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49252914 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : ปัจจัย/ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของคร/ูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

อ าพร อัศวโรจนกุลชัย : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจัจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน. อาจารย์ที่ปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ : รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร, ผศ. ว่าที่พ.ต. ดร.นพดล 
เจนอักษร และ อ.ดร. ศริยา สุขพานิช. 277 หน้า. 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ภาษาจีน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปจัจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยใช้ครูโรงเรยีนเอกชนสอน
ภาษาจีน สังกดักลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในปีการศึกษา 
2553 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 711 คน ด าเนนิการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ที่มีคา่ความเช่ือมั่น
เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) คา่ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยัน (confirmatory factor analysis) และการ
วิเคราะหเ์ส้นทาง (path analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู LISREL 8.80 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทัง้ 8 ด้านได้แก่ 1) ความ

ร่วมมือของครู 2) การรับรู้ความสามารถของตน 3) สุขภาพจิตคร ู4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์5) ความรู้ของคร ู6) การ
แสวงหาสารสนเทศ 7) วัฒนธรรมโรงเรียน และ 8) โครงสร้างองค์การ เรียงตามล าดับความส าคัญ ปัจจัยแต่ละ
ด้านมีความสอดคล้องกันดีกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

2. ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยูใ่นระดับมาก 
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงานได้ร้อยละ 57 โดยตัวแปรที่มีอทิธิพลทางตรงสูงสุด คือ ความรู้ของครู รองลงมาคือ แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์
การแสวงหาสารสนเทศ สุขภาพจิตครูและโครงสร้างองค์การ โดยมีขนาดอทิธิพลทางตรงเท่ากับ .32, .25, .21, .18 
และ .03 ตามล าดับ และตัวแปรทีม่ีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมขีนาดอทิธพิลทางอ้อม
เท่ากับ .09 รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตน ความร่วมมือของครู และความรู้ของครู โดยมีขนาด
อิทธิพลทางอ้อมเท่ากัน คือ .07  
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The purposes of this research were to determine 1) the teacher performance efficiency 

factors of the Chinese private schools 2) the level of teacher performance efficiency of the Chinese 

private schools 3) Model of relationship between causal factors and teacher performance 

efficiency in the Chinese private schools. The samples of this study were teachers of the Chinese 

private schools under the Special Policy Department, Office of the Private Education Commission 

Authority. There were 711 teachers as samples who were in the position during education year 

2010 and drawn by Multistage Random Sampling. The data were collected by a set of 

questionnaires with high reliability (α-coefficients were 0.95). The statistics used for analyzing the 

data were percentage, mean, standard deviation, confirmatory factor analysis and path analysis. 

 

The findings of this research were : 

1. The teacher performance efficiency factors of the Chinese private schools of 8 

components i.e. teacher collaboration, self-efficacy, teacher’s mental health, achievement 

motivation, teacher knowledge, information seeking, school culture and organizational structure 

were well consistent with empirical data.  

2. The level of teacher performance efficiency of the Chinese private schools was high. 

3. Model of relationship between causal factors and teacher performance efficiency in 

the Chinese private schools could be able to explain 57 % of variance of teacher performance 

efficiency. The highest direct effect variables were teacher knowledge followed by achievement 

motivation, information seeking, teacher’s mental health and organizational structure which direct 

effect sizes were 0.32, 0.25, 0.21, 0.18 and 0.03 respectively. The highest indirect effect variables 

were achievement motivation which effect sizes were 0.09 followed by self-efficacy, teacher 

collaboration, and teacher knowledge which effect sizes were 0.07. 
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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.
ศิริชัย ชินะตังกูร ประธานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร 
อาจารย์ ดร.ศริยา สุขพานิช กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์
รักษ์ ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม ชินะตังกูร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้สละเวลาอย่างมากในการให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนตรวจแก้ไขทุกขั้นตอน
ของการท าวิจัยอย่างใกล้ชิด ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. โกศล มีคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.โสภณ พวงสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร. นรา สมประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ 
ภู่วัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี นิลกรณ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาในการสร้างและตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนภาษา 
จีน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความกรุณาในการให้สัมภาษณ์ โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่กรุณา
ให้เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งคุณครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยและกลุ่ม
ทดลองเคร่ืองมือทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ 
เพื่อนทุกๆท่านที่ให้ก าลังใจอยู่เสมอ จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาส
นี ้
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