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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพัน
ตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย แบงออกเปนตอนๆ 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 
          ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
           ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 

4.2 สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
            เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
            X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
            S.D.     แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             n      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง   
             r       แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน   
             p       แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
              ∗          แทน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
            X           แทน การทํางานเปนทีมของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
            X1          แทน การทํางานเปนทีมดานการมีเปาหมายเดียวกัน 
            X2      แทน การทํางานเปนทีมดานการมีปฏิสัมพันธ 
            X3      แทน การทํางานเปนทีมดานการสื่อสารอยางเปดเผย 

 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

59 

            X4           แทน การทํางานเปนทีมดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
            X5      แทน การทํางานเปนทีมดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน 
            X6      แทน การทํางานเปนทีมดานการยอมรับนับถือ 
            Y           แทน ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            Y1               แทน ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ              
            Y2          แทน ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม          
            Y3          แทน ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน 
         

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาท่ี 
 
ตาราง 3  จํานวน รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
             ตําแหนงหนาท่ี 
 

สถานภาพ จํานวน  รอยละ 
ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี                                                       

312 73.41 

     ปริญญาโท                                                       113 26.59 
รวม 425 100.00 

ประสบการณในการทํางาน   
     ไมเกิน 5 ป                                                                                        95 22.35 

  6-10 ป                                                                                          50 11.77 
11-15 ป                                                                                        53 12.47 
16 ปข้ึนไป                                                                                     227 53.41 

รวม 425 100.00 
ตําแหนงหนาท่ี   
     ผูบริหารสถานศึกษา                                             123 28.94 

ครูผูปฏิบัติการสอน                                             302 71.06 
รวม 425 100.00 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 312 คน 
คิดเปนรอยละ 73.41 และเปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 26.59  
มีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 22.35 ผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 11.77 ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป 
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จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.47 และประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป จํานวน 227 คน 
คิดเปนรอยละ 53.41 เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 28.94 และ
เปนครูผูปฏิบัติการสอน จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 71.06  
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ             
             บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2               
             โดยรวม     
 

การทํางานเปนทีม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปผล อันดับท่ี 
1. ดานการมีเปาหมายเดียวกัน 4.22 .55 มาก 1 
2. ดานการมีปฏิสัมพันธ 4.19 .61 มาก 3 
3. ดานการสื่อสารอยางเปดเผย 4.12 .62 มาก 6 
4. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.17 .61 มาก 4 
5. ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน 4.15 .64 มาก 5 
6. ดานการยอมรับนับถือ 4.22 .59 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.18 .55 มาก  

 
            จากตาราง 4 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก 
( X = 4.18) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน 
( X = 4.22) รองลงมาคือดานการยอมรับนับถือ ( X = 4.22) ดานการมีปฏิสัมพันธ ( X = 4.19) 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการสื่อสารอยางเปดเผย ( X = 4.12)   
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ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ                   
            บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
            ดานการมีเปาหมายเดียวกัน 
              

การทํางานเปนทีม 
 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานยอมรับวัตถุประสงคการทํางาน 4.23 .65 มาก 3 
    ท่ีรวมกันกําหนดข้ึน     
2. ทานยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญ 4.18 .69 มาก 5 
3. ทานมีความเขาใจเปาหมายการทํางานท่ีรับผิดชอบ 4.23 .64 มาก 2 
4. ทานใหความสําคัญตอเปาหมายของสวนรวม 4.16 .71 มาก 6 
    มากกวาสวนตัว     
5. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
    ในการทํางาน 

4.23 .67 มาก 4 

6. ทานมีการวางแผน กําหนดปฏิทินในการ   4.31 .63 มาก 1 
    ปฏิบัติงานอยางชัดเจน     

เฉลี่ยรวม 4.22 .55 มาก  

 
         จากตาราง 5 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ครูมีการวางแผนกําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน ( X = 4.31) รองลงมาคือ มีความเขาใจเปาหมายการทํางานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.23) 
ยอมรับวัตถุประสงคการทํางานที่รวมกันกําหนดขึ้น ( X = 4.23) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ 
ครใูหความสําคัญตอเปาหมายของสวนรวมมากกวาสวนตัว ( X = 4.16)   
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ               
             บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                
             ดานการมีปฏิสัมพันธ 
              

การทํางานเปนทีม 
 ดานการมีปฏิสัมพันธ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.25 .70 มาก 2 
     ใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนอยางดี     
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.22 .71 มาก 3 
    ในสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีตอกัน     
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.22 .72 มาก 4 
    มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน     
4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.26 .74 มาก 1 
    มีน้ําใจตอกัน        
5. ทานทํางานรวมกันดวยความสุข 4.20 .71 มาก 5 
6. ทานสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น 4.12 .70 มาก 6 
    ท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย     
7. ทานทํางานไมเครียด ไมเบื่อหนาย    4.10 .74 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 4.19 .61 มาก  

 
             จากตาราง 6 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.19) เม่ือพิจารณารายขอพบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกันโดยเรียงลําดับ
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีน้ําใจตอกัน  ( X = 4.26) 
ใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันเปนอยางดี ( X = 4.25) มีความสัมพันธอันดีตอกัน ( X = 4.22) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ครสูามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย ( X = 4.10)   
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ  
             บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
             ดานการสื่อสารอยางเปดเผย 
              

การทํางานเปนทีม  
ดานการสื่อสารอยางเปดเผย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานมีการปรึกษาหารือกันดวยเหตุผล 4.14 .72 มาก 3 
2. ทานมีการสื่อสารเขาใจขาวสารท่ีไดรับตรงกัน 4.11 .72 มาก 5 
3. เม่ือมีปญหาและอุปสรรค บุคลากรในโรงเรียน 4.08 .70 มาก 7 
    สามารถโตแยงไดอยางเปดเผย     
4. ทานสามารถตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย 4.09 .77 มาก 6 
5. ทานสามารถซักถามขอสงสัยหรือปญหา 4.17 .72 มาก 2 
    ในการทํางานไดตลอดเวลา     
6. ทานสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น 4.13 .75 มาก 4 
    ท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย     
7. ทานสามารถประเมินผลงานตนเองในการแกไข   
    ปญหา 

4.08 .73 มาก 8 

8. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นในการกําหนด 
      ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.18 .69 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.12 .62 มาก  

 
            จากตาราง 7 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน 
โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ครูสามารถแสดงความคิดเห็นในการกําหนดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ( X = 4.18) รองลงมา คือครูสามารถซักถามขอสงสัยหรือปญหา ( X = 4.17) 
ครูมีการปรึกษาหารือกันดวยเหตุผล ( X = 4.14) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ครูสามารถประเมินผลงาน
ตนเองในการแกไขปญหา ( X = 4.08)    
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ     
             บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
             ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
              

การทํางานเปนทีม  
ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน 4.27 .72 มาก 1 
2. ผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีโอกาสแสดง 4.10 .74 มาก 6 
    ความคิดเห็นในการดําเนินงานของโรงเรียน     
3. ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบหาขอบกพรอง 4.05 .75 มาก 7 
    ในการทํางาน     
4. ทานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 4.19 .69 มาก 3 
5. ทานใหความสําคัญตอเปาหมายสวนรวมมากกวา 4.18 .71 มาก 5 
    สวนตวั     
6. ทานสามารถประเมินผลงานตนเองกับเพ่ือนรวมงาน 4.23 .70 มาก 2 
    ไดอยางอิสระ     
7. เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม 4.18 .71 มาก 4 
    ในการแกไขปญหา     

เฉลี่ยรวม 4.17 .61 มาก  

 
            จากตาราง 8 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 
เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับไดแก ครูมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน 
( X = 4.27) รองลงมาคือ สามารถประเมินผลงานตนเอง กับเพ่ือนรวมงานไดอยางอิสระ ( X = 4.23) 
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน ( X = 4.19) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ มีสวนรวม
ในการตรวจสอบหาขอบกพรองในการทํางาน ( X = 4.05) 
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ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและ          
             บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
             ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน  
 

การทํางานเปนทีม  
ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานมีความไววางใจกันในการทํางาน 4.20 .72 มาก 2 
2. ทานมีความเชื่อถือศรัทธาตอเพ่ือนรวมงาน   4.17 .68 มาก 3 
3. ทานมีอิสระในการทํางานท่ีรับผิดชอบ 4.21 .75 มาก 1 
4. ทานสามารถปรับทุกขกับเพ่ือนรวมงานไดทุกเรื่อง     4.08 .76 มาก 7 
5. ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 
    มีความสามัคคีกัน 

4.17 .78 มาก 4 

6. ทานกลาแสดงความคิดเห็นในทุกเร่ือง 4.12 .70 มาก 5 
7. ทานความเชื่อม่ันวาจะสามารถ    4.12 .72 มาก 6 
   แกไขปญหาอุปสรรคในการทํางานได     

เฉลี่ยรวม 4.15 .64 มาก  

 
           จากตาราง 9 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.15) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน 
โดยเรียงลําดับ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ครูมีอิสระในการทํางานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.21) 
รองลงมาคือ มีความไววางใจกันในการทํางาน ( X = 4.20) มีความเชื่อถือศรัทธาตอเพ่ือนรวมงาน 
( X = 4.17) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สามารถปรับทุกขกับเพ่ือนรวมงานไดทุกเรื่อง ( X = 4.08) 
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการทํางานเปนทีมของขาราชการครแูละ     
              บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2             
              ดานการยอมรับนับถือ 
              

การทํางานทํางานเปนทีม  
ดานการยอมรับนับถือ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานใหการยอมรับความรูความสามารถของ 4.22 .66 มาก 4 
    เพ่ือนรวมงาน     
2. ทานตระหนักวาทุกคนมีความสําคัญตอการทํางาน 4.25 .68 มาก 2 
3. ทานใหการยอมรับเหตุผลของเพ่ือนรวมงาน 4.22 .67 มาก 5 
4. ทานยอมรับการตัดสินใจในบทบาทหนาท่ีของ 4.19 .66 มาก 8 
    เพ่ือนรวมงาน     
5. ทานรวมมือทํางานดวยความเต็มใจ 4.21 .70 มาก 6 
6. ทานมีความเชื่อวาทุกคนสามารถทํางานรวมกัน 4.28 .64 มาก 1 
    ใหบรรลุเปาหมายได     
7. ทานใหเกียรติซ่ึงกันและกันกับเพ่ือนรวมงาน 4.25 .73 มาก 3 
8. ทานยอมรับฟงขอเสนอแนะจากเพ่ือนรวมงาน 4.21 .71 มาก 7 
    ดวยความเต็มใจ     

เฉลี่ยรวม 4.22 .59 มาก  

 
            จากตาราง 10 พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.22) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน 
โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก ครูมีความเชื่อวาทุกคนสามารถทํางานรวมกัน
ใหบรรลุเปาหมายได ( X = 4.28) รองลงมาคือ ครูตระหนักวาครูทุกคนมีความสําคัญตอการทํางาน 
( X = 4.25) ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ( X = 4.25) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ยอมรับการตัดสินใจ
ในบทบาทหนาท่ีของเพ่ือนรวมงาน ( X = 4.19)    
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 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
  บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  โดยภาพรวม 
  

ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ดานทัศนคติ 4.45 .50 มาก 2 
2. ดานพฤติกรรม 4.50 .49 มาก 1 
3. ดานบรรทัดฐาน 4.37 .54 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.44 .46 มาก  

 
            จากตาราง 11 พบวา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานพฤติกรรม ( X = 4.50) รองลงมา คือ ดานทัศนคติ ( X = 4.45) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ดานบรรทัดฐาน ( X = 4.37) 
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ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของขาราชการครู    
   และบุคลากรทางการศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
  เขต 2 ดานทัศนคติ 
               

ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูของ 
และบคุลากรทางการศึกษา 

ดานทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1. ทานภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงนี้ 4.49 .53 มาก 4 
2. ทานรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ 4.60 .62 มากท่ีสุด 1 
3. ครูทุกคนในสถานศึกษาแสดงออกถึงความเปน 4.32 .80 มาก 8 
    เจาของโรงเรียน     
4. ทานตั้งใจทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 4.37 .81 มาก 6 
5. ทานเต็มใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 4.52 .75 มากท่ีสุด 3 
    ตามเปาหมาย     
6. ทานตั้งใจท่ีจะทํางานในสถานศึกษาแหงนี้ 4.58 .65 มากท่ีสุด 2 
    อยางมุงม่ัน     
7. ทานตั้งใจรวมพัฒนาสถานศึกษาแหงนี้สู 4.36 .54 มาก 7 
    ความเปนเลิศ     
8. ทานคิดวาสถานศึกษาแหงนี้เปนสถานท่ีปฏิบัติงาน 4.38 .59 มาก 5 
    ท่ีดท่ีีสุดเทาท่ีทานเลือกปฏิบัติงาน     

เฉลี่ยรวม 4.45 .50 มาก  

 
 จากตาราง 12 พบวา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานทัศนคติ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.45) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ และ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ รักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ  
( X = 4.60) รองลงมาคือ ตั้งใจท่ีจะทํางานในสถานศึกษาแหงนี้อยางมุงม่ัน ( X = 4.58) เต็มใจปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมาย ( X = 4.52) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ครูทุกคน
ในสถานศึกษาแสดงออกถึงความเปน เจาของโรงเรียน ( X = 4.32) 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของขาราชการครู   
              และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา    
              เขต 2 ดานพฤติกรรม 
 

ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา  

ดานพฤติกรรม  

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 

1. ทานยินดีปฏิบัติงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมาย 4.54 .57 มากท่ีสุด 3 
    เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา     
2. ทานทุมเทความสามารถเพ่ือประโยชนของ 4.55 .56 มากท่ีสุด 1 
    สถานศึกษา     
3. ทานปฏิบัติงานตามเปาหมายของสถานศึกษา    4.54 .55 มากท่ีสุด 2 
    อยางเต็มความสามารถ     
4. ทานยอมเหน็ดเหนื่อยปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา   4.51 .58 มากท่ีสุด 6 
    แมบางครั้งตองทํางานนอกเวลาราชการ     
5. ทานมีความเต็มใจทุกครั้งท่ีมีโอกาสเขารวม 4.50 .60 มาก 7 
    โครงการหรือกิจกรรมพิเศษตางๆ ของสถานศึกษา     
6. ทานยินดีท่ีจะปฏิบัติงานลวงเวลา หรือในวันหยุด  4.46 .63 มาก 8 
    อยางเต็มใจ     
7. ทานอุทิศตนและทุมเทกําลังกาย กําลังใจเพ่ือพัฒนา   4.53 .58 มากท่ีสุด 4 
    สถานศึกษาใหกาวหนา     
8. ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสภาพ 4.43 .65 มาก 10 
    ปจจุบันท่ีมีผลกระทบตอตัวทานทานก็ตั้งใจ     
    ท่ีจะปฏิบัติในสถานศึกษาแหงนี้ตอไป     
9. เม่ือมีความจําเปนตองขาดงานขาพเจาจะฝากงาน 4.44 .63 มาก 9 
    ใหผูหนึ่งผูใดในสถานศึกษาชวยดูแลแทน     
10. ทานยินดีท่ีจะนํางานท่ีเรงดวนกลับไปทําท่ีบานตอ 4.52 .59 มากท่ีสุด 5 
     จนสําเร็จ     

เฉลี่ยรวม 4.50 .49 มาก  

 
จากตาราง 13 พบวา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.50) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ 
และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทุมเทความสามารถเพ่ือประโยชนของ
สถานศึกษา ( X = 4.55) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานตามเปาหมายของสถานศึกษาอยางเต็มความสามารถ 
( X = 4.54) ยินดีปฏิบัติงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา ( X = 4.54)  
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สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในสภาพปจจุบันท่ีมีผลกระทบ
ตอตนเองก็ตั้งใจท่ีจะปฏิบัติในสถานศึกษาแหงนี้ตอไป ( X = 4.43) 

 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคการของขาราชการครู     
              และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา    
              เขต 2 ดานบรรทัดฐาน 
  

ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู 
ดานบรรทัดฐาน 

n = 425 

X  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1. ทานยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงนี้จน           4.16 .95 มาก 8 
    เกษียณอายุราชการ      
2. ทานมีความเชื่อม่ันในความม่ันคงของสถานศึกษา     4.45 .64 มาก 3 
3. ทานมีความรัก ความผูกพันตอสถานศึกษา     4.19 .89 มาก 7 
     โดยไมคิดท่ีจะยายสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน     
4. การพัฒนาขาราชการครูสงผลตอการพัฒนาของ    4.47 .61 มาก 2  
    สถานศึกษา     
5. ทานไดรับการสงเสริมจากเพ่ือนรวมงานเปนอยางดี 4.34 .66 มาก 6 
6. ทานมีความสขุท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน     4.39 .64 มาก 5 
7. ความจงรักภักดีตอสถานศึกษาเปนสิ่งท่ีขาราชการ     4.54 .56 มากท่ีสุด 1 
    ครูควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง     
8. ความม่ันคงของสถานศึกษาข้ึนอยูกับการคงอยูของ    4.44 .64 มาก 4 
    ขาราชการครูในสถานศึกษานั้น     

เฉลี่ยรวม 4.37 .54 มาก  

             
           จากตาราง 14 พบวา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความจงรักภักดี
ตอสถานศึกษาเปนสิ่งท่ีขาราชการครูควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ( X = 4.54) รองลงมาคือ การพัฒนา
ขาราชการครูสงผลตอการพัฒนาของสถานศึกษา ( X = 4.47) มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ
สถานศึกษา ( X = 4.45) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงนี้
จนเกษียณอายุราชการ ( X = 4.16) 
 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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ตาราง 15  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตัวแปร      X1      X2            X3           X4     X5     X6            X           Y1                Y2 Y3   Y 

  X1 1.000 
  X2 .765*     1.000 
  X3 .748*     .803*       1.000 
  X4 .787*     .763*        .818*        1.000 
  X5 .729*     .836*        .793*         .831*         1.000 
  X6 .718*     .776*        .780*         .816* .867*     1.000 
  X .858*     .906*        .912*         .920* .932*      .915*       1.000 
  Y1 .631*     .585*        .649*         .599* .587*      .631*       .685*      1.000 
  Y2 .587*     .457*        .568*         .455* .550*      .632*       .605*       .745*       1.000 
  Y3 .649*     .631*        .578*         .579* .632*      .712*       .697*       .754*        .717*       1.000 
  Y .649*     .697*        .589*         .593* .612*      .701*       .717*       .907*        .914*        .904*       1.000  

*p≤.05 
 

 จากตาราง 15 พบวา การทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก (rxy = .717) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
            เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายดาน พบวา ดานท่ีมี
ความสัมพันธกันอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ การทํางานเปนทีม ดานการยอมรับนับถือ กับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (rx6y = .701) ดานท่ีมีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลางคือ การทํางานเปนทีมดานการมีปฏิสัมพันธกัน กับความผูกพันตอองคการ

71 
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ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (rx2y = .697) การทํางานเปนทีมดานการมีเปาหมาย
เดียวกัน กับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (rx1y = .649)  
           สวนดานท่ีมีความสัมพันธกันต่ําสุด คือการทํางานเปนทีมดานการสื่อสารอยางเปดเผยกับ
ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (rx3y = .589)  
 
 
  
 
 

 
 




