคลากรในโรงเรียนมีบรรยากาศที่เปนกันเอง  คุนเคยกันระหวางผูรวมงานดวยกัน  คาเฉล่ีย  3.93 
ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา  คาเฉล่ีย  3.91  และบุคลากรในโรงเรียน
รวมมือ  รวมใจในการปฏิบัติงาน  คาเฉล่ีย  3.88  สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบังคับบัญชา
มีความเขาใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี  คาเฉล่ีย  3.66 
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 ตอนท่ี  2  วิเคราะหระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกดัองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
 
ตาราง  8  แสดงประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี  โดยรวม  4  ดาน 
 

           ประสิทธิผลของโรงเรียน                                  (n = 140)                   ระดับ              ลําดับท่ี 

                                                                                 ⎯ X             S.D.       ความคิดเห็น 

1. ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย      3.93           .58               มาก                    1 
2. ดานการทํางานเปนทีม                                  3.86           .61               มาก                    3        
3. ดานการบูรณาการในการทํางาน                   3.83           .59               มาก                    4  
4. ดานการปรับตัวของโรงเรียน                        3.89           .58               มาก                    2        

                     เฉล่ียรวม                                                3.88          .53                มาก    

 
 จากตาราง  8  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
โดยรวม  4  ดาน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.88  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  อยูในระดับมาก  3 
อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหาคาเฉล่ียนอย  คือ  ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
คาเฉลี่ย  3.93  ดานการปรับตัวของโรงเรียน  คาเฉล่ีย  3.89  ดานการทํางานเปนทีม  คาเฉล่ีย  3.86 
และดานการบูรณาการในการทํางาน  คาเฉล่ีย  3.83   
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ตาราง  9  แสดงประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี   
                ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
 

           ประสิทธิผลของโรงเรียน                                  (n = 140)                   ระดับ             ลําดับท่ี 

ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย                 ⎯ X             S.D.        ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน           4.09            .83               มาก                     2 
     ใหบรรลุเปาหมาย 
2.  ผูบริหารมีการวางแผน กาํหนดเปาหมาย              3.98            .75                มาก                    3 
     ในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 
3.  ผูบริหารหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน          4.10            .70                มาก                    1 
     ใหกาวหนายิ่งข้ึน 
4.  ครูทุกคนทราบเปาหมายของโรงเรียน                  3.91            .73                มาก                    4 
      เปนอยางด ี
5.  โรงเรียนของทานจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมาย  3.83           .79                มาก                    5 
      ท่ีกําหนดไว 
6.  ครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย          3.80           .83                มาก                    6 
      เปาหมายของโรงเรียน 
7.  ชุมชนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย               3.78           .80                มาก                   7 
      เปาหมายของโรงเรียน                    
                     เฉล่ียรวม                                               3.93            .58                มาก 

 
 จากตาราง  9  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.93  เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา  อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย  คือ 
ผูบริหารหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนายิ่งข้ึน  คาเฉล่ีย  4.10  ผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  คาเฉล่ีย  4.09  และผูบริหารมีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน  คาเฉลี่ย  3.98  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ชุมชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมายของโรงเรียน คาเฉล่ีย 3.78  
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ตาราง  10  แสดงประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี   
                  ดานการทํางานเปนทีม 
 

            ประสิทธิผลของโรงเรียน                                  (n = 140)                     ระดับ           ลําดับท่ี 
             ดานการทํางานเปนทีม                                   X               S.D.       ความคิดเหน็ 

1.  ครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ   3.83              .84             มาก                     5 
     แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 
2.  ครูยึดหลักการในการทํางานรวมกนั                      3.93              .69             มาก                     2 
3.  ครูสามารถตกลงในวิธีการทํางานได                     3.82              .77             มาก                     6 
     โดยไมใหเกิดความขัดแยง 
4.  ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบงานในหนาท่ี               3.96              .69             มาก                     1 
     ใหบรรลุเปาหมาย 
5.  ครูทุกคนมีการประสานความสัมพันธ                  3.88               .76             มาก                    4 
     อันดีตอกัน 
6.  ครูทุกคนรูสึกมีความเปนเจาของงานทุกงาน        3.64               .81             มาก                     7 
     ในโรงเรียน 
7.  ครูมีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองทํา                 3.93               .77             มาก                     3 
                     เฉล่ียรวม                                              3.86               .61             มาก 

 
 จากตาราง  10  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการทํางานเปนทีม  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.86  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  อยูใน
ระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหาคาเฉล่ียนอย  คือ  ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบงาน
ในหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย  คาเฉล่ีย  3.96  ครูยึดหลักการในการทํางานรวมกัน  คาเฉล่ีย  3.93  และ
ครูมีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองทํา  คาเฉล่ีย  3.93  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูทุกคน
รูสึกมีความเปนเจาของงานทุกงานของโรงเรียน คาเฉล่ีย 3.64  
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ตาราง  11  แสดงประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี   
                 ดานการบูรณาการในการทํางาน 
 

          ประสิทธิผลของโรงเรียน                                  (n = 140)                     ระดับ            ลําดับท่ี 

     ดานการบูรณาการในการทํางาน                        ⎯ X              S.D.       ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารสามารถมอบหมายงานและอํานาจ          3.88           .77                มาก                     4 
     หนาท่ีไดอยางท่ัวถึง 
2.  ครูยึดถือธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติท่ีดงีาม           4.01           .66                มาก                     1 
      เสมอมา 
3.  ผูบริหารสามารถจัดสภาพแวดลอมการทาํงาน     3.81            .72               มาก                     5  
     ใหครูมีความพึงพอใจ 
4.  ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา             3.64            1.00             มาก                     7 
     ความขัดแยงระหวางครูในโรงเรียน 
5.  ผูบริหารนําความคิดเหน็ท่ีแตกตางกันของครู       3.67            .92               มาก                     6 
     ในโรงเรียนมาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
6.  ครูนําเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการปฏิบัติงาน        3.90            .71               มาก                     2 
     จนไดผลด ี
7.  ครูมีความสามารถในการส่ือความหมาย               3.88            .69               มาก                     3 
     ไดถูกตอง  รวดเร็ว  และทั่วถึง 
                     เฉล่ียรวม                                               3.83            .59               มาก 

 
 จากตาราง  11  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการบูรณาการในการทํางาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.83  เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา  อยูในระดับมาก   3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหาคาเฉล่ียนอย  คือ  ครูยึดถือ
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ดีงามเสมอมา  คาเฉล่ีย  4.01  ครูนําเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการปฏิบัติงาน
จนไดผลดี  คาเฉล่ีย  3.90  และครูมีความสามารถในการส่ือความหมายไดถูกตอง  รวดเร็ว  และท่ัวถึง 
คาเฉล่ีย  3.88  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยง
ระหวางครูในโรงเรียน  คาเฉล่ีย  3.64 
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ตาราง  12  แสดงประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี   
                 ดานการปรับตัวของโรงเรียน 
 

           ประสิทธิผลของโรงเรียน                                  (n = 140)                   ระดับ              ลําดับท่ี 

        ดานการปรับตัวของโรงเรียน                         ⎯ X              S.D.        ความคิดเห็น 

1.  ผูบริหารมีการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม           3.96            .73                 มาก                     3 
     ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
2.  ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน        4.00             .70                 มาก                     2 
     ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
3.  ครูศึกษาหาความรู  เทคนคิวิธีการใหม ๆ            3.95             .71                มาก                     4 
     เพื่อพัฒนางานอยูเสมอ 
4.  ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา            3.86             .81                มาก                     5 
     ท่ีเปล่ียนแปลงไปท้ังภายในและภายนอก 
     โรงเรียน 
5.  ผูบริหารมีการปรับปรุงโรงเรียน                         4.04             .80                 มาก                     1 
     ใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 
6.  ครูผลิตส่ือ/นวัตกรรมการเรียนใหม ๆ                 3.70             .76                มาก                     6 
      ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
7.  โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม             3.67             .83                มาก                     7 
     ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                     เฉล่ียรวม                                             3.89             .58                มาก 

 
 จากตาราง  12  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการปรับตัวของโรงเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.89  เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
อยูในระดับมาก  3  อันดับแรกเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหาคาเฉล่ียนอย  คือ  ผูบริหารมีการปรับปรุง
โรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน  คาเฉล่ีย 4.04  ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม คาเฉล่ีย  4.00  และผูบริหารมีการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  คาเฉล่ีย  3.96  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก
โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  คาเฉล่ีย 3.67  
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 ตอนท่ี  3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 
ตาราง  13  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ 
                  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกดัองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  

   Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
 X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
Xtot 

.603** 

.636** 

.725** 

.771** 

.747** 

.788** 

.660** 
.691** 
.758** 
.604** 
.692** 
.767** 

  .647** 
.722** 
.760** 
.760** 
.755** 
.825** 

.711** 

.667** 

.764** 

.696** 

.674** 

.791** 

.727** 

.754** 

.834** 

.784** 

.795** 

.879** 

**  p < 0.01 
 
 จากตาราง  13  พบวา  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพันธในระดับมาก  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ .879  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเปนรายดาน  โดยเรียงจากคาสหสัมพันธสูงไปหาคาสหสัมพันธต่ํา  3  อันดับแรก  คือ 
ความสัมพันธของดานการนิเทศกับดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
เทากับ .771 รองลงมาคือ  ความสัมพันธของดานการเล่ือนตําแหนงกับดานการปรับตัวของโรงเรียน 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  เทากับ .764  และความสัมพันธของดานการเล่ือนตําแหนงกับการบูรณาการ
ในการทํางาน  ซ่ึงมีคาเทากับความสัมพันธของดานการนิเทศกับการบูรณาการในการทํางาน  
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ .760  
 เม่ือพิจารณารายดานทุกดานมีความสัมพันธในระดับมาก  พบวา  ความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถ
ในการบรรลุเปาหมาย  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  เทากับ .788  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนดานการทํางานเปนทีม  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
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เทากับ .767  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ดานการบูรณาการในการทํางาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  เทากับ .825  ความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนดานการปรับตัวของโรงเรียน  
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  เทากับ .791 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของ
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
เทากับ .727  ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูดานคาจาง  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  เทากับ  .754  ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของ
โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานการเล่ือนตําแหนง  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ 
เทากับ  .834  ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ดานการนิเทศ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  เทากับ  .784  ความสัมพันธระหวางประสิทธิผล
ของโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดานผูรวมงาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
เทากับ .795 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาคร้ังนี้  มุงศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  
ไดแก  ครูในโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  140  คน  ซึ่งไดมาจาก
การสุมอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน  ไดแก  
ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  และตอนที่ 2  
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชกับพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล  จํานวน  
30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่นปรากฏวาแบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .97  
แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางโดยขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ในการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  140  ฉบับ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสงแบบสอบถามดวยตนเอง  ผลปรากฏวาไดแบบสอบถามคืนจํานวน  140  ฉบับ  คิดเปน  
รอยละ  100  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล  และทดสอบสมมติฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  (rxy) แลวแปลผลนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย
ความเรียง 
 

5.1  สรุปผล 
 
 จากการศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัชลบุรี  ผูวจิัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดงัตอไปนี ้
 5.1.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ  ดานการเล่ือนตําแหนง  ดานผูรวมงาน  ดานการนิเทศ  และดานคาจาง  เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  ปรากฏผลดังนี้ 
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  1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูใช
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู 
ความสามารถ  และความถนัด  ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ  สวนขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูมีโอกาสไดรวมตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย  
  2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานคาจาง  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูไดรับความพึงพอใจจากเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ครูพึงพอใจ
ท่ีไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม  และครูไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มีสวนสงเสริมการปฏิบัติงาน  
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนของบุคลากร
ในสถานศึกษา    
  3)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการเล่ือนตําแหนง  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหาร
สนับสนุนใหครูเพ่ิมความรู  ความสามารถ  และทักษะการปฏิบัติงาน  ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม 
ประชุม สัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ  และครูมีความพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  โรงเรียนมีระบบคุณธรรมชวยสงเสริมใหครูกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน 
  4)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการนิเทศ  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ทุกขอมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบังคับบัญชา
มีลักษณะความเปนผูนํา  ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และผูบังคับบัญชา
ควบคุมดูแล  และกํากับติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ  สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบังคับบัญชา
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

68 

 5)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานผูรวมงาน ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ทุกขอมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  บุคลากรในโรงเรียน
มีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  คุนเคยกันระหวางผูรวมงานดวยกัน  ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา  และบุคลากรในโรงเรียนของทานรวมมือ  รวมใจในการปฏิบัติงาน  สวนขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบังคับบัญชามีความเขาใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี 
 5.1.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวม
และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานความสามารถ
ในการบรรลุเปาหมาย  ดานการปรับตัวของโรงเรียน  ดานการทํางานเปนทีม  และดานการบูรณาการ
ในการทํางาน  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  ปรากฏผลดังนี้ 
 1)  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานความสามารถ
ในการบรรลุเปาหมาย  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
ทุกขอมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหาร
หาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนายิ่งขึ้น  ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมาย และผูบริหารมีการวางแผน  กําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมายของโรงเรียน 
 2)  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการทํางาน
เปนทีม  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ทุกขอมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบ
งานในหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย  ครูยึดหลักการในการทํางานรวมกัน  และครูมีความภาคภูมิใจในงาน
ท่ีตนเองทํา  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูทุกคนรูสึกมีความเปนเจาของงานทุกงานของ
โรงเรียน    
 3)  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ดานการบูรณาการ 
ในการทํางาน  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ทุกขอมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูยึดถือ
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติท่ีดีงามเสมอมา  ครูนําเทคนิคตาง ๆ มาชวยในการปฏิบัติงานจนไดผลดี 
และครูมีความสามารถในการส่ือความหมายไดถูกตอง  รวดเร็ว  และท่ัวถึง  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
ไดแก  ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงระหวางครูในโรงเรียน  
  4)  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการปรับตัว
ของโรงเรียน  ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ทุกขอมี
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คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกไดแก  ผูบริหารมีการปรับปรุง
โรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน  ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแกโรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชน
มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.1.3  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  มีความสัมพันธ
ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเปนรายดาน  โดยเรียงจากคาสหสัมพันธสูงไปหาคาสหสัมพันธต่ํา  3  อันดับแรก  คือ 
ความสัมพันธของดานการนิเทศกับดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  รองลงมาคือ  ความสัมพันธ
ของดานการเล่ือนตําแหนงกับดานการปรับตัวของโรงเรียน  และความสัมพันธของดานการเล่ือนตําแหนง
กับการบูรณาการในการทํางาน  ซึ่งมีคาเทากับความสัมพันธของดานการนิเทศกับการบูรณาการ
ในการทํางาน  
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาความสัมพนัธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยมีประเดน็ท่ีนํามาอภิปรายผล  ดังน้ี 
 5.2.1  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับในผลงาน
ความสําเร็จของงาน  และช้ีแจงนโยบาย  วัตถุประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดความชัดเจน 
สรางสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงานในโรงเรียน  และสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองใหครูไดศึกษาตอ 
ไดเขารับการอบรมประชุมสัมมนา  และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู  ประสบการณ  
ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนการเพิ่มความพึงพอใจอันนําไปสูแรงจูงใจในการทํางานของครู  และเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงข้ึนดังท่ี กิติมา ปรีดีดิลก  (2529, หนา 332)  ท่ีกลาววา  การตอบสนอง
ของบุคคลในหนวยงานผูบังคับบัญชาจะตองรูและเขาใจความสามารถของบุคคลทุกคน  
สรางความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน  มอบหมายงานใหชัดเจน  มีเทคนิคการควบคุมงานใหทุกคน
ทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  จัดงานท่ีทาทายใหปฏิบัติอยูเสมอ  บริหารงานใหมีความเท่ียงธรรม 
นอกจากนั้นครูยังรูสึกภาคภูมิใจในการทํางานเพราะตนเองปฏิบัติงานในโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของคมกริช  อันทรง  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของณรงค  สุขถนอม  (2548, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการใชอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 2  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา วงศปญ  (2551, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือจําแนก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีออกเปนรายดาน
สามารถนําผลมาอภิปรายได ดังนี้ 
  1)  ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบประเด็น
ท่ีนาสนใจ  คือ  การใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  การไดรับมอบหมาย
ท่ีตรงกับความรูความสามารถ  และความถนัด  การไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  การเปนครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ  และนายกยอง  อีกทั้งผูบริหารโรงเรียน
มีการวางแผนจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงตามความความรูความสามารถ  ความถนัด  และ
ตรงตามวิชาเอก  โดยมอบหมายงานใหครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดใชความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนิตย  ทองทาย  (2549, 
หนา 122)  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยรวมและรายขออยูใน
ระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค  สุขถนอม  (2548, หนา 83)  ไดศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  2)  ดานการเล่ือนตําแหนง  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบประเด็น
ที่นาสนใจ  คือ  ผูบริหารสนับสนุนใหครูเพิ่มความรู  ความสามารถ  และทักษะการปฏิบัติงาน  
ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ ครูมีความพึงพอใจในหนาท่ี       
การงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน  ทั้งนี้เนื่องจากการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนนั้นจะตองมีการพิจารณาและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการในการกําหนดตําแหนงตามโครงสรางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
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กําหนดท่ีเอ้ืออํานวยตอการสงเสริมความกาวหนา  สอดคลองกับงานวิจัยของธนิตย  ทองทาย  (2549, 
หนา 124)  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการเล่ือนตําแหนงโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  
และสอดคลองกับงานวิจัยของคมกริช  อันทรง  (2546, หนา 80)  พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  สังกัดเทศบาลจังหวัดจันทบุรี  ดานความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  อยูใน
ระดับมาก 
 3)  ดานผูรวมงาน  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบประเด็นท่ีนาสนใจ 
คือ  บุคลากรในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  คุนเคยกันระหวางผูรวมงานดวยกัน  ผูบังคับบัญชา
ใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา  และบุคลากรในโรงเรียนรวมมือ   รวมใจในการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  เพื่อนรวมงานเปนลักษณะความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานท่ีใหความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  มีความสามัคคี  และใหความรวมมือกันในการปฏิบัติงานอยางดี  สงผลใหความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานดานผูรวมงานอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของธนิตย  ทองทาย  (2549, 
บทคัดยอ) พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 4)  ดานการนิเทศ  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบประเด็นท่ีนาสนใจ 
คือ  ผูบังคับบัญชามีลักษณะความเปนผูนํา  ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  และ
ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และกํากับติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้เพราะวา  การนิเทศงาน
เปนความสามารถที่ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนํา  ปรึกษาหารือ  คอยชวยเหลือและแกปญหา  
มีความยุติธรรม  กําหนดมาตรฐานในการทํางานชัดเจน  และการชี้แนะการทํางานตอผูนิเทศ 
สอดคลองกับงานวิจัยของธนิตย  ทองทาย  (2549, หนา 123)  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค  สุขถนอม  (2548, บทคัดยอ)  พบวา  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 5)  ดานคาจาง  พบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของพยอม ศรีสุข  (2549, 
บทคัดยอ)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบประเด็นท่ีนาสนใจ  คือ  ครูไดรับความพึงพอใจจากเงินเดือน
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ครูพึงพอใจท่ีไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม  ครูไดรับผลประโยชนอ่ืน
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อยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  คาครองชีพสูง  เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ  จึงทําใหความไมสมดุล
ในปริมาณและงานที่ปฏิบัติ  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด   คือ  ครูมีสวนรวมในการพิจารณา
เล่ือนข้ันเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา  วงศปญ  (2551, 
หนา 38)  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไมแตงต้ังครูใหมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการการพจิารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน  การใชคณะกรรมการชุดเดิมหรือครูคนเดิมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซ่ึงอาจเกิดความไมยุติธรรมกับบุคลากรในสถานศึกษา 
 5.2.2  ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย  ศิริแพทย  (2543, หนา 110)  ไดศึกษา  พบวา 
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
เขตการศึกษา  12  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสูมาตรฐานการศึกษา
ระดับสากลมากข้ึน  โรงเรียนประถมศึกษาไดรับการพัฒนาท้ังระบบ  เชน  การปฏิรูประบบการบริหาร
และการจัดการ  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปกระบวนการเรียน  และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนไดมีการปรับปรุงคุณภาพโรงเรียน 
โดยปรับระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  มีการจัดทําแผนกลยุทธ  มีธรรมนูญโรงเรียน
ท่ีเปนขอตกลงระหวางโรงเรียน  ชุมชน  และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน  มีการนิเทศกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล  การพัฒนาโรงเรียน  การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร  ครู  และชุมชน  ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณ  โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวได
อยางเหมาะสม  การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนใหสอดคลองและทันตอความเจริญกาวหนา 
โรงเรียนมีนวัตกรรมและส่ือการเรียนการเรียนการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาส่ือ  อุปกรณ
การเรียนการสอนอยูเสมอ  มีการปรับปรุงสถานท่ีส่ิงแวดลอมใหมีความสะอาด รมร่ืน  เพื่อใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรู  ครูมีการสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรู  เพราะวิธีการเรียนรูหรือ
กระบวนการเรียนรูจะเปนวิธีการที่นักเรียนสามารถนําไปใชไดในการประกอบอาชีพและพฒันาตนเอง
ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม  เม่ือมีปญหาผูบริหารและ
ครูสามารถแกไข  ปญหาตาง ๆ ได  ดังคํากลาวท่ีวาโรงเรียนประกอบดวยคนหลายกลุม  หลายฝาย 
ในการทํางานรวมกัน  ความขัดแยงทางความคิดยอมเกิดข้ึนได  (Gilmer, 1975, p. 213)  ทําใหทํางาน
ไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ  (อุทัย หิรัญโต, 2526, หนา 86)  โรงเรียนสามารถปรับตัวเปล่ียนแปลง 
พัฒนาใหเปนไปตามส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ความสามารถในดานความสัมพันธของสมาชิก
ในการรวมพลังกันปฏิบัติงาน  (Bennis, 1971, pp. 68-69)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแกวตา  เขมแข็ง 
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(2551, บทคัดยอ)  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม  และรายดานอยูในระดับมาก  ดังนั้น
ประสิทธิผลของโรงเรียน  คือ  ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
ท้ังนี้เกิดจากประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรูความสามารถ  และประสบการณ
การบริหารงานเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา  ปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว  
มีความสามารถในการปรับตัวเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยูเสมอ  
โดยมีความสามารถในการบูรณาการในการทํางาน  เพื่อประสานสัมพันธสมาชิกในโรงเรียน  
ใหมีความอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน  แตงต้ังคณะทํางานเปนทีม  คณะครู
มีความพึงพอใจ  และสามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอน  โดยยึดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จึงสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสูงข้ึน 
  5.2.3  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
สอดคลองกับงานวิจัยของสงา  สูณรงค  (2541, บทคัดยอ)  พบวา  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของศึกษาธิการอําเภอ  มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของขาราชการสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ  องปราบปราม  (2545, 
บทคัดยอ)  พบวา  ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว  จํากัด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะการไดรับมอบหมายงาน
และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุผลสําเร็จ  เปนส่ิงสําคัญยิ่งตอประสิทธิผลของโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มนตรี  ตันติญานันท  (2545, หนา 56)  พบวา  การไดรับความสําเร็จในงานนั้นทําให
คนท่ีปฏิบัติงานทํางานนั้นใหสําเร็จตามเปาหมายซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนได  และ
งานที่ทําเปนงานที่นาสนใจตรงกับความรูความสามารถรวมถึงความมีอิสระในการทํางาน
เปนกลไกท่ีสําคัญในการเจริญเติบโตขององคการ  เพราะองคการที่เติบโตนั้น  คือ  บุคคลในองคการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมอยูดวย  และเชวง  ช่ืนประโคน  (2528, หนา 91) 
พบวา  ขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนตัวประกอบที่สําคัญท่ีสุดท่ีสัมพันธกับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของครู  และเม่ือครูมีการไดรับการยกยอง  การชมเชย  ก็จะมีขวัญและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานดี  ครูจะปฏิบัติงานดวยความขยันหม่ันเพียร  ตั้งใจทํางานและมีความพยายามมากข้ึน 
เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  มีผลตอความสําเร็จของงาน  และ
องคการรวมท้ังความสุขของผูทํางานดวย  หากบุคคลใดในองคการไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะทําใหงานมีคุณภาพตํ่า  ในทางตรงกันขาม  หากองคกรมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง 
มีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน  ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงมีผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในองคการ 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรแตงต้ังครูเปนคณะกรรมการในการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือน  และคาตอบแทนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา  
 2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของครู 
 3)  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการปฐมนิเทศครูใหมเพื่อช้ีแจงเปาหมาย  และ
นโยบายของสถานศึกษา       

4)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนตําแหนงโดยใหครู
ไดรวมกําหนดเกณฑในการประเมินตนเอง  ประเมินเพื่อนรวมงาน รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมิน
โดยเปดเผยและดวยความยุติธรรม 
 5)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหครูทํางานรวมกันเพื่อสงเสริมใหครูทํางานเปนทีม
 6)  ผูบริหารสถานศึกษาควรปลูกจิตสํานึกใหครูมีความเปนเจาของงาน  และมีสวนรวม
ในการทํางานของโรงเรียน 
 7)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษา  เชน  
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครู  สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี 
  2)  ควรศึกษาตัวแปรเก่ียวกับความขัดแยงของครูในโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือโรงเรียนที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปนประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

            ช่ือโรงเรียน                                                     ประชากร                               กลุมตัวอยาง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี      37                                            24 
โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค   36                                            24 
โรงเรียนทาขามพิทยาคม                                         24                                            16 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ    64                                            42 
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา               36                                            24 
โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร)             15                                            10            
                           รวม                                                          212                                          140 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน          
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามน้ี มีความมุงหมายท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  แบบสอบถามน้ีแบงเปน 2 ตอน 
 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 โปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนและตรงกับสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ
ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย คําตอบของทานถือวาเปนความลับและไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวทาน 
 
 

ตอนท่ี  1 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

คําชี้แจง   
1. จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีแสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทาน 
2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑดังนี ้

5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอย 
1 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด 
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ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

5 4 3 2 1 
 

1 
ดานลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
ครูไดรับมอบหมายงานท่ีนาสนใจ 

     

2 ครูใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่      
3 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีทาทาย ความสามารถ      
4 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถ และ

ความถนัด 
     

5 ครูมีโอกาสไดรวมวางแผนในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

6 ครูมีโอกาสไดรวมตัดสินใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย      
7 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความศรัทธาในอาชีพ      
8 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความภมิูใจในอาชีพ      

 
9 

ดานคาจาง 
ครูไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ  

     

  10 ครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

     

11 ครูไดรับความพึงพอใจจากเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

     

12 ครูพึงพอใจท่ีไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม      

 13 ครูมีความพึงพอใจจากการไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนอยางเหมาะสม  

     

 14 ครูไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน      
15 ครูไดรับผลประโยชนอ่ืนอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน      
16 ครูไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆมีสวนสงเสริมการปฏิบัติงาน      
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ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

บ 
ขอ 

 
 

 
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 5 4 3 2     1 
 

17 
ดานการเลื่อนตําแหนง 
ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนดวยความยุติธรรมจาก
ผูบริหาร 

     

18 ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึนดวยความรู ความสามารถ
ท่ีปรากฏจากผลงานในหนาท่ี 

     

19 ครูมีความพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน      

20 ครูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานจากงานท่ีปฏิบัติ      

21 โรงเรียนมีระบบคุณธรรมชวยสงเสริมใหครูกาวหนาในหนาท่ี
การงาน 

     

22 ครูไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู      

23 ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาจาก 
หนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ 

     

24 ผูบริหารสนับสนุนใหครูเพิม่ความรู ความสามารถ และทักษะ
การปฏิบัติงาน 

     

 
25 

ดานการนิเทศ 
ผูบังคับบัญชามีความรู ความสามารถในการบริหารงาน
สถานศึกษา 

     

26 ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน      

27 ผูบังคับบัญชามีลักษณะความเปนผูนํา      
28 ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และกํากับติดตามงาน 

อยางสมํ่าเสมอ 
     

29 ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม      
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ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
 

 
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 5 4 3 2     1 
30 ผูบังคับบัญชาเอาใจใสความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา 

อยูเสมอ 
     

  31 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 
ในการแสดงความคิดเห็น 

     

32 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม 
ในการตัดสินใจแกปญหา 

     

 
33 

ดานผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาวางตัวเปนท่ีเล่ือมใสของผูใตบังคับบัญชา 

     

34 ผูบังคับบัญชาใหความเปนกนัเองกับผูใตบังคับบัญชา      

35 ผูบังคับบัญชามีความเขาใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางด ี      
36 ผูบังคับบัญชาเต็มใจใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

แกผูใตบังคับบัญชา 
     

37 ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน 
แกผูใตบังคับบัญชา 

     

38 บุคลากรในโรงเรียนมีความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน      
39 บุคลากรในโรงเรียนรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงาน      
40 บุคลากรในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเปนกนัเอง คุนเคยกนั

ระหวางผูรวมงานดวยกนั 
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ตอนท่ี  2 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

คําชี้แจง   
1.   จงทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทาน 
2.   ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  ตามเกณฑดังนี ้

5 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบัมาก 
3 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบันอย 
1 หมายถึง  ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดบันอยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

5 4 3 2 1 
 

1 
ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย 

     

2 ผูบริหารมีการวางแผน กําหนดเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนอยางชัดเจน 

     

3 ผูบริหารหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนายิง่ข้ึน      
4 ครูทุกคนทราบเปาหมายของโรงเรียนเปนอยางด ี      
5 โรงเรียนของทานจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนดไว      
6 ครูทุกคนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย เปาหมาย 

ของโรงเรียน 
     

7 ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
ของโรงเรียน 

     

 
8 

การทํางานเปนทีม 
ครูทุกคนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายและแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานรวมกนั 
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

5 4 3 2 1 
9 ครูยึดหลักการในการทํางานรวมกัน      
10 ครูสามารถตกลงในวิธีการทํางานไดโดยไมใหเกิด 

ความขัดแยง 
     

11 ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย      
12 ครูทุกคนมีการประสานความสัมพันธอันดตีอกัน      
13 ครูทุกคนรูสึกมีความเปนเจาของงานทุกงานของโรงเรียน      

14 ครูมีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองทํา      
 

15 
การบูรณาการในการทํางาน 
ผูบริหารสามารถมอบหมายงานและอํานาจหนาท่ี 
ไดอยางท่ัวถึง 

     

16 ครูยึดถือธรรมเนียมประเพณปีฏิบัติท่ีดีงามเสมอมา      
17 ผูบริหารสามารถจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหครูมีความ 

พึงพอใจ 
     

18 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาความขัดแยงระหวาง
ครูในโรงเรียน 

     

19 ผูบริหารนําความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันของครูในโรงเรียน 
มาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

     

20 ครูนําเทคนิคตางๆมาชวยในการปฏิบัติงานจนไดผลด ี      

21 ครูมีความสามารถในการส่ือความหมายไดถูกตอง รวดเร็ว 
และท่ัวถึง 

     

 
22 

การปรับตัวของโรงเรียน 
ผูบริหารมีการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
ใหเหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน 
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ประสิทธิผลของโรงเรียน 

5 4 3 2 1 
23 ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางานใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม 
     

24 ครูศึกษาหาความรู  เทคนิควธีิการใหมๆเพือ่พัฒนางาน 
อยูเสมอ 

     

25 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

26 ผูบริหารมีการปรับปรุงโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอม 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

     

27 ครูผลิตส่ือ/นวัตกรรมการเรียนใหม ๆ ท่ีเปนประโยชน 
ตอการเรียนการสอน 

     

28 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

     

 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
นางสาวมณฑาทิพย  ฤทธิมงคล 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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ภาคผนวก  ง 
คา  IOC 
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หาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 
 

หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูเช่ียวชาญเปนคนพจิารณาแบบสอบถาม วาขอคําถาม
แตละขอวดัไดตรงตามส่ิงท่ีตองการวัดเนื้อหา หรือวัตถุประสงคมากนอยเพยีงใด โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี ้

ใหคะแนน         1       หมายถึง    แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกับจุดประสงค/เนื้อหานัน้ 
ใหคะแนน         0       หมายถึง    ไมแนใจวาขอคําถามวัดจุดประสงค/เนื้อหานั้น 
ใหคะแนน        -1       หมายถึง    แนใจวาขอคําถามวัดไมตรงจุดประสงค/เนื้อหานั้น 
แลวนําขอมูลที่ไดจากการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

แตละขอกับจดุประสงค หรือเนื้อหา (IOC) จากสูตร 
 
  IOC = 

N
X∑  

                                                    

เม่ือ Σ R แทน      ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไป แสดงวาขอคําถามน้ันวัดไดตรงตามจดุประสงค

หรือตรงตามเน้ือหานั้น แสดงวาขอคําถามนั้นใชได 
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ตอนท่ี  1 
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

1 2 3 4 5 รวม คา
IOC 

 

 
1 

ดานลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ
ครูไดรับมอบหมายงานท่ีนาสนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

2 ครูใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

3 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีทาทาย 
ความสามารถ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

4 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู 
ความสามารถ และความถนดั 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

5 ครูมีโอกาสไดรวมวางแผนในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

6 ครูมีโอกาสไดรวมตัดสินใจในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

7 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความ
ศรัทธาในอาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

8 ครูไดรับมอบหมายงานท่ีกอใหเกิดความ
ภูมิใจในอาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 
 

 
 9 

ดานคาจาง 
ครูไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
ในการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

10 ครูมีสวนรวมในการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

11 ครูไดรับความพึงพอใจจากเงินเดือนท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

12 ครูพึงพอใจท่ีไดรับคาตอบแทน 
อยางเปนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

13 ครูมีความพึงพอใจจากการไดรับการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

14 ครูไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณา
เล่ือนข้ันเงินเดอืน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

15 ครูไดรับผลประโยชนอ่ืนอยางเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

16 ครูไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ  
มีสวนสงเสริมการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานคาจาง 

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

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

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

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

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

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

101 

ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 
 

 
17 

ดานการเลื่อนตําแหนง 
ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน 
ดวยความยุติธรรมจากผูบริหาร 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

18 ครูไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน 
ดวยความรู ความสามารถท่ีปรากฏ 
จากผลงานในหนาท่ี 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

19 ครูมีความพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติ
อยูในปจจุบัน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

20 ครูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
จากงานท่ีปฏิบัติ 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

21 โรงเรียนมีระบบคุณธรรมชวยสงเสริม 
ใหครูกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

22 ครูไดรับการสนับสนุนใหศึกษาตอ 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

23 ครูมีโอกาสไดเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

24 ผูบริหารสนับสนุนใหครูเพิม่ความรู 
ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานการเล่ือนตําแหนง 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 
 

 
25 

ดานการนิเทศ 
ผูบังคับบัญชามีความรู ความสามารถ 
ในการบริหารงานสถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

 

26 ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางท่ีดี 
ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

27 ผูบังคับบัญชามีลักษณะความเปนผูนํา 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 
28 ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล และกํากับ

ติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ 
1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

29 ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

30 ผูบังคับบัญชาเอาใจใสความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

31 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับ 
บัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

32 ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับ 
บัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานการนิเทศ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 
 

 
33 

ดานผูรวมงาน 
ผูบังคับบัญชาวางตัวเปนท่ีเล่ือมใสของ
ผูใตบังคับบัญชา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 
 

 
1.0 

 
ใชได 

34 ผูบังคับบัญชาใหความเปนกนัเองกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

35 ผูบังคับบัญชามีความเขาใจผูใตบังคับ บัญชา
เปนอยางด ี

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

36 ผูบังคับบัญชาเต็มใจใหคําปรึกษา 
ในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

37 ผูบังคับบัญชาใหความชวยเหลือ 
ในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

38 บุคลากรในโรงเรียนมีความเคารพนับถือ 
ซ่ึงกันและกัน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

39 บุคลากรในโรงเรียนรวมมือ รวมใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

40 บุคลากรในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเปนกนัเอง 
คุนเคยกนัระหวางผูรวมงานดวยกัน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานผูรวมงาน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี  2 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ  ประสิทธิผลของโรงเรียน                 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

1 2 3 4 5 รวม คา
IOC 

 

 
1 

ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการดําเนนิงาน
ใหบรรลุเปาหมาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

2 ผูบริหารมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
ในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

3 ผูบริหารหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ใหกาวหนายิ่งข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

4 ครูทุกคนทราบเปาหมายของโรงเรียน 
เปนอยางด ี

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

5 โรงเรียนของทานจัดการศึกษาไดบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

6 ครูทุกคนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย 
เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

7 ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ  ประสิทธิผลของโรงเรียน                 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 

 

 
8 

การทํางานเปนทีม 
ครูทุกคนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกนั 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-1 

 
3 

 
0.6 

 
ใชได 

9 ครูยึดหลักการในการทํางานรวมกัน 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 
10 ครูสามารถตกลงในวิธีการทํางานได 

โดยไมใหเกดิความขัดแยง 
1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

11 ครูทุกคนมีสวนรับผิดชอบงานในหนาท่ี 
ใหบรรลุเปาหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

12 ครูทุกคนมีการประสานความสัมพันธอันดี
ตอกัน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

13 ครูทุกคนรูสึกมีความเปนเจาของงาน 
ทุกงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

14 ครูมีความภาคภูมิใจในงานท่ีตนเองทํา 1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 
 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานการทํางานเปนทีม 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ  ประสิทธิผลของโรงเรียน                 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 

 

 
15 

การบูรณาการในการทํางาน 
ผูบริหารสามารถมอบหมายงานและอํานาจ
หนาท่ีไดอยางท่ัวถึง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

16 ครูยึดถือธรรมเนียมประเพณปีฏิบัติท่ีดีงาม
เสมอมา 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

17 ผูบริหารสามารถจัดสภาพแวดลอม 
การทํางานใหครูมีความพึงพอใจ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

18 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา
ความขัดแยงระหวางครูในโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

19 ผูบริหารนําความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน 
ของครูในโรงเรียนมาเปนประโยชนตอ 
การปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

20 ครูนําเทคนิคตาง ๆมาชวยในการปฏิบัติงาน
จนไดผลด ี

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

21 ครูมีความสามารถในการส่ือความหมาย 
ไดถูกตอง รวดเร็ว และท่ัวถึง 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานการบูรณาการในการทํางาน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ระดับความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญคนท่ี ขอ  ประสิทธิผลของโรงเรียน                 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 
1 2 3 4 5 รวม คา

IOC 

 

 
22 

การปรับตัวของโรงเรียน 
ผูบริหารมีการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

23 ครูมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
ใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

24 ครูศึกษาหาความรู  เทคนิควธีิการใหม ๆ
เพื่อพัฒนางานอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

25 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหา 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

26 ผูบริหารมีการปรับปรุงโรงเรียนใหมี
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

27 ครูผลิตส่ือ/นวัตกรรมการเรียนใหม ๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

28 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 ใชได 

 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน ดานการปรับตัวของโรงเรียน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   นางสาวมณฑาทิพย  ฤทธิมงคล 
วัน เดือน ปเกดิ   12 กันยายน 2525 
สถานท่ีเกิด   ตําบลหนองตําลึง  จังหวัดชลบุรี 
ท่ีอยู    38/1 หมู 1 ตําบลโคกข้ีหนอน  อําเภอพานทอง 
    จังหวดัชลบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ครู คศ.1 
สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนทาขามพิทยาคม  อําเภอพนัสนิคม 
    จังหวดัชลบุรี 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกภาษาอังกฤษ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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