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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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บทที่ 1 

บทน า 

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งต่อประเทศชาติและการดํารงชีวิตของบุคคล บุคคลผู้มี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาคือ ครู ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 13 กันยายน 2522 ความว่า “การให้การศึกษานั้น กล่าวสั้นโดยความหมายรวบยอดได้แก่ การช่วย
ให้บุคคลค้นพบวิธีดําเนินชีวิตโดยทางที่ชอบ ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพของตนๆ ผู้ที่
มีหน้าที่ที่จะหาวิชาความรู้และวิธีการครองชีวิตที่ดีมาให้ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สามารถเรียนรู้ได้ก้าวหน้า 
และดําเนินชีวิตต่อไปด้วยดี ตามทํานองคลองธรรมจนบรรลุจุดหมาย และในการน้ี ผู้สอนจําต้องมี
วิธีอันแยบคาย ทั้งในด้านให้วิชาการและในด้านอบรมความประพฤติปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยลําดับ 
จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสมบูรณ์ กล่าวคือ สามารถให้การศึกษาแก่

ศิษย์ได้ครบทุกส่วน 1 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดแนวทางในการปฏิรูปการ 
ศึกษาโดยให้ความสําคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ให้ความสําคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง2นั่นก็คือ 
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือการปฏิรูป
จากการยึดวิชาเป็นตัวตั้งมายึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสําคัญที่สุดและครู

                                                           
1 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ประทีปแห่งการศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระ

ราชดํารัสด้านการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540), 87.     
2 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามแนว พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2543), 1. 
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ถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดในการปฏิรูปการเรียนรู้3 โดยครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นที่
สําคัญยิ่งในการเรียนรู้ของนักเรียน4

 

ครู เป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์การศึกษาและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

การที่เด็กจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียง 

ใดนั้น ย่อมมีครูเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ ในปัจจุบัน แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษาอันทันสมัย สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถ

เลือกใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่มีข้อจํากัดก็ตาม  แต่ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถทําหน้าที่ทดแทน “ครู” 

ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะครูนั้นเป็นผู้มีบทบาททั้งในด้านการสอนและอํานวยความสะดวกให้เกิดการ

เรียนรู้ รวมทั้งให้การอบรมเพื่อนําไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้

ก้าวหน้าต่อไป จึงเป็นที่ยอมรับว่าอาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง และผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้จึงสมควรได้รับ

การเอาใจใส่ดูแลยกย่อง รวมทั้งควรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 5 ซึ่งการพัฒนาจะต้องทราบปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อนําพัฒนาเหตุน้ันไป

ใช้ให้เกิดผล 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของประชากรอย่างรวดเร็วและต้อง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ เพราะระบบเศรษฐกิจโลกเป็นระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ราคาสินค้าและบริการต้องลดลงแต่คุณภาพต้องดีขึ้น รวมทั้งมีความร่วมมือและ
ประกอบการเป็นบรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporation) มากขึ้น ประชาสังคมมีความเข้มแข็ง

                                                           
3
 ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญที่สุด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2543), ก. 
4 Elaine Allensworth, Stephen Ponisciak, and Christopher Mazzeo, The Schools 

Teachers Leave:  Teacher Mobility in Chicago Public Schools, (Chicago : University of Chicago, 
2009), 29. 

5
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้ครู : 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2539), คํานํา. 
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เอกชนและองค์การเอกชนมีบทบาทมากขึ้น มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล และเป็นยุคของ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือดิจิตอลทําให้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันตัดสินใจและมีการ
วางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชากรในประเทศ 

ในด้านการศึกษา ประเทศไทยกําลังเร่งดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ภาคเอกชน 
องค์การเอกชน และ ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการบริการและจัดการศึกษาของประเทศให้มากขึ้น 
และเป้าหมายคือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โดยรัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ซึ่งมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและคล่องตัวกว่าภาครัฐ 6 การสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ เป็นเจตนารมณ์ของรัฐที่ปรากฏชัดเจนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ได้เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาของเอกชน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
จะประสบความสําเร็จและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนและการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 7 ซึ่งหลังจากการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับนี้แล้ว ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆทางการ
ศึกษา นับตั้งแต่แนวคิดการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการ
ประเมินผลผู้เรียน ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้าง
การบริหารงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
อ่ืนๆอีกมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพผู้เรียน หรือคุณภาพ
การศึกษานั่นเอง 8 โดยเฉพาะคุณภาพครูซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่ในความสําเร็จหรือล้มเหลว
ในการศึกษาของผู้เรียน 9 จากรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2550 โดยใช้ดัชนี
                                                           

6
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน (กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), คํานํา. 

7 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547), 
คํานํา. 

8 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550), คํานํา. 

9 Audrey Amrein-Beardsley, “Recruiting Expert Teachers into Hard-to-Staff Schools,” 

Phi Delta Kappa 89, 1 (Sep 2007) : 64-67. 
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ของ Institute for Management Development (IMD) พบว่า ไทย อยู่ในอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 55 
ประเทศ 10 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทยยังไม่ค่อยดีนัก สัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษา 
ของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และงบประมาณแผ่นดินมีค่อนข้าง
สูง แต่พบว่าคุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่น่าพึงพอใจ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ 11

นอกจากนี้ จากสรุปรายงานการวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา” 
ในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กองทุน ASEM ผล
การศึกษาชี้ว่า การเพิ่มคุณภาพการศึกษาทําได้โดยการเพิ่มคุณภาพครู12 

การบริหารงานในองค์การใดๆก็ตามมีจุดสําคัญอยู่ที่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยบริหารที่สําคัญมี 4 ประการคือ คน (man) เงิน (money) 
วัสดุสิ่งของ (material) และการจัดการ (management) หรือเรียกโดยย่อว่า 4 M’s แต่ปัจจุบันองค์การ
ขยายตัวขึ้น วิทยาการใหม่ๆถูกนํามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ทรัพยากรการบริหารจึงเพิ่มขึ้นอีก 3 M’s คือ การตลาด (marketing) ขวัญของผู้ปฏิบัติงาน 
(morale) และเคร่ืองใช้ต่างๆ (machine) รวมเป็น 7 M’s เป็นที่ยอมรับกันว่า “คน” เป็นปัจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการบริหาร เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการบริหารอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสด ุ และวิธีการ
จัดการ ดังนั้นหากองค์การหรือหน่วยงานใด สามารถหาคนดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติ 
งาน ก็เป็นที่แน่ใจว่าองค์การหรือหน่วยงานนั้นจะเจริญก้าวหน้า สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 13 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของครูก็เช่นเดียวกัน หากโรงเรียนใดมีครูที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป แต่การ 
ศึกษาของไทยยังคงมีปัญหาในสมรรถนะด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมากใน
ปัจจุบัน รวมทั้งมีสถานการณ์ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบกับการศึกษาเข้ามาอีก 
ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานนั้น 
ต้องปรับระบบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และ การพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของ

                                                           
10 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล 

พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา, 2551), 5. 
11 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
12 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่

ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย, 23. 
13

 สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ :
สวัสดิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2541), 1. 
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ครูในระดับประเทศ14แรงกดดันประการหนึ่งของผู้จัดการการศึกษาทั่วทั้งเอเชีย (รวมถึงทั่วโลก) คือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ความพยายามของนักการศึกษาได้เผชิญกับปัญหา
สองประการคือ ประการที่หนึ่งคือ ผู้บริหารการศึกษาไม่เข้าใจถึงประสิทธิภาพและไม่เข้าใจว่าจะ
ปรับปรุงได้อย่างไร ซึ่งเป็นความสับสนที่รบกวนความนึกคิด ประการที่สองคือ ผู้บริหารการศึกษา
จํานวนมากไม่มีอํานาจในการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ว่า การปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นความ
ต้องการอย่างมาก15 

เจ้ิงและสวี (Cheng and Tsui) ได้เสนอความเห็นว่า ประสิทธิภาพของครูเป็นประเด็น
หลักในกระแสการเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษาและการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้นเสมอ เป็นการ
เห็นพ้องโดยทั่วไปว่า ครู คือ กุญแจของการประสบความสําเร็จการจัดการศึกษา การศึกษา
ประสิทธิภาพของครูในยุคดั้งเดิม มุ่งเป้าหมายอย่างกว้างๆถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน
ห้องเรียนอย่างปัจเจกบุคคล กรอบความคิดแคบๆเช่นน้ีมีข้อจํากัดและไม่สามารถพบถึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพของผู้ปกครอง
และสาธารณชนสูงขึ้น ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเข้าใจในธรรมชาติของความซับซ้อนของ
ประสิทธิภาพของครูและพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น16 

 
 
 
 

                                                           
14

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้ครู : การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค, 18. 

15 David Chapman, “Management and Efficiency in Education: Goals and Strategies,” 
in Education in Developing Asia vol 2. (Hong Kong : Asian Development Bank, Comparative 
Education Research Centre, The University of Hong Kong, 2002), 20. 

16Yin Cheong Cheng (郑燕祥) and  Kwok Tung Tsui (徐国栋), “ A framework of 

Total Teacher Effectiveness,” In Teaching Effectiveness and Teacher Development : Towards A 

New Knowledge Base, edited by Yin Cheong Cheng, Magdalena Mo Ching Mok, and Kwok 

Tung Tsui, (Hong Kong : The Hong Kong Institute of Education, Kluwer Academic Publishers, 

2001), 57-83.  
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ปัญหาของการวิจัย 

ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้การศึกษาของชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จากการศึกษาถึงครูที่ไม่มีประสิทธิภาพพบว่า มีสาเหตุมาจากการที่ครูไม่มีความรู้ในเนื้อหาและ
ความรู้ในวิชาความเป็นครูเพียงพอ และครูขาดปฏิสัมพันธ์กับครูอ่ืนๆ โดยประเมินการรับรู้ของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมตามประสบการณ์ที่พบครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาในห้าองค์ประกอบ
ของคุณภาพครู รวมไปถึงความรู้ตามเน้ือหาและความรู้ในวิชาความเป็นครูสี่ประเภท (ทักษะการ
วางแผนบทเรียน ทักษะการใช้สื่อการสอน ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับนักเรียน และ
ทักษะการจัดการห้องเรียน) ผลการศึกษาพบว่าปัญหาของครูที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ การไม่มีทักษะ
การจัดการห้องเรียนที่เพียงพอ รองลงมาคือการไม่มีทักษะการวางแผนบทเรียน ความรู้ในเนื้อหา 
ตามลําดับ ส่วนผลการศึกษาครูที่ไม่มีประสิทธิภาพในครูที่สอนวิชาอ่ืนๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาภาษาอื่นๆที่มิใช่ภาษาอังกฤษ พบว่าปัญหาคือ การ
ไม่มีความรู้ในวิชาความเป็นครูเพียงพอ17 

เป็นที่ทราบกันว่า การจัดการศึกษาในสหรัฐอเมริกาต่างเห็นพ้องกันว่า การมีครูที่ดี (good 
teacher) คือกุญแจความสําเร็จของนักเรียน นักวิจัยที่ติดตามความสําเร็จของนักเรียนตลอดเวลาอย่าง
ระมัดระวังได้ยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ปกครองนักเรียนทราบมานานแล้วว่า คุณภาพของครูมีความสําคัญ
อย่างยั่งยืนในความสําเร็จของนักเรียน ในการศึกษาของจอห์นสัน (Johnson) ในปี 2006 กล่าวถึง
สถานที่ทํางานมีความสําคัญต่อคุณภาพของครู (teacher quality) การธํารงรักษา (retention) และ
ประสิทธิภาพ (effectiveness) โดยได้กล่าวว่าในระยะ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยได้อธิบายปัจจัย 
(factors) ที่ทําให้ครูมีประสิทธิภาพต่างกัน บางงานวิจัยมุ่งศึกษาไปที่คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น
เมอเนม (Murname) พบหลกัฐานว่าครูที่ได้คะแนนการทดสอบมาตรฐานสูง จะมีประสิทธิภาพสูง
กว่าครูที่ได้คะแนนตํ่ากว่า บางงานวิจัยวิเคราะห์การได้รับการฝึกอบรม เช่น งานวิจัยของ ดาร์ลิ่ง-
แฮมมอนด์ และไซเคส (Darling-Hammond and Sykes) พบว่าครูที่สามารถทําให้นักเรียนได้รับ
คะแนนทดสอบมาตรฐานที่ดีกว่า คือครูที่ได้รับการฝึกอบรมในวิชาที่ทดสอบนั้นๆ บางงานวิจัย
พบว่าประสบการณ์ในอาชีพช่วยให้ครูมีประสิทธิภาพ เช่น งานวิจัยของรอคคอฟฟ์ (Rockoff) และ 
งานวิจัยของโกลด์ฮาเบอร์และแอนโธนี (Goldhaber and Anthony) รายงานว่าครูที่มีประสบการณ์
มากกว่า 3 ปีขึ้นไปมีผลต่อการปฏิบัติงานของครูอย่างชัดเจน แต่งานวิจัยข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดยัง
                                                           

17 Bruce Torff and David Session, “Principals’ Perceptions of the Causes of Teacher 
Ineffectiveness in Different Secondary Subjects,” Teacher Education Quarterly 36, 3 (Sum 2009) : 
127-148.  
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ไม่ได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดว่า คุณลักษณะของครูแต่ละคน การได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อการทํางาน
และประสบการณ์ มีความสัมพันธ์อย่างไรในบริบทของโรงเรียน ที่ซึ่งเขาเหล่านั้นทํางานด้วย ซึ่ง
ยังคงมีความต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครู ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส่วนบุคคล
และคุณภาพของโรงเรียนว่าเป็นอย่างไร18 

ในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้น คอจลิน 
(Coughlin) กล่าวว่าโรงเรียนในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภททั่วไป คือ โรงเรียนรัฐบาล
หรือผู้ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลกลางและเขตเทศบาล และโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่จัดตั้งโดย
องค์การไม่เป็นทางการและส่วนบุคคล โรงเรียนจีนเป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการ
สอนและมีหลักสูตรและเน้ือหาวิชาของตนเอง รัฐบาลไทยเรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่า “โรงเรียนสอน
ภาษาจีน” (Chinese Language School) กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ภาษาจีนสําหรับ
บางหลักสูตร  โดยหลักสูตรโรงเรียนเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับความต้องการหลักสูตรเช่นเดียวกับ
โรงเรียนไทยอ่ืนๆ กระทรวงศึกษาธิการควบคุมชาวจีนโดยตรงผ่านทางโรงเรียนเอกชน ไม่ว่าจะ
จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลเอกชนหรือองค์กรชุมชน 19 ซึ่งในทรรศนะของวรศักดิ์ มหัทธโนบลเห็นว่า เมื่อ
แรกเร่ิมที่มีสถานศึกษาสอนภาษาจีนนั้น รูปแบบโดยมากมักเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ คือชาวจีน
ร่วมกันจ้างครูจีนมาสอนและที่ว่าร่วมกันนั้นคือร่วมกันโดยกระจายออกไปตามกลุ่มสําเนียงพูดของ 
ภาษาถิ่น ทั้งนี้จีนแต้จ๋ิวเป็นสําเนียงพูดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนที่จะมีการสอนด้วยสําเนียงจีนกลาง
นั้นมีน้อยมาก สถานศึกษาในรูปแบบที่เป็นทางการนี้ต่อมาได้ขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น จนสามารถตั้ง
เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนได้เป็นจํานวนมากๆ  ที่น่าสนใจก็คือว่า โรงเรียนเหล่านี้ต่างก็สอนวิชา
ต่างๆ ด้วยภาษาจีนทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นน้ีหากกล่าวเฉพาะคุณภาพของภาษาแล้ว ก็ย่อมจัดอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจไม่น้อย  ด้วยเหตุนี ้ หากเราเข้าใจว่าโรงเรียนนานาชาติในปัจจุบัน คือโรงเรียนที่สอนด้วย
ภาษาต่างชาติ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แล้ว โรงเรียนจีนเหล่านี้ก็น่าจะถูกจัดเป็นโรงเรียนนานา 
ชาติกลุ่มแรกในไทยก็ว่าได้ 20 ทั้งนี้ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ รายงานทํานองเดียวกันว่า การเรียนการ
สอนภาษาจีนในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
                                                           

18 S. M. Johnson, The Workplace Matters : Teacher Quality, Retention, and 
Effectiveness [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.nea.org/assets/docs/mf_wcreport.pdf 

19 Richard J. Coughlin, Double Identity : The Chinese in Modern Thailand (Hong 
Kong : Hong Kong University, 1960), 144-153. 

20วรศักดิ์ มหัทธโนบล, ภาษาจีนในยุคสมัยของเรา [Online], accessed 25 March 2010. 
Available from http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=718 
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โลกมหาราช ที่มีโรงเรียนจีนแห่งแรกในจังหวัดอยุธยา จนถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่โรงเรียนจีนขยายตัวอย่างมาก หลังจากนั้นสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในและนอก
ประเทศ ทําให้โรงเรียนจีนถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง โรงเรียนจีนใน
ประเทศไทยก็มีพัฒนาการทั้งในด้านขึ้นและลงตามปัจจัยทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา จน พ.ศ. 
2535 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ภาษาจีนกลางมีสถานะเท่ากับภาษาอังกฤษ และภาษา 
ต่างประเทศอ่ืนๆที่สอนอยู่ในโรงเรียนไทยทั่วไป ตั้งแต่น้ันการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยก็
ได้รับความนิยมมากขึ้นรองจากภาษาอังกฤษ และมกีารเรียนการสอนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปี พ.ศ. 2518 มีส่วน
เสริมและสนับสนุนให้การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ในช่วงสามทศวรรษหลังนี้มีการพัฒนา
และการขยายตัวอย่างมาก ปัจจุบันสังคมไทยมีความต้องการเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้น แต่สถานศึกษาไม่
พร้อมและมีไม่เพียงพอ ขาดครูที่มีคุณภาพ ขาดหลักสูตรแกนกลางและสื่อการสอนที่ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย 21 จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนรอบแรกช่วงเวลาปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ. 2548 จํานวน 109 โรงทั่ว
ประเทศ โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นการ
ประเมินใน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน รวม 14 มาตรฐาน แบ่งระดับผลการ
ประเมินเป็น ดี พอใช้ และปรับปรุง พบประเด็นเด่นที่น่าสนใจหลายประการที่ทําให้เห็นว่า 
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง กล่าวคือ ในด้านผู้เรียน ผล
การประเมินพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และวิสัยทัศน์ในระดับพอใช้สูงถึงร้อยละ 70.9 โดยมีผลประเมิน
ในระดับดีเพียงร้อยละ 12.7 ในด้านครูผู้สอน ผลการประเมินพบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในระดับพอใช้สูงถึงร้อยละ 62.7  โดยมี
ผลประเมินในระดับดีเพียงร้อยละ 20.9 นอกจากนี้ ผลการประเมินยังพบว่า ครูมีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอในระดับพอใช้สูงถึงร้อยละ 61.8 นอกจากนี้
ข้อค้นพบที่สําคัญคือ ครูไม่ได้รับการพัฒนาให้รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและเป้าหมายของ
หลักสูตรอย่างชัดเจน ขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนการสอนยังเป็นการสอนแบบบรรยาย ครูขาดความสามารถในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง โดยไม่มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย และ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการสอน จํานวนครูไม่เพียงพอทําให้ภาระงานครูมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด
                                                           

21 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, “พัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย,” 
วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 36, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 64-82. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 

 

 
 

ต่อเนื่องมาจากโรงเรียนได้รับผลกระทบ ในเร่ืองอัตรากําลังจากการที่ครูส่วนหน่ึงลาออกเพื่อไป
สอบเป็นข้าราชการ จึงมีการเปลี่ยนแปลงครูบ่อยทําให้การเรียนการสอนขาดความต่อเน่ือง 22 ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนี้ทําให้เกิดสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ขาดความพร้อม และไม่มี
ประสิทธิภาพ การแก้ไขสภาพปัจจุบันและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้น 
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขในระยะยาว และรัฐต้องมีความจริงใจ
และดําเนินการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้23 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นความสําคัญของการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

งานของครู รวมไปถึงการค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของประสิทธิภาพและองค์ประกอบของปัจจัย

เหล่านั้น ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสําคัญและ

น่าสนใจเพราะเป็นผู้ผลิตบุคคลให้รู้ถึงสองภาษา และยังไม่พบการศึกษาในลักษณะนี้มาก่อน ซึ่งครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเหล่านี้ก็สมควรได้รับการพัฒนา เพื่อก้าวให้ทันกับความเป็นยุคใหม่

ของสังคมโลกที่เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางใน

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนให้ดีขึ้น ช่วยยกระดับ

คุณภาพครู สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครูได้อย่างเหมาะสม และเป็นสารสนเทศใน

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้บรรลุความสําเร็จตาม

นโยบายและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อทราบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
2. เพื่อทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
3. เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
 
                                                           

22 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [Online], accessed 14 April 
2010.Available from http://www.onesqa.or.th/th/eduassess/standard_managerreport.php? 
SystemMenuID=1&SystemModuleKey=99 

23ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, “พัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย,” 
64-82.  
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ข้อค าถามการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ภาษาจีนโดยมีคําถามการวิจัยดังนี้ 
1. ปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับ

ใด มีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับใด มี

องค์ประกอบสําคัญอะไรบ้าง มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีลักษณะอย่างไร มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้มีสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ภาษาจีนอยู่ในระดับมากขึ้นไป และมีความกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ 
สมมติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่

ในระดับมากขึ้นไปและมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สมมติฐานข้อที่ 3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครู เป็นรูปแบบความสัมพันธ์พหุตัวแปร 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวบ่งชี้ หรือตัวกําหนดให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ใน
การอธิบายปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

เดรสเซอร์ (Dresser) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล 
(Human efficiency) ว่าประกอบด้วย 1) ความร่วมมือในการทํางาน 2) สวัสดิการ และ 3) ชนิดและ
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วิธีการทํางาน 24 โบยาทซิส (Boyatzis) กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ความต้องการของงาน (job demands) 2) สิ่งแวดล้อมองค์การ (organizational 
environment) เช่น บรรยากาศองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ นโยบายองค์การ และ 
3) สมรรถนะส่วนบุคคล (individual competence) เช่น แรงจูงใจ (motive) อุปนิสัย (traits) ทักษะ 
(skills) อัตมโนทัศน์ (self-concept) และความรู้ (knowledge)25สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer 
and Spencer) เสนอองค์ประกอบของสมรรถนะที่ทํานายความสําเร็จในงานและชีวิต คือ 1) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement orientation) 2) ความคิดริเร่ิม (initiative) 3) แสวงหาสารสนเทศ 
(information seeking) 4) การคิดเชิงมโนภาพ (conceptual thinking) 5) ความเข้าใจระหว่างบุคคล 
(interpersonal understanding) 6) ความเชื่อมั่นในตนเอง (self – confidence) 7) ผลกระทบและ
อิทธิพล (impact and influence) และ 8) ความร่วมมือ (collaborative) 26 รอคคอฟฟ์และคนอ่ืนๆ 
(Rockoff and others) กล่าวถึงประสิทธิภาพครูว่าประกอบด้วยความรู้เน้ือหาวิชาเฉพาะ (specific 
content knowledge) ความสามารถทางสติปัญญา (cognitive ability) บุคลิกภาพ (personality traits) 
ความรู้สึกของการรับรู้ความสามารถของตน (feelings of self-efficacy)27 เฉิน (Chen) รายงานการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Academic Exchange) และงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า ครูที่มีการรับรู้
ความสามารถของตน (teachers’ self-efficacy) มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในห้องเรียนโดยการ
แสดงออกอย่างความกระตือรือร้นในการสอน เปิดความคิดของนักเรียนโดยการใช้เคร่ืองมือ

                                                           
24Horatio W. Dresser, Human Efficiency : A Psychological Study of Modern Problems 

[Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.archive.org/stream/humanefficiencyp00dresiala, 3-20.  

25Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective performance 
(New York : Wiley, 1982), 13-16. 

26 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 
performance (New York : Wiley, 1993), 336. 

27Jonah E. Rockoff and others, Can You Recognize an Effective Teacher When You 
Recruit One? NBER Working Paper No.14485 (National Bureau of Economic Research, 2008-
11-00) [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb  
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นวัตกรรมที่สะท้อนถึงการเรียนการสอนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 28 เมดเลย์ (Medley) 
กล่าวถึงครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพคือครูที่สามารถใช้สมรรถนะที่มีอยู่ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้อง 
การ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ และการรับรู้ความสามารถของตน 29 ทํานองเดียวกับ วูลฟอล์ค
(Woolfolk) ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพว่าประกอบด้วย ความรู้ของครู (teachers’ 
knowledge) ความโอบอ้อมอารี (charity) และความอบอุ่น (warmth)30 

แมคเบอร์ (McBer) ได้นําเสนอ “A model of teacher effectiveness” ว่าคุณลักษณะของ
ครูที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ความเป็นมืออาชีพ (professionalism) ได้แก่ ความ
ท้าทายและสนับสนุน (challenge and support) ความเชื่อมั่นในตนเอง (confidence) สร้างความ
ไว้วางใจ (creating trust) การเคารพผู้อ่ืน (respect for others) 2) การคิด (Thinking) ได้แก่ การคิดเชิง
วิเคราะห์ (analytic thinking) การคิดเชิงมโนภาพ (conceptual  thinking) 3) การวางแผนและกําหนด
ความคาดหวัง (planning and setting expectations) ได้แก่ การขับเคลื่อนสําหรับการปรับปรุง (drive 
for improvement) การแสวงหาสารสนเทศ (information seeking) การคิดริเร่ิม (initiative) 4) ผู้นํา
ทาง (leading) ได้แก่ การยืดหยุ่น (flexibility) จัดบุคคลผู้รับผิดชอบ (holding people accountable) 
การจัดการนักเรียน (managing pupils) ชื่นชอบในการเรียนรู้ (passion for learning) และ 5) ความ
เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน (relating to others) ได้แก่ ผลกระทบและอิทธิพล (impact and influence) การ
ทํางานในทีม (working in teams) และการเข้าใจผู้อ่ืน (understanding others)31 บารร์ (Barr) กล่าวถึง
ครูที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงต้องมีลักษณะ 3 ประการคือ 1) ความรู้ 

                                                           
28 Peggy P. Chen, “Teachers' self-efficacy,” Academic Exchange Quarterly [Online], 

accessed 8 Jun 2010. Available from 
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3325/is_4_9/ai_n29236285/  

29 D. M. Medley, 1982, “Teacher effectiveness,” quoted in Lorin W. Anderson, The 
effective teacher : study guide and readings (New York : McGraw-Hill, 1989), 18. 

30Anita Woolfolk, Educational psychology, 10th ed. (Boston, Mass. : Pearson/Allyn 
and Bacon, 2007), 486-487. 

31H. McBer, Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness 
quoted in James H. Stronge, Qualities of effective teachers 2nd ed. (Alexandria, Va. : Association 
for Supervision and Curriculum Development, 2007), 158-159. 
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(knowledge) 2) ทักษะ (skills) 3) ความสนใจและทัศนคติ (interests and attitudes)32เคมป์เบลล์ และ
คนอ่ืนๆ (Campbell and others) เสนอโมเดลของความแตกต่างของประสิทธิภาพของครู (a model 
of differentiated teacher effectiveness) ประกอบไปด้วย 5 มิติ คือ 1) ขอบเขตของกิจกรรมตาม
บทบาท (the range of role activities) 2) หลักสูตร (curriculum) 3) ตัวแปรภูมิหลัง (background 
variables) ของนักเรียน 4) คุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ของนักเรียน และ 5) 
วัฒนธรรมและบริบทขององค์การ (culture and organizational contexts) เช่น วัฒนธรรมโรงเรียน 
(school culture) โครงสร้างแผนกต่างๆของโรงเรียน (department structure) และขนาดของโรงเรียน
(school size) 33 เจ้ิงและสวี (Cheng and Tsui) ได้นําระดับของประสิทธิภาพของครู (Levels of 
Teacher Effectiveness) และมิติของประสิทธิภาพ (Domains of Teacher Effectiveness) มาพิจารณา
ร่วมในการกําหนดกรอบความคิดการพิจารณาประสิทธิภาพของครู โดยพิจารณาร่วมกันใน 3 มิติ 
(three domains) ได้แก่ สติปัญญา (cognitive) อารมณ์ (affective) และพฤติกรรม (behavior) และ 3 
ระดับ (three levels) ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล (individual) ระดับกลุ่ม (group) และระดับโรงเรียน 
(school) โดยผ่านอิทธิพลของบริบทการสอนภายนอก (external teaching contexts) (เช่น ปัจจัย
องค์การ ภาวะผู้นํา สิ่งแวดล้อมโรงเรียน) และบริบทการสอนภายใน (internal teaching contexts) 
(เช่น วัฒนธรรมย่อยของนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน ความสามารถรวมกลุ่มของนักเรียน 
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้) ตามกรอบความคิดใหม่ที่เรียกว่า Total Teacher Effectiveness 34 จอห์นสัน 
(Johnson) ได้เสนองานที่ศึกษาไว้ในปี 1990 ใน “Teacher at work : Achieving Success in Our 
Schools” โดยกล่าวว่า ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพของครูและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ที่จะยังคงอยู่ในอาชีพครู ได้แก่ 1) ลักษณะทางกายภาพ (physical features) ของอาคารเรียน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และทรัพยากรสนับสนุนการทํางานของครู 2) โครงสร้างองค์การ (organizational 
structures) ซึ่งอธิบายตําแหน่งของครูอย่างเป็นทางการ และอธิบายความสัมพันธ์กับบุคลลอ่ืน เช่น 
สายการบังคับบัญชา (line of authority) ภาระงาน (workload) ความมีอิสระ (autonomy) และการ
จัดการนิเทศ (supervisory arrangements) 3) ลักษณะเกีย่วกับสังคม (sociological features) ซึ่ง
                                                           

32 A. S. Barr, “Characteristics of Successful Teachers,” Phi Delta Kappa 29, 6 (March 
1958) : 283-284, quoted in Oliver R. Gibson and Herold C. Hunt, The School Personal 
Administrator (Boston : Houghton Mifflin Company, 1965), 242. 

33Jim Campbell and others, Assessing teacher effectiveness : developing a 
differentiated model (London : RoutledgeFalmer, 2004), 9-10. 

34Yin Cheong Cheng (郑燕祥) and Kwok Tung Tsui (徐国栋), “A framework of 
Total Teacher Effectiveness,” 57-83.  
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อธิบายประสบการณ์ในการทํางานของครูว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงบทบาท (roles) สถานภาพ 
(status) และคุณลักษณะของนักเรียนและกลุ่มเพื่อน (characteristics of their students and peers) 4) 
ลักษณะเกี่ยวกับการปกครองในองค์การ (political features) เช่น โอกาสของครูในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญๆ 5) ลักษณะเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน (cultural features) ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการอธิบายการทํางานของครูและความผูกพันของครู (commitment) เช่น คุณค่า (values) 
ประเพณี (traditions) และบรรทัดฐาน (norms) 6) ลักษณะเกี่ยวกับจิตวิทยา (psychological features) 
เป็นลักษณะจิตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะส่งเสริมหรือจํากัดการทํางานของครูโดยตรง เช่น สิ่งที่มี
ความหมายต่อการทํางานในแต่ละวัน หรือ โอกาสที่ครูจะได้ค้นพบสําหรับการเรียนรู้และความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 7) ลักษณะเกี่ยวกับวิชาการ (educational features) เช่น หลักสูตร นโยบายการ
ทดสอบที่อาจจะทําให้เพิ่มหรือลดวิชาที่ต้องสอน35 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงจุดสําคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุขว่าจะต้อง
จัดการกับงานหรือปฏิบัติงานห้ถูกต้อง งานที่ต้องการอย่างแท้จริงนั้นจะต้องมีความหมายครบสอง
ส่วน คือ หนึ่ง ตัวงานที่จะต้องทําให้เกิดผลสําเร็จ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของงาน คือ ให้ได้ผลงานอย่างดี 
จะต้องปฏิบัติต่องานให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ 1) ทัศนคติที่ถูกต้องต่อการทํางาน 2) ความพอใจในงาน 
3) เห็นคุณค่าของงาน 4) การพัฒนาตนเอง 5) บรรยากาศที่ดีในการทํางาน 6) การทําใจของตนเอง
ให้ผ่องใสเบิกบานตลอดเวลา 7) ศรัทธาในงาน 8) มีปัญญา คือความรู้ความเข้าใจในงาน 9) ทํา
หน้าที่ไม่ให้บกพร่อง 10) ทํางานอย่างสุจริต 11) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 36    ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน กล่าวถึงผู้ที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานว่า จะต้องมีคุณสมบัติของคนเก่งและ
คนดีประกอบกัน ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมแสดงความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลระหว่างจิต
ลักษณะบางประการกับพฤติกรรมต่างๆที่น่าปรารถนาของคนดีและคนเก่ง ด้วยการวิเคราะห์สาเหตุ
ของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง รวมทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 2) การมุ่งอนาคต
มากกว่ามุ่งปัจจุบัน 3) ความเชื่ออํานาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง และ 5) เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมที่สังคมปรารถนา จิตลักษณะกลุ่มที่สองมี 3 ด้าน คือ 1) สติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด 
รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องแม่นยํา รู้จักคิดแบบนามธรรมนอกเหนือจากการคิดแบบรูปธรรม  

                                                           
35

 S. M. Johnson, The Workplace Matters : Teacher Quality, Retention, and 
Effectiveness, 1. 

36พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ชีวิตกับการทํางาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547), 20-68.  
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สามารถคิดแบบเอกนัยและเอนกนัยได้ 2) มีประสบการณ์ทางสังคมสูง และ 3) มีสุขภาพจิตที่ดี 37 
วัฒโนพาส และไทร-งาม (Vathanophas and Thai-ngam)  พบว่าสมรรถนะที่ต้องการ 9 ประการ
สําหรับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (superior job performance) ในส่วนราชการของไทยประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ (motives) ได้แก่ การมีจิตบริการ (service minded) 
การให้ความสนใจในระเบียบแบบแผน คุณภาพและความถูกต้อง (concern for order, quality and 
accuracy) ภาวะผู้นําทีม (team leadership) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement orientation) การ
พัฒนาผู้อ่ืน (developing others) การแสวงหาสารสนเทศ (seek information) องค์ประกอบด้าน    
อัตมโนทัศน์ (self- concept) ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (integrity) องค์ประกอบด้านทักษะ (skills) และ
ความสามารถ (ability) ได้แก่ การตระหนักในองค์กร (awareness organizational) และการควบคุม
ตนเอง (self-control) 38 ส่วนโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher 
Qualification Through the Whole System : UTQ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กล่าวถึงสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
คุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
สรุปได้ว่า สมรรถนะครู ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน ได้แก่ 1) 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ 1.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 1.2) การบริการที่ดี 1.3) การพัฒนาตนเอง 1.4) การทํางานเป็นทีม 1.5) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 
สมรรถนะ คือ 2.1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2.2) การพัฒนาผู้เรียน 2.3) การ
บริหารจัดการชั้นเรียน 2.4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2.5) ภาวะผู้นํา
ครู  2.6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้39 

ฮอฟสตีด (Hofstede) ได้สรุปว่า “องค์การถูกกําหนดขอบเขตโดยวัฒนธรรม” 
(organizations are cultural-bounded) ใน 5 มิตแิละมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ในด้าน
                                                           

37ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล 
(กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538), 12-23. 

38 Vichita Vathanophas and JintaweeThai-ngam, “Competency Requirements for 
Effective Job Performance in The Thai Public Sector,” Contemporary Management Research 3, 1 
(March 2007), 45-70. 

39 สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) [Online], accessed 7 April 2009. 
Available from http://moc.moe.obec.go.th/sites/default/files/p53233521436.pdf 
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พฤติกรรมองค์การ โดยมิติความเหลื่อมล้ําทางอํานาจได้มาจากการวิจัยเกี่ยวกับการแบ่งปันอํานาจ 
(Power Sharing) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มิติการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอนได้มาจากการศึกษาองค์การในลักษณะแบบระบบราชการ (Bureaucratization) และ
วิธีการปฏิบัติงานให้มีความเป็นทางการ (formalization) 40  แมคฟิลด์ (Maxfield) รายงานสภาพ
ห้องเรียนแออัด การสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้ปกครองต่ํา ครูสูญเสียการควบคุมในชั้นเรียน และ
ระเบียบปฏิบัติอย่างราชการ เป็นสาเหตุเพียงพอที่จะทําให้ครูละทิ้งการต่อสู้เพื่อความเป็นเลิศทาง
การศึกษาและออกไปจากอาชีพ 41  แบนดูรา (Bandura) กล่าวว่าผู้ที่เชื่อมั่นในความสามารถของตน
สูง จะมีผลต่อการประสบความสําเร็จในการจัดระบบและกระทํากิจกรรมที่ต้องทํา เพื่อนําไปสู่การ
บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ กลา่วคือ คนที่รับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีความเครียดต่ํา จะไม่รู้สึก
ต่อตนเองในทางลบ สามารถกระทํากิจกรรมหรือภาระงานที่มีความยาก จะมีความพยายามไม่ท้อแท้ 
โดยจะให้ความสนใจและพยายามที่จะกระทําจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนําเป้าหมายนั้นมาเป็น
เงื่อนไขว่าจะต้องกระทําให้บรรลุ และถ้าประสบความล้มเหลวเขาจะไม่ท้อแท้ แต่ให้เหตุผลว่า
เน่ืองจากการมีความพยายามไม่เพียงพอ จะไม่ให้เหตุผลว่าเน่ืองมาจากตนเองมีความสามารถต่ํา 42 

ซัลลิแวน (Sullivan) ให้ความหมายของความร่วมมือว่าหมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะการทํางาน
ที่ให้ผลลัพธ์ย้อนกลับ ที่ซึ่งบุคคลสองคนหรือมากกว่าทํางานด้วยกันในองค์การ และมีเป้าหมายที่
ร่วมกัน โดยมีการแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้และการสร้างฉันทามติ ความร่วมมือไม่ต้องการภาวะ
ผู้นํา แต่ความร่วมมือสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยผ่านการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

                                                           
40

 Geert H. Hofstede, quoted in Ming-Yi Wu, “Hofstede’s Cultural Dimensions 30 
Years Later : A Study of Taiwan and the United States,” Intercultural Communication Studies 
XV, 1(2006) : 33-34. 

41
 David Maxfield, “Speak up or Burn out: Five Crucial Conversations that Drive 

Educational Excellence,” Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review 75, 
2 (Oct 2009) : 26-30.  

42
 Albert Bandura, Social foundations of thought and action :  a social cognitive theory 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1986), 391. 
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และความเสมอภาคของทุกคน (Egalitarianism) 43  จากแนวคิดข้างต้นกําหนดเป็นกรอบแนวคิด
ทฤษฎีดังแผนภูมิที่ 1 

 
 

 
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                                                           
43

 Hammadou JoAnn Sullivan, “Conversation about Collaboration in Response to 
Foreign Languages and Higher Education : New Structures for a Change World,” Reading in a 
Foreign Language 22, suppl1 (Jan 2010) : 15-25.                                            

แนวคิดการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน  
 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน  
 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัตงิานของคร ู

การสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ  7 ท่าน  
(Interview) 

แนวคิดครูทีป่ฏบิัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพของ
รอคคอฟฟ์และคนอื่นๆ 
(Rockoff and others) 

แนวคิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของบคุคลของ 
เดรสเซอร ์ 
(Horatio W. Dresser) 

 การสังเกตการณ์ 
 3โรงเรียน  
(Observe school) 
 

แนวคิดประสิทธิภาพการ
ทํางานของครขูอง 

แคมป์เบลล์และคนอื่นๆ 
(Campbell and others) 

แนวคิดสมรรถนะจําเป็นใน 
การปฏิบัตงิานที่มคีุณภาพ
ของสนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

แนวคิดการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของโบยาทซิส  

(Richard E. Boyatzis) 
 

แนวคิดประสิทธิภาพ
ของครูของเจิง้และสวี   
(Cheng and Tsui) 

แนวคิดปฏิบตัิ 
งานประสิทธิภาพ 
สูงของ บารร ์
(A.S. Barr) 

แนวคิด “งานก็ได้ผล คนก็เปน็สุข” 
ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  

แนวคิดประสิทธิผลการทํางานของบุคคลของ  
สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) 
 

แนวคิดประสิทธิ 
ภาพของครูของ 
จอห์นสัน 
(S. M. Johnson) 
 

โมเดลประสิทธิภาพ
ครูของแมคเบอร ์ 
(H. McBer) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18 

 

 
 

ที่มา : A. S. Barr, “Characteristics of Successful Teachers,” Phi Delta Kappa 29, 6 (March 1958) : 
283-284 quoted in Oliver R. Gibson and Harold C. Hunt, The School Personal Administrator 
(Boston : Houghton Mifflin Company, 1965), 242. 
        : Horatio W. Dresser, Human Efficiency : A Psychological Study of Modern Problems, 
[Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.archive.org/stream/humanefficiencyp00dresiala, 3-20. 
        : H. McBer, Research into teacher effectiveness: A model of teacher effectiveness quoted in 
James H. Stronge, Qualities of effective teachers 2nd ed. (Alexandria, Va. : Association for 
Supervision and Curriculum Development, 2007),158-159. 
        : Yin Cheong Cheng (郑燕祥) and  Kwok Tung Tsui (徐国栋),“ A framework of Total 
Teacher Effectiveness,” In Teaching Effectiveness and Teacher Development : Towards A New 
Knowledge Base, edited by Yin Cheong Cheng, Magdalena Mo Ching Mok, and Kwok Tung 
Tsui, (Hong Kong : The Hong Kong Institute of Education, Kluwer Academic Publishers, 2001), 
57-83. 
        : Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 
performance (New York : Wiley, 1993), 336. 
        : Campbell and others, Assessing teacher effectiveness : developing a differentiated model 
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        : พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ชีวิตกับการทํางาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2547). 20-68. 
        : ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาบุคคล (กรุงเทพฯ : 
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538), 12-23. 
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        : Vichita Vathanophas and Jintawee Thai-ngam, “Competency Requirements for Effective 
Job Performance in The Thai Public Sector,” Contemporary Management Research 3, 1 (March 
2007), 45-70. 
        : สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) [Online], accessed 7 April 2009. Available 
from http://moc.moe.obec.go.th/sites/default/files/p53233521436.pdf 

 
จากกรอบแนวคิดข้างต้นทําให้ได้โมเดลแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับ

ประสิทธิภาพฯดังแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 โมเดลแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพฯ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ตัวแปรปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 8 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรมโรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้
ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรูข้องครู 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การ
แสวงหาสารสนเทศ และตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ใช้ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” จาก
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วย 
12 มาตรฐาน 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

การวิจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเกณฑ์ที่
กําหนดขึ้นคือ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” จากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 มาตรฐาน การวิจัยนี้กําหนดให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน หมายถึง สถานศึกษาเอกชน สังกัดกองนโยบายโรงเรียน
พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู
อย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษา โดยมาตรฐานวิชาชีพครู 12 ประการ ได้แก่ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผล
ถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขต
การวิจัย 
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3. ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู หมายถึง ตัวแปรที่คาดว่าหรือมีแนวโน้มว่า
เป็นสาเหตุให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยปัจจัย 8 ด้าน คือ  

3.1.1 โครงสร้างองค์การ หมายถึง การที่โรงเรียนได้มีการกําหนดขอบเขตขั้นตอนของ
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่าย และแบ่งสายการบังคับ
บัญชาอย่างชัดเจน มีการประสานงานภายในแต่ละกลุ่มงานหรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ จัดบุคลากรให้ทํางานตามความถนัด หรือความสามารถ ความชอบหรือความสมัครใจ ฝ่าย
ต่างๆทํางานประสานสัมพันธ์กันดี มีระเบียบปฏิบัติในการทํางานอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการบริหาร 

3.1.2 วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานซึ่งเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ครูทําสิ่งต่างๆตาม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความกระตือรือร้น
ในการแข่งขันสูงเพื่อแสวงหาหนทางสู่ความสําเร็จ มักจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติของกลุ่ม 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเองให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ครูได้รับการ
พิจารณารางวัลอย่างยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการอย่างเคร่งครัด มีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมายการทํางานอย่างมั่น 
คง เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดี 

3.1.3 สุขภาพจิตครู หมายถึง การที่ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏิบัติงานที่
ยากลําบากได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวได้ตามสถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เข้าใจ
ในสังคม ไม่รู้สึกกังวลกับปัญหารอบๆตัวที่ต้องแก้ไข เข้าใจธรรมชาติและเหตุผลในการกระทําของ
ผู้อ่ืน มีความสุขในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในการทํางานให้ผ่าน
ลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับได้ทั้งคําชมและคําตําหนิของผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือทันทีที่นักเรียนหรือ
เพื่อนร่วมงานต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา 

3.1.4 การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การที่ครูเชื่อว่าตนเองมีความสามารถใน
การจัดการภาระงานที่ยากลําบากได้ มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อการทําหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด งานที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะยังพยายามไม่เพียงพอ ความล้มเหลวเป็นสิ่งท้าทาย โดยมุ่งมั่น
พยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไปให้สําเร็จ และนําความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการปรับปรุงการ
ทํางานและการเรียนรู้ 

3.1.5 ความร่วมมือของครู หมายถึง ลักษณะการที่ครูทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน
อย่างสมัครใจ ไว้วางใจ ยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ
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ทํางาน รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่เพื่อนร่วมงานจัดการ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทําให้งาน
ประสบผลสําเร็จ ได้รับสิทธิเสมอภาคที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลต่อภาระหน้าที่
โดยตรงของตนเอง 

3.1.6 ความรู้ของครู หมายถึง ครูมคีวามรู้ในด้านเนื้อหาที่จะสอนอย่างเพียงพอ ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม ความรู้ในด้านหลักสูตรของชั้นที่สอน เข้าใจ
พื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่สอนอย่างชัดเจน ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้งสิ่งแวดล้อม
ต่างๆรอบตัวนักเรียน เลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น ใช้วิธีควบคุมชั้นเรียนโดยให้นักเรียนร่วมตั้งระเบียบความประพฤติของตนเอง สามารถวัดผล
ประเมินผลนักเรียนได้อย่างยุติธรรม รวดเร็ว และแสวงหาเทคนิค วิธีการ กระบวน การสอนที่ทําให้
เด็กไม่เบื่อเรียนมาใช้อย่างสม่ําเสมอ 

3.1.7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะที่ครูมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา คิดว่าทําอย่างไรนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ พยายามแก้ไขปญัหาให้ลุล่วง 
ถึงแม้ในงานที่ไม่มีความชํานาญแต่ถ้าประเมินตนเองแล้วว่าสามารถทําได้ก็จะรับทํา ความล้มเหลว
ไม่ทําให้ท้อแท้ในการทํางาน มีความสุขใจเมื่อผลงานที่ปรากฏออกมาประสบความสําเร็จ ไม่ทํางาน
เพราะค่าตอบแทน มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานชอบทํางานที่ท้าทายต่อความสามารถ 

3.1.8 การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การที่ครูติดตามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันและทันเหตุการณ์อยู่เป็นประจํา โดยสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและนํามาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน จัดข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้อย่างเป็นระบบ และนําข้อมูลใหม่ๆมา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ การอบรมต่างๆให้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเน่ืองจากสังคมเปลี่ยนไปเร็วมาก ติดตาม
ประเด็นปัญหาหรือเร่ืองราวต่างๆที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่างสม่ําเสมอ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วยปัจจัย 8 ด้าน คือ 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) วัฒนธรรมโรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือ
ของครู 6) ความรู้ของคร ู 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การแสวงหาสารสนเทศ ตอนที่ 2
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และตอนที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน มีรายละเอียดตามลําดับ
ดังนี้ 
 

ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
จากการประมวลเอกสารปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถคัดสรรตัวแปรที่คาด

ว่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างน้อย 8 ตัวแปร ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรมโรงเรียน 3) 
สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรู้ของครู 7) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การแสวงหาสารสนเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) 
โรงเรียนคือกลุ่มสังคมมีโครงสร้างเป็นทางการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการศึกษา

อํานาจที่ได้มาจะมาจากกฎหมายมหาชนหรือรัฐธรรมนูญที่รับรองโดยคณะกรรมการ ซึ่งผู้บริหาร
ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจในการดําเนินการภายในกรอบของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ โดย
ผู้บริหารจะสร้างสรรค์โครงสร้างของโรงเรียนซึ่งตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนข้างต้น17 

 
 
 
 

                                                 
17 Oliver R. Gibson and Herold C. Hunt, The School Personal Administrator (Boston : 

Houghton Mifflin Company, 1965), 144. 
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ความหมาย 
รอบบินส์และจัดจ์  (Robbins and Judge) ให้ความหมายของโครงสร้างองค์การว่า 

หมายถึง วิธีการที่งานได้ถูกแบ่ง จัดกลุ่มและประสานงานอย่างเป็นทางการ 18 เคสท์และโรเซนส์วิค 
(Kast and Rosenzweig) กล่าวว่าโครงสร้างองค์การ ทําให้เกิดกรอบแนวทางที่เป็นทางการสําหรับ
การดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย โครงสร้างเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานออกเป็นส่วน เป็นงานย่อยใน
ระดับปฏิบัติ และกําหนดแบบของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานเหล่านั้น19  

 
พื้นฐานของโครงสร้างองค์การ 
นักวิชาการได้กําหนดการออกแบบโครงสร้างองค์การไว้หลายลักษณะ รอบบินส์และ

จัดจ์  (Robbins and Judge) ได้กล่าวถึงพื้นฐาน 6 ประการของโครงสร้าง (six elements of structure) 
ที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นเมื่อต้องการออกแบบองค์การของเขา คือ 1) การทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญ 
(work specialization) 2) การแบ่งแผนกงาน (departmentalization) 3) สายงานบังคับบัญชา (chain 
of command) 4) ช่วงการควบคุม (span of control) 5) การรวมอํานาจและกระจายอํานาจ 
(centralization and decentralization) 6) การเป็นทางการ (formalization) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้20 

1. การทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Work specialization) เฮนร่ี ฟอร์ด (Henry Ford) กล่าวว่า
งานสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถ้าลูกจ้างได้รับการยอมรับไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทุก
วันน้ีเราใช้คําว่า “work specialization” หรือ “division of labor” ว่าหมายถึงระดับที่ซึ่งกิจกรรมใน
องค์การได้ถูกแบ่งออกไปสู่งานเฉพาะบุคคล (separate jobs) หลักการของการทํางานอย่าง
ผู้เชี่ยวชาญเป็นมากกว่าการทํางานทั้งหมดโดยบุคคลเดียว หลักการของการทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญ
ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ขั้นตอนจํานวนมาก ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะถูกทําให้สมบูรณ์โดยปัจเจกบุคคล
อย่างอิสระ ก่อนปี ค.ศ. 1940 ในเมืองอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ งานการผลิตจะถูกผลิตด้วยการทํางาน

                                                 
18Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Organizational behavior, 13th ed. (New 

Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009), 553. 
19 Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organization and management : a 

systems and contingency approach, 4th ed. (New York; St. Louis : McGraw-Hill, 1985), 205. 
20Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, Organizational behavior, 553-564. 
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อย่างผู้เชี่ยวชาญชั้นสูง เนื่องจากลูกจ้างไม่ได้มีทักษะเหมือนกันทุกคน ผู้บริหารมองความเชี่ยวชาญ
ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ทักษะของลูกจ้างและมองว่างานอ่ืนๆก็สามารถทํา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยการทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทักษะของลูกจ้างในการทํางานให้ประสบ
ความสําเร็จคือการทําซ้ําๆ (repetition) กล่าวคือใช้เวลาน้อยในการทํางานที่ถูกส่งมาจากขั้นตอน
ก่อนหน้าแล้วส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป  การฝึกอบรมสําหรับความเชี่ยวชาญจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพราะง่ายและต้นทุนตํ่า 

ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 21 ผู้จัดการมองว่าการทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญเป็นทรัพยากรที่
ไม่มีสิ้นสุดของการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ เพราะว่าความเชี่ยวชาญไม่ต้องฝึกอย่างกว้าง แต่ในปี ค.ศ.
1960 เป็นต้นมา งานบางอย่างต้องใช้แรงงานผู้เชี่ยวชาญได้มีต้นทุนสูงขึ้น เช่น ความเหน่ือยอ่อน
เหนื่อยล้า ความเครียด ความสามารถในการผลิตที่ต่ําลง คุณภาพสินค้าต่ํา การขาดงานโดยขาด
เหตุผลที่ดี (absenteeism) เพิ่มขึ้น และอัตราการหมุนเวียนคนงาน (turnover) เพิ่มขึ้น มีบริษัท
จํานวนหนึ่งที่พบว่าการให้ลูกจ้างทํากิจกรรมที่หลากหลายทุกอย่างเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
การทํางานระหว่างกัน จะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและลูกจ้างมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
ด้วย ทุกวันน้ีก็ยังพบการทํางานอย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพในแมคโดนัลด์ (McDonald) 
หรือการลดผู้เชี่ยวชาญลงในแซทเทอร์นคอร์ปอเรชั่น (Suturn Corporation)  

2. การแบ่งแผนกงาน (Departmentalization) เป็นการจัดกลุ่มงาน (Group) เข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อการประสานงานกันได้ พื้นฐานของการแบ่งแผนกงานมีหลายวิธี ดังนี ้

2.1 การแบ่งแผนกงานโดยตําแหน่งหน้าที่ (function) ประโยชน์หลักของการแบ่ง
ประเภทนี้เป็นการได้รับประสิทธิภาพจากการนําผู้เชี่ยวชาญมารวมกลุ่มไว้ด้วยกัน เป็นการบรรลุผล
สําเร็จโดยการนําบุคคลที่มีทักษะเหมือนๆกันมากําหนดทิศทางหรือตําแหน่งไปสู่หน่วยงานเดียวกัน 

2.2 การแบ่งแผนกงานโดยชนิดของผลิตภัณฑ์ (the type of product) ประโยชน์หลัก
ของการแบ่งประเภทนี้คือการเพิ่มความรับผิดชอบสําหรับผลิตภัณฑ์ ที่การดําเนินทุกขั้นตอน
สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างภายใต้ทิศทางของผู้จัดการเดี่ยว (single manager) แต่ถ้ากิจกรรม
ขององค์การคือการบริการ แต่ละการบริการจะเป็นกลุ่มอิสระ 

2.3 การแบ่งแผนกงานโดยภูมิศาสตร์หรืออาณาเขต (geography or territory) 
ตําแหน่งนักขายอาจถูกจัดการตามภูมิภาค จึงเป็นการแบ่งแผนกงานโดยภูมิศาสตร์ แต่ถ้าลูกค้าของ
องค์การมีอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่กว้างก็จําเป็นต้องแบ่งแผนกงานตามตําแหน่งที่ตั้ง 

2.4 การแบ่งแผนกงานโดยชนิดของลูกค้า (the type of customer) การแบ่งประเภทนี้
เน่ืองจากลูกค้าในแต่ละแผนกมีปัญหาแตกต่างกันและต้องการได้รับการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญที่
ดีที่สุด 
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3. สายงานบังคับบัญชา (chain of command) เป็นเส้นทางต่อเนื่องของอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดขอบเขตจากชั้นสูงสุดขององค์การสู่ตําแหน่งตํ่าที่สุด และบอกความชัดเจนว่าใครจะต้อง
รายงานต่อผู้ใด ก่อนอ่ืนจะต้องเข้าใจความหมายของคํา 2 คํานี้ก่อน คือ อํานาจหน้าที่ (authority) 
และเอกภาพของคําสั่ง (unity of command)  อ านาจหน้าที่ (authority) หมายถึง สิทธิ์ที่มีอยู่เป็น
ปกติวิสัยในตําแหน่งผู้จัดการที่จะออกคําสั่ง และคาดหวังว่าคําสั่งจะได้รับการปฏิบัติตาม เพื่อความ
สะดวกในการประสานงาน ตําแหน่งผู้จัดการจะได้รับบทบาทในสายงานบังคับบัญชาและระดับ
ของอํานาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ   เอกภาพของค าสั่ง (unity of command)  เป็นหลักช่วยกรอบ
ความคิดการดํารงเส้นทางต่อเนื่องของอํานาจหน้าที่ เป็นเคร่ืองชี้ว่าบุคคลควรจะมีผู้บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว การไม่มีเอกภาพของคําสั่งจะทําให้ลูกจ้างเกิดความขัดแย้งหรือการเรียงลําดับความ 
สําคัญในผู้บังคับบัญชาหลายๆคน 

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลง หลักการพื้นฐานของการออกแบบองค์การยังคงดําเนินต่อไป 
ปัจจุบันน้ีกรอบความคิดของสายงานบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ และ เอกภาพของคําสั่ง ได้พบว่าลด
น้อยลง เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และแนวโน้มของ
การมอบอํานาจ (Empowering) ให้แก่ลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างระดับล่างสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้
ภายในวินาที ซึ่งเมื่อ 35 ปีก่อนหน้านี้จะสามารถรับรู้ได้เพียงเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ใน
ทํานองเดียวกัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นก็ยินยอมให้ลูกจ้างที่อยู่ในทุกๆที่ขององค์การสื่อสาร
ถึงกันโดยไม่ต้องผ่านช่องทางที่เป็นทางการ  

4. ช่วงการควบคุม (span of control)   ในองค์การหนึ่งๆมีช่วงการควบคุมที่กว้างและแคบ 
องค์การที่ช่วงการควบคุมกว้างจะประหยัดต้นทุน ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพแต่จะลดประสิทธิผล
เน่ืองจากขาดการดูแลจากผู้บังคับบัญชา ส่วนองค์การที่ช่วงการควบคุมแคบจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
การสื่อสารทางตรงในองค์การจะซับซ้อนมากกว่า และการบังคับบัญชาจะเข้มงวดและลดความ
อิสระลง ในยุคปัจจุบัน องค์การต่างๆมีการออกแบบที่มีช่วงการควบคุมที่กว้าง ธุรกิจต่างๆจึงมี
ความพยายามที่จะลดต้นทุน ตัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองออก การตัดสินใจที่รวดเร็ว เพิ่มความยืดหยุ่น 
ใกล้ชิดกับลูกค้า และมอบอํานาจให้ลูกน้อง อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่างๆจะไม่สะดุดจากการมี
ช่วงการควบคุมที่กว้าง เน่ืองจากองค์การต่างๆได้มีการลงทุนอย่างมากในการฝึกอบรมลูกจ้าง 
ผู้จัดการจะสามารถรับมือได้เมื่อลูกจ้างรู้ซึ้งถึงงาน และสามารถช่วยงานได้เมื่อผู้ร่วมงานมีปัญหา 

5. การรวมอํานาจและกระจายอํานาจ (centralization and decentralization) ในบาง
องค์การผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้ตัดสินใจทุกเร่ือง แต่ในบางองค์การที่ซึ่งการตัดสินใจได้ถูกดึงลงสู่
ผู้จัดการผู้ซึ่งใกล้ชิดที่สุดกับการปฏิบัติการ การรวมอํานาจ (centralization) หมายถึงระดับที่ซึ่งการ
ตัดสินใจถูกมุ่งไปที่จุดๆเดียวในองค์การ กรอบความคิดรวมไปถึงอํานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
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ก็คือสิทธิ์ที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยในตําแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดจะตัดสินใจด้วยข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือไม่
มีเลยจากบุคคลระดับต่ํากว่าลงมา ในทางตรงกันข้าม ยิ่งมีข้อมูลจากบุคคลระดับต่ําว่าลงมามาก
เท่าใด การกระจายอํานาจ (decentralization) ก็มีมากเท่านั้น  ในองค์การที่มีการกระจายอํานาจจะมี
การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว บุคคลจะให้ข้อมูลที่มากกว่าและลูกจ้างจะรู้สึกลดความห่างเหิน
ลงจากผู้ตัดสินใจที่กระทบถูกงานของเขา มีความพยายามอย่างมากในการสร้างองค์การให้มีความ
ยืดหยุ่น ในองค์การขนาดใหญ่ผู้จัดการระดับต่ําจะทราบถึงรายละเอียดและปัญหาองค์การมากกว่า
ผู้จัดการระดับสูง 

 6. การเป็นทางการ (formalization) การเป็นทางการ หมายถึง ระดับที่ซึ่งงานภายใน
องค์การถูกทําให้เป็นมาตรฐาน ถ้างานมีความเป็นทางการสูงแล้วความมีอิสระในการตัดสินใจเร่ือง
ต่างๆจะน้อยลง ลูกจ้างจะคาดหวังว่าสามารถจะรับมือกับงานเดิมๆที่ปฏิบัติในวิธีเดิมๆ ผลงานที่
ออกมาก็จะไม่แตกต่าง ส่วนองค์การที่มีความเป็นทางการตํ่าลูกจ้างก็จะมีอิสระในการตัดสินใจใน
งานของเขา เพราะว่าความมีอิสระในการตัดสินใจของแต่ละคน จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการ
ทํางานและสัมพันธ์กับการทํางานที่ได้มาตรฐาน  

 
โครงสร้างองค์การของโรงเรียน 
วิลเลียมส์ (Williams) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การของโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการสื่อสาร ทําให้ได้แบบโครงสร้างองค์การของโรงเรียนว่ามี 4         
1. แบบเวบเบอร์ (Weberian Type) ลักษณะโครงสร้างองค์การของโรงเรียนจะมีลักษณะ

การทํางาน วิธีการทํางาน หรือกรอบการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นวิชาชีพและมุ่งเน้นระบบราชการสูงทั้ง
สองมิติ รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับแบบอุดมคติของเวบเบอร์ หมายความว่า วิธีปฏิบัติราชการใน
โรงเรียนนี้จะมีระเบียบกฏเกณฑ์เคร่งครัดมาก ความเข้มของการนําหลักการระบบราชการใน 6 
ลักษณะ (กําหนดลําดับขั้นตอนของอํานาจหน้าที่ แบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้
ระเบียบข้อบังคับในการทํางาน ลักษณะเฉพาะของการทํางาน ความไม่เป็นส่วนตัว และ ยึดความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญในการทํางานของบุคคล) มาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนมีค่อน 
ข้างสูง ลักษณะการบริหารครูไม่มีส่วนในการตัดสินใจ ไม่มีเสรีภาพในการเรียนการสอน แม้แต่
เร่ืองเล็กๆน้อยๆ ไม่มีความสําคัญมากนัก ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ชี้ขาด ผู้บริหารจะใช้ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ครูทุกคนต้องมาโรงเรียนและเลิกงานตรงตามที่โรงเรียนกําหนด การทํางานมีกรอบการทํา
อย่างชัดเจน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานถูกกําหนดไว้แน่นอนตายตัว การพิจารณาความดีความชอบ
ถือความสามารถเป็นสําคัญ 
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2. แบบเผด็จการ (Authoritarian Type) ลักษณะโครงสร้างองค์การในโรงเรียนแบบนี้จะมี
ความเข้มของการใช้อํานาจสูง ลักษณะของระบบราชการใน 4        (กําหนดลําดับขั้นตอนของ
อํานาจหน้าที่ แบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใช้ระเบียบข้อบังคับในการทํางาน, 
ลักษณะเฉพาะของการทํางาน) จะใช้มากในโรงเรียน แต่ลักษณะของระบบราชการใน 2        
     (ความไม่เป็นส่วนตัว และ ยึดความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการทํางานของบุคคล) 
          อํานาจหน้าที่จะมาจากบุคคลเดียว จากฝ่ายบริหารลงมาตามลําดับ ลักษณะการบริหารที่
เห็นเด่นชัดในโรงเรียน ผู้บริหารไม่สนับสนุนการพบปะระหว่างเพื่อนครู นักเรียนและครูจะต้อง
ประพฤติอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ผู้บริหารวางไว้ ผู้บริหารจะไม่ให้เสรีภาพในการสอน การตัดสินใจ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ครูทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร ครู
ทุกคนไม่สามารถคัดค้านได้ 

3. แบบวิชาชีพ (Professional Type) ลักษณะโครงสร้างองค์การในโรงเรียนแบบนี้จะมี
การนําหลักของระบบราชการใน 2            (ความไม่เป็นส่วนตัว และ ยึดความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในการทํางานของบุคคล)      ้กําหนดในการทํางานค่อนข้างสูง หมายความว่า
โครงสร้างแบบนี้ไม่มุ่งเน้นอํานาจ จะเน้นในเร่ืองของการตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักความสามารถ
ตามหลักวิชาการ แบ่งงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล ครูมีอิสระในการทํางาน 
มีความยึดมั่นในกฎระเบียบไม่เคร่งครัดตายตัว ผู้บริหารสนับสนุนการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อน
ครู การลงโทษนักเรียนไม่ยึดระเบียบ พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. แบบขาดระบบ (Chaotic Type) ลักษณะโครงสร้างองค์การในโรงเรียนแบบนี้จะมี
ความเข้มของการนําหลักของระบบราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานของครูต่ําทั้ง 6 ลักษณะ ไม่มี
มาตรฐานการทํางาน ทํางานให้หมดเวลาไปวันหนึ่งๆ ไม่มีกฎเกณฑ์ในการทํางาน ใครทําอย่างไรก็
ได้ มีเสรีภาพที่จะทํางานตามความพอใจ บริหารงานตามสบาย21 

 
โครงสร้างองค์การของโรงเรียนในประเทศไทย  
ในการบริหารจัดการและการทํางานของมนุษย์ในองค์การหรือในหน่วยงานต่างๆนั้น 

ล้วนแต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองโครงสร้างองค์การมาก่อน ที่จะมีคําว่าโครงสร้างองค์การเกิดขึ้น

                                                 
21

 Williams Everett Moore, Jr., อ้างถึงใน โสภาค วิริโยธิน, “การศึกษาโครงสร้าง
องค์การ และผลการปฏิบัติงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” (ปริญญา
นิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536), 25-26. 
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ในวงวิชาการบริหาร จากการศึกษาเร่ืองราวที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การนีไ้ด้พบว่า องค์การตาม
แบบดั้งเดิมได้ถูกกําหนดไว้ในลักษณะที่เป็นกลไกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน จะเน้นใน
เร่ืองการแบ่งงาน การจัดแผนกงาน การควบคุมกํากับและสายการบังคับบัญชา โครงสร้างองค์การ
ตามแบบดั้งเดิมนี้จะเด่นชัดมากในเร่ืองสายงานหลัก (Line) และฝ่ายสนับสนุน (Staff) ต่อมาได้มี
การศึกษาเร่ืองโครงสร้างองค์การกว้างขวางมากยิ่งขึ้น แนวความคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์จึงได้
เข้ามามีบทบาทในการบริหารและการจัดการอย่างมาก แต่แนวคิดในการจัดองค์การก็ยังคงเป็น
ความพยายามในการแสวงหาแบบขององค์การที่ดีที่สุด หลักการจัดองค์การและโครงสร้างองค์การ 
ได้แก่ หลักการแบ่งงาน หลักเอกภาพในทิศทางการทํางาน หลักการรวมอํานาจ หลักการให้อํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการเหล่านี้เมื่อนํามาใช้เป็นหลัก
ในการออกแบบองค์การ จึงทําให้โครงสร้างองค์การมีลักษณะการแบ่งงานแบบใหม่ ที่เน้นเร่ือง
ความเชี่ยวชาญชํานาญการ มีการจัดกลุ่มงานตามหน้าที่หรือกระบวนการในการทํางาน มีการ
กําหนดช่วงการบังคับบัญชาให้แคบเข้า มีรวมอํานาจการตัดสินใจสู่ส่วนกลาง โครงสร้างหลักของ
องค์การแบบนี้ ได้แก่ โครงสร้างองค์การตามแบบระบบราชการของแมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber) 
หรือองค์การที่เป็นทางการ (Formal organization) ตามระบบนั่นเอง22 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ที่ระบุให้การจัดระบบโครง 
สร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัต ิ มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และมาตรา 39 ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานัก 
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดย 
ตรง 23  ซึ่งการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาก็เพื่อมุ่งให้เกิดผลสําเร็จแก่สถานศึกษา 
โดยเน้นการกระจายอํานาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุด เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งและ 

                                                 
22 อุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์, รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจ โครงสร้าง 

และอัตรากําลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : 
โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2544) : 53. 

23“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116, ตอนที่ 
74ก (19 สิงหาคม 2542) : 4, 12. 
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ความคล่องตัว และเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา24 
นอกจากนี้ ในส่วนของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ตามมาตรา 31 ได้

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนมีอํานาจหน้าที่คือให้คําแนะนําการบริหารและการจัด 
การโรงเรียนในด้านบุคลากร แผนงานงบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน 25   ซึ่งอุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ ศึกษาภารกิจของ
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยศึกษางานของโรงเรียน/สถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงสร้างระบบงานเดิมของสถานศึกษาต่าง ๆ ได้พบว่า การออกแบบ
องค์การโดยทั่วๆไปมักจะเป็นการออกแบบตามลักษณะการแบ่งงานเป็นหลัก ซึ่งมีโครงสร้างของ
องค์การเป็นแบบหน้าที่เฉพาะคือ แบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มตามลักษณะงานที่คลา้ยกันหรือใช้
ทักษะอย่างเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ฝ่ายวิชาการ เป็นกลุ่มงานที่จัดรวมบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยตรงไว้ด้วยกัน ฝ่ายธุรการเป็นกลุ่มงานที่จัดรวมบุคลากรที่ทําหน้าที่
เกี่ยวกับการอํานวยการ และควบคุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ฝ่ายบริการ เป็นกลุ่มงานที่จัด
รวมบุคลากรที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและจัดหาระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัต ิ
งานของบุคลากรฝ่ายอ่ืนในสถานศึกษา ฝ่ายปกครองเป็นกลุ่มงานที่จัดรวมบุคลากรที่ทําหน้าที่
เกี่ยวกับการปกครองนักเรียน รวมทั้งงานด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณและเกี่ยวข้องกับเร่ืองวินัย
ของบุคลากร เป็นต้น26  

 
โครงสร้างองค์การของโรงเรียนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
นักวิจัยพฤติกรรมองค์การ  เช่น  พอตเตอร์และลอว์เลอร์ (Porter and Lawler) คอห์นและ 

สคูลเลอร์ (Kohn and Schooler) ฮอลล์ (Hall) เบอร์เจอร์และคัมมิ่งส์ (Berger and Cummings) ได้มี
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของโครงสร้างองค์การโดยรวม กับ จิตวิทยา เจตคติ
และการตอบสนองการทํางานของพนักงานแต่ละคน การศึกษาลักษณะโครงสร้างองค์การที่พบ
บ่อยที่สุดในงานวิจัยมี 4 ประการ คือ ขนาด (size) จํานวนของระดับการสายการบังคับบัญชา 

                                                 
24 “กฎกระทรวงเร่ืองกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 24 ก (16 พฤษภาคม 2550) : 33. 
25 “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 125, ตอนที่   7

ก (11 มกราคม 2551) : 29 -69. 
26 อุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์, รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจ โครงสร้าง 

และอัตรากําลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 53. 
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(number of hierarchical levels) การเป็นทางการ (formalization) และการรวมอํานาจ 
(centralization) และผลการศึกษาจํานวนมากเหล่านี้พบว่ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
แรงจูงใจ และความสามารถทางการผลิตของพนักงาน27 ออร์แกนและคนอ่ืนๆ (Organ and others) 
ศึกษาโครงสร้างองค์การ เช่น การเป็นทางการและรวมอํานาจ พบผลว่าตัวแปรนี้มีอิทธิพลทางลบ
กับการปฏิบัติงานของพนักงาน กล่าวคือกฎระเบียบที่เป็นทางการและวิธีการและการตัดสินใจรวม
อํานาจเป็นการขัดขวางพนักงานให้คิดนอกกรอบ (thinking outside the box) ในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น พนักงานจึงไม่ได้เพิ่มความพยายามหรือใช้ความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงวิธีการงานของพวก
เขา หรืออีกนัยหนึ่ง องค์การอย่างเป็นทางการและรวมอํานาจได้กีดกันพนักงานให้ใช้ความพยายาม
มากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 28  ซาแนน-มอแรน (Tschannan-Moran) ชี้ให้เห็นความ
จําเป็นของโรงเรียนที่จะต้องใช้พื้นฐานของโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ (Bureaucratic 
structure) เพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่และความหลากหลายของกลุ่มนักเรียน 
พื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ สายการบังคับบัญชา การจัดแบ่งแผนก นโยบาย ข้อบังคับ และ กฎระเบียบ 
ถึงแม้ว่าโครงสร้างเช่นนี้จะมีประโยชน์ แต่ก็เป็นอันตรายต่อผู้บริหารโรงเรียนหากให้ความสําคัญ
มากเกินไปก็จะทําให้ผู้บริหารไม่ได้ฝึกฝนความเป็นมืออาชีพไป29 แต่สําหรับชาวไนจีเรียนแล้ว การ
กระจายอํานาจทําให้ครูเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน การกระจายอํานาจเป็นมากกว่า
วิธีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพราะการกระจายอํานาจสนับสนุนการตรวจสอบได้ 
(Accountability) และลดการทุจริต (Corruption) ในการบริหารโรงเรียน 30  ระบบรวมอํานาจ 
(Centralized system) ทําให้โรงเรียนขาดการสื่อสารระหว่างคณะบุคคลที่ทํางาน การฝึกอบรมครู

                                                 
27 Greg R. Oldham and Richard J. Hackman, Relationships Between Organizational 

Structure and Employee Reactions : Comparing Alternative Frameworks  [Online], accessed 7 
April 2010. Availlable from http://www.jstor.org/stable/2392600. 

28 Organ and others, quoted in Johanim Johari and Khulida Kirana Yahya, “Linking 
Organizational Structure, Job Characteristics, and Job Performance Constructs : A Proposed 
Framework,” International Journal of Business and Management  4, 3 (March 2009) : 151. 

29 Megan Tschannan-Moran, “Fostering Teacher Professionalism in Schools : The Role 
of Leadership Orientation and Trust,” Educational Administration Quarterly 45, 2 (2009) : 217-
247. 

30 Peter O. Ikoya, “Centralization and Decentralization of Schools’ Physical Facilities 
Management in Nigeria,” Journal of Educational Administration 46, 5 (2008) : 630-649.  
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และงบประมาณที่มีอย่างจํากัด ซึ่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนที่มีระบบกระจายอํานาจ (Decentralized 
system) จะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารและการฝึกอบรมอย่างหลากหลายแก่ครู 31 
และครูที่ทํางานในโรงเรียนที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสูงนั้น จะทําให้ครูเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าครูที่
ทํางานอยู่ในโครงสร้างที่ยืดหนุ่นปานกลางหรือเข้มงวดมาก32 

ในประเทศไทย มีการศึกษาถึงตัวแปรโครงสร้างองค์การในงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ขององค์การ หรือ การพัฒนาวิชาชีพครู เช่นการศึกษาของอัญชนา พานิช ที่พบว่าโครงสร้างองค์การ
เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญต่อประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ              
               องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรพบว่า 1) มหาวิทยาลัยมีการจัดแบ่งฝ่ายงานไว้
อย่างชัดเจน 2) มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์การที่เอ้ือต่อการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 3) 
มหาวิทยาลัยจัดบุคลากรประจําฝ่ายต่างๆโดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ และทักษะของ
บุคลากร33 สถาพร จํารัสพงษ์ พบว่า โครงสร้างและบริบทของโรงเรียนเป็น 1 ใน 8 องค์ประกอบ
การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล34 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การ หมายถึง การ
ที่งานได้ถูกแบ่งจัดกลุ่มและประสานงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทําให้เกิดกรอบแนว 
ทางสําหรับการปฏิบัติงานโดยกําหนดขอบเขตขั้นตอนของอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชา แบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยคํานึงถึงความรู้ความ 
สามารถและทักษะ มีระเบียบปฏิบัติในการทํางานอย่างชัดเจนเหมาะสม ครูมีส่วนร่วมในการ

                                                 
31 Silman Fatos and Simsek Hasan, “A Comparative Case Study on School 

Management Practice in Two Schools in the United States and Turkey,” Compare : A Journal of 
Comparative and International Education 39, 4 (Jul 2009) : 483-496.  

32 Jack Y. L. Lam, “School Organizational Structures: Effects on Teacher and Student 
Learning,” Journal of Educational Administration 43, 4 (2005) : 387-401.  

33 อัญชนา พานิช, “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฎ” 
(วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), 226 

34สถาพร จํารัสพงษ์ , “องค์ประกอบการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), บทคัดย่อ 
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ตัดสินใจ งานวิจัยนี้จึงคาดว่าโครงสร้างองค์การของโรงเรียนที่มีความชัดเจนเหมาะสม และ
ประสานงานอย่างเป็นทางการ จะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัฒนธรรมโรงเรียน (School Culture) 
แนวคิดในการศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียน ส่วนใหญ่ประยุกต์มาจากการศึกษาวัฒนธรรม

องค์การ ซึ่งนํามาใช้ในการศึกษาองค์การทางการศึกษามากขึ้น 35  การทําความเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์การจะทําให้ทราบถึงลักษณะนิสัย บุคลิกและพฤติกรรมในการทํางานของพนักงาน ที่อาจส่งผล
ถึงประสิทธิภาพในการทํางาน โรงเรียนเป็นองค์การประเภทหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ การศึกษา
วัฒนธรรมโรงเรียนจะทําให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิภาพได้ 

 
ความหมาย 
ดีล (Deal) ให้ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ 

เป็นลักษณะของสถาบัน เป็นประเพณี และค่านิยม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรากฎเป็นส่วนสําคัญของ
ชีวิตในโรงเรียน โดยแปลความหมายของค่านิยมไปสู่แผนปฏิบัติงาน ทําให้บุคลากรในโรงเรียน
เข้าใจได้ว่า จะทําอะไรและทําให้ดีได้อย่างไร วัฒนธรรมโรงเรียนรวมถึงบรรทัดฐาน ความคาดหวัง 
ความคิดและอุดมคติ ซึ่งทุกโรงเรียนต่างมีวัฒนธรรมเฉพาะในโรงเรียนของตน36 

เซอร์จิโอวานนีและคนอ่ืนๆ (Sergiovanni and others) กล่าวว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อ
กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มว่าจะคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร และสิ่งใดมีคุณค่าสําหรับ
กลุ่ม วัฒนธรรมโรงเรียนประกอบด้วยค่านิยม สัญลักษณ์ ความเชื่อ และความหมายร่วมของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และคนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่แท้จริงของวัฒนธรรมโรงเรียนรวมถึง
ประเพณีของโรงเรียน ประวัติ และความเข้าใจในความหมายร่วมกัน ซึ่งไม่ได้มีการเขียนบันทึกไว้

                                                 
35 Mark A. Smylies, “Organizational of School : Concept, Content, and Change,” in 

The School as a Work Environment : Implication for Reform, edited by Sharon C. Conley and 
Bruce S. Cooper (Boston : Allyn and Bacon, 1991), 20-41. 

36
 Deal, quoted in Allan A. Glatthorn, Supervisory leadership: introduction to 

instructional supervision (Glenview, Illinois : Scott Foresman and Company, 1990), 55. 
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และไม่ได้ติดประกาศแจ้งให้ทราบ ความเข้าใจและการยอมรับในวัฒนธรรมโรงเรียน ทําให้เกิด
ความสามัคคีพร้อมเพรียงและยึดมั่นในความคิดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย37  

แกลทธอร์น (Glatthorn) ให้ความหมายของวัฒนธรรมโรงเรียนว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรม
ของบุคลากรในโรงเรียนที่ได้เรียนรู้อย่างบูรณาการ มีรูปแบบและเนื้อหาเฉพาะของโรงเรียนปรากฎ
ให้เห็นชัดเจนแน่นอน เป็นวัตถุ เป็นรูปแบบของพฤติกรรม และ เป็นกระบวนการ และถ่ายทอด
ผ่านเครือข่ายของการสื่อสารเป็นการเฉพาะ รูปแบบของพฤติกรรมเน้นวัฒนธรรมสําคัญ 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เน้ือหาของวัฒนธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เร่ือง คือ 1) ระบบความเชื่อ เป็นค่านิยม
สําคัญและเป็นความเชื่อที่จะชี้นําบุคคลให้แสดงออกทางพฤติกรรมหรือการกระทํา 2) บรรทัดฐาน 
เป็นมาตรฐานร่วมของพฤติกรรมที่มาจากระบบความเชื่อ และ 3) ประเพณี เป็นวิถีทางของค่านิยม
ในอดีต ส่วนที่ 2 สิ่งที่แสดงออกของวัฒนธรรมหรือปรากฎให้เห็นได้ ได้แก่ วัตถุที่สังเกตเห็นได้ 
พฤติกรรม และ กระบวนการ ส่วนที่ 3 วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรม หรือวิธีสื่อความหมายของ
วัฒนธรรม ซึ่งมีการสื่อสารที่แน่นอนชัดเจน มีวิธีการหลักที่ทําให้เนื้อหาของวัฒนธรรมปรากฎให้
เห็น 4 วิธี คือ 1) ภาษาเฉพาะที่ใช้ในกลุ่มสมาชิก 2) พิธีการและงานพิธีของโรงเรียน 3) เร่ืองเล่าหรือ
เร่ืองที่เป็นคติสอนใจ (Folklores) ที่สมาชิกร่วมกันกําหนด และ 4) สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความ 
หมายสําคัญของวัฒนธรรม (Icon) หรือถ่ายทอดค่านิยมสําคัญ เช่น คําขวัญ เคร่ืองหมาย รางวัล เป็น
ต้น38 

 
ระดับวัฒนธรรมโรงเรียน  
ไชน์ (Schein) ได้สร้างกรอบการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ 3 ระดับ คือ สิ่งประดิษฐ์และ

การสร้างสรรค์ต่างๆ ค่านิยมที่สําคัญ และคติฐานพื้นฐาน ดังรายละเอียดในแต่ละระดับต่อไปนี้ 
ระดับที่ 1สิ่งประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ต่างๆ (Artifacts) ที่ปรากฏให้เห็น ซึ่งรวมถึงสิ่ง

ที่ได้เห็นได้ฟังหรือรู้สึกเมื่อบุคคลภายนอกเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไป สภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพด้านสถาปัตยกรรม ภาษา เทคโนโลยีและผลผลิต สิ่งสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม
รูปแบบเสื้อผ้า การแต่งกาย วิธีการทักทาย การแสดงอารมณ์ เร่ืองเล่าขานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์การ 

                                                 
37Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration, 2nd 

ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 1987), 126-127. 
38 Allan A. Glatthorn, Supervision Leadership : Introduction to Instructional 

Supervision (Glenview, Illinois : Scott, Foresman and Company, 1990), 58. 
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ค่านิยมที่เขียนไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพิธีกรรมและอื่นๆ วัฒนธรรมในระดับนี้แม้ว่าจะปรากฏชัดแต่
ก็แปลความหมาย (Decipher) ได้ยาก  

ระดับที่ 2 ค่านิยมที่สําคัญ (Values) โดยค่านิยมในระดับนี ้ แม้ว่าสมาชิกอาจปฏิบัติแตก 
ต่างไปในบางสถานการณ์ แต่เป็นค่านิยมที่รู้ตัวมีผลแท้จริงต่อความต้องการหรือปรารถนาซึ่งส่งผล
ต่อความเชื่อว่าควรทําอะไร ค่านิยม (Values) เมื่อมีการก่อตั้งกลุ่มขึ้น กลุ่มจะสะท้อนค่านิยมดั้งเดิม
ออกมา และเมื่อได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาก็จะกลายเป็นค่านิยมหรือความเชื่อร่วมของกลุ่มในที่สุด และ
พัฒนาไปเร่ือยๆ เป็นคติฐานร่วม 

ระดับที่ 3 คติฐานพื้นฐาน (Basic Assumptions) ที่ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวกําหนด 
พฤติกรรมและรวมถึงคติฐานซึ่งบอกบุคคลในวิธีการรับรู้ การคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับงาน เป้า 
หมายในการปฏิบัติ มนุษยสมัพันธ์ และการปฏิบัติของเพื่อนร่วมงาน คติฐานพื้นฐานเมื่อเกิดเป็น
ความเชื่ออย่างอัตโนมัติโดยปราศจากข้อสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นจริง เชือ่ว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆ 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีทางที่ปรากฏนั้นโดยไม่มีการโต้แย้ง กลายเป็นคติฐานพื้นฐานร่วมที่ฝังราก
ลึกภายในกลุ่มยากต่อการเปลี่ยนแปลง39 
 

องค์ประกอบวัฒนธรรมโรงเรียนกับพฤติกรรมบุคคล 
แพตเตอร์สัน เพอร์กี้และปาร์คเกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) กล่าวถึง

องค์ประกอบของวัฒนธรรมโรงเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน 10 
ประการ คือ 

1. วัตถุประสงค์ของโรงเรียน (school purpose) ภายในองค์การควรมีการประชาสัมพันธ์  
ชี้แจงถึงความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน โดยคํานึงถึงความสําคัญที่บุคคลในสถานศึกษาจะต้องเข้า
ใจความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานการปฏิบัติงาน 

2. การมอบอํานาจ (Empowerment) ในการปฏิบัติงานผู้บริหารจะต้องเห็นความสําคัญ 
ของการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจแก่บุคคลในโรงเรียนในบางสถานการณ์ พร้อมทั้งให้โอกาสใน
การรับรู้ข่าวสาร และการได้รับปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงานแก่บุคคลในองค์การอย่างเท่าเทียมกัน 

3. การตัดสินใจ (decision making) ในการตัดสินใจ ผู้บริหารควรคํานึงถึงความเป็นไป 
ได้และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่องค์การ พร้อมทั้งการมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจมากที่สุด 

                                                 
39 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 2nd ed. (San Francisco : 

Jossey-Bass, 1992), 17, 26. 
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4. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (sense of community) ผู้บริหารควรดําเนินการ 
โดยยึดองค์การเป็นหลัก โดยให้ความช่วยเหลือและพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรใน
องค์การเห็นความสําคัญของการเป็นเจ้าของหน่วยงานให้มากที่สุด 

5. ความไว้วางใจ (trust) ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจในการตัดสินใจปฏิบัติงานต่างๆ 
ของบุคลากรในองค์การ 

6. ความมีคุณภาพ (quality) องค์การควรคํานึงถึงมาตรฐานสูงสุดของงานและการสร้าง 
ขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร เพื่อพัฒนาให้สมาชิกขององค์การมีคุณภาพมากขึ้น 

7. การยอมรับ (recognition) องค์การควรยอมรับและเห็นคุณค่าของบุคลากร พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมบุคลากรในองค์การแสวงหาแนวคิดที่ดีและความริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

8. ความเอ้ืออาทร (caring) องค์การควรเอาใจใส่ดูแลในเร่ืองความเป็นอยู่และส่งเสริม 
ความก้าวหน้าของบุคคลในองค์การ 

9. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) องค์การควรเห็นคุณค่าของความเป็นเอกภาพและ 
ความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรในองค์การ พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากร 

10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) องค์การควรเห็นความสําคัญของความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลในทักษะ และวิธีปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การ พร้อมทั้งมีการยืดหยุ่นและ
ผสมผสานความแตกต่างในรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลให้เข้ากับความมุ่ง
ประสงค์และค่านิยมขององค์การ40 

เซอร์จิโอวานนี่และสตาร์เรทท์ (Sergiovanni and Starratt) ให้แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
โรงเรียน 5 ประการ คือ 

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน (The School’s History) ได้แก่ อดีตของโรงเรียนที่
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น รูปแบบของพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อๆกันมา การกล่าวถึงพฤติกรรมของ
ผู้ที่เป็นวีรบุรุษและวีรสตรีของครูและนักเรียนในโรงเรียน 

2. ความเชื่อ (Beliefs) เป็นสมมติฐานและความเข้าใจที่ครูและบุคลากรอ่ืนๆได้กระทํา
ร่วมกัน จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของโรงเรียน การเรียนการสอน บทบาทหน้าที่ของครูและ
นักเรียน ระเบียบวินัย ความสัมพันธ์กับชุมชน บางทีสมมติฐานและความตั้งใจอยู่ในรูปของปรัชญา
และข้อกําหนดอ่ืนๆ 

                                                 
40 Jerry Patterson, Stuart Purkey, and Jackson Parker, quoted in Thomas J. Sergiovanni 

and Robert J. Starrett, Supervision : A redefinition 6th ed. (Boston :  McGraw-Hill, 1998), 195. 
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3. ค่านิยม (Value) คือสิ่งที่โรงเรียนให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประเมินค่าสิ่งต่างๆที่
ปรากฎ 

4. บรรทัดฐานและมาตรฐาน (Norms and Standards) ได้แก่ สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติ สําหรับควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ควรยกย่อง
ชมเชยหรือลงโทษ 

5. แบบแผนของพฤติกรรม (Patterns of Behavior) คือสิ่งที่ยอมรับและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอภายในโรงเรียน41 

มิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีด (Geert Hofstede’s Cultural Dimensions)  
ฮอฟสตีด (Hofstede) ศึกษาความแตกต่างวัฒนธรรมของชาติในบริษัทย่อยของบริษัท 

ข้ามชาติ (IBM) ใน 64 ประเทศ และมีการศึกษาต่อเน่ืองในนักเรียนครอบคลุม 23 ประเทศทั่วโลก 
ชนชั้นสูง 19 ประเทศ นักบินสายการบินพาณิชย์ 23 ประเทศ ผู้บริโภคตลาดสมัยใหม่ 15 ประเทศ
และผู้บริหารราชการพลเรือน 14 ประเทศ และสรุปว่า “องค์การถูกกําหนดขอบเขตโดยวัฒนธรรม” 
(organizations are cultural-bounded) และ ฮอฟสตีด ยังได้อธิบายสี่มิตทิี่เกี่ยวข้องกับงานของความ
แตกต่างของวัฒนธรรมของชาติและได้มีมิติที่ห้าเพิ่มในภายหลัง 42  การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของ
ฮอฟสตีดที่ใช้เคร่ืองมือในการวัดและวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรม ที่ได้รับการยอมรับและใช้อย่าง
กว้างขวางในปัจจุบันคือแบบสํารวจคุณค่าวัฒนธรรม (VSM : Values Survey Module) ซึ่งจัด
ลักษณะของวัฒนธรรมออกเป็นหมวดหมู่ตามนิยามของวัฒนธรรมที่หมายถึงรูปแบบ วิธีการคิด 
ความรู้สึก และตอบสนองของกลุ่มบุคคล ซึ่งสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ แสดงให้ทราบ
ถึงลักษณะวัฒนธรรมพื้นฐานที่สําคัญ เคร่ืองมือสํารวจลักษณะวัฒนธรรมนีใ้ช้วิธีการออกแบบสอบ 
ถาม โดยใช้ชุดคําถามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละหมวดหมู่ทั้ง 5 หมวดหมู่
คือ 1) ความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ (Power Distance) 2) ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
(Individualism and Collectivism) 3) ลักษณะความเป็นเพศชาย (Masculinity)  4) หลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน (Uncertainty Avoidance) และ 5) การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long Term Orientation)  

                                                 
41 Thomas J. Sergiovanni and Robert J. Starrett, Supervision : A Redefinition. (Boston : 

McGraw-Hill, 1998), 191. 
42 Geert H. Hofstede, quoted in Ming-Yi Wu, “Hofstede’s Cultural Dimensions 30 

Years Later : A Study of Taiwan and the United States,” Intercultural Communication Studies 
XV, 1(2006) : 33-34.  
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วิธีการในการคํานวนดัชนีชี้วัดทางวัฒนธรรมในแต่ละหมวดหมู่ จะทําโดยประมวลผลคะแนนของ
คําถามทั้งหมดในชุดคําถามของแต่ละลักษณะวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในแบบสอบถามยังประกอบ 
ด้วยคําถามเกี่ยวกับพื้นฐานปัจจัยที่คาดว่าจะสามารถอธิบายลักษณะวัฒนธรรมแต่ละหมวดหมู่ โดย
แนวทางในการจัดหมวดหมู่ลักษณะวัฒนธรรมในช่วงต้นจะมีเพียง 4 มิติที่คัดเลือกจากพื้นฐานที่ว่า 
หมวดหมู่หรือมิติเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในทฤษฎีผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ และมีความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ในด้านพฤติกรรมองค์การ โดยมิติความเหลื่อมล้ําทางอํานาจได้มาจากการวิจัยก่อน
หน้าเกี่ยวกับการแบ่งปันอํานาจ (Power Sharing) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนได้มาจากการศึกษาองค์การในเร่ืองของการดําเนิน 
การองค์การมีลักษณะเป็นแบบระบบราชการ (Bureaucratization) และวิธีการปฏิบัติงานให้มีความ
เป็นทางการ มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มิติความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง มี
พื้นฐานมาจากวรรณกรรมในด้านจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Psychology) และทฤษฎี
ทางด้านมานุษยวิทยา หลังจากนั้น ได้มีการเพิ่มมิติทางด้านวัฒนธรรมเข้าไปในกรอบการศึกษาหนึ่ง
มิต ิโดยมิตินี้ได้มาจากแบบสํารวจคุณค่าของความเป็นจีน (CVS : Chinese Value Survey) ซึ่งมิตินี้
แต่เดิมจะถูกเรียกว่าพลวัตรขงจื้อ (Confucian Dynamism) หลังจากมิตินี้ได้ถูกแสดงผลในสังคมที่
ไม่ได้ยึดถือแนวคิดของขงจื้อ ชื่อจึงถูกเปลี่ยนเป็น การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long Term 
Orientation) ในเวลาต่อมา ซึ่งลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 5 มิต ิมีรายละเอียดดังนี้43 

1. ลักษณะความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ (Power Distance) หมายถึง ขอบเขตที่สมาชิกใน
องค์การซึ่งมีอํานาจน้อยกว่าคาดหวังและยอมรับในการกระจายอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน ในองค์การ
ที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจสูง ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ที่อยู่
ในสายงานต่ํากว่ามีหน้าที่เพียงปฏิบัติตามคําสั่ง การทํางานมีการควบคุม สั่งการใกล้ชดิและเข้มงวด 
โครงสร้างองค์การมักจะมีสายบังคับบัญชาที่ยาว แต่องค์การที่มีความเหลื่อมล้ําของอํานาจน้อย 
สมาชิกในองค์การจะมีสิทธิใกล้เคียงกัน แต่ละคนจะมีความเป็นตัวเองสูง การตัดสินใจมักจะทํา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โครงสร้างขององค์การมักจะมีสายบังคับบัญชา
ที่สั้น ในสังคมที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจน้อย ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพึ่งพาผู้บังคับบัญชา
อย่างมีขอบเขต นิยมการปรึกษาหารือร่วมกัน เป็นลักษณะของการพึ่งพาระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

                                                 
43

 Geert H. Hofstede, อ้างถึงใน บุษกร วัชรศรีโรจน์ โกวิทย์ กังสนันท์ และบูรพา ชดเชย, 
รายงานวิจัยการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยและนัยยะที่มีต่อการบริหารองค์การ 
(กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สิงหาคม 2550), 14-
29. 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา (Interdependent) ความรู้สึกไม่ลงรอยกันจะมีน้อยเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ค่อนข้างเต็มใจที่จะยื่นข้อเสนอหรือคัดค้านผู้บังคับบัญชา 

ในสังคมที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจมาก ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีทั้งที่ชื่น
ชอบการพึ่งพาอาศัยกันในรูปของผู้นําแบบรวมอํานาจและแบบพ่อปกครองลูก และจะมีผู้ใต้บังคับ 
บัญชาที่ปฏิเสธการพึ่งพาโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่าไม่มีการพึ่งพา (Counterdependent) ในสังคมที่มี
ความเหลื่อมล้ําของอํานาจมากจึงมีทั้งสองขั้วระหว่างการพึ่งพาและไม่พึ่งพา จึงทําให้เกิดความรู้สึก
ไม่ลงรอยระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสูง เน่ืองจากผู้ใต้บังคับไม่ชอบยื่นข้อเสนอ
หรือคัดค้านผู้บังคับบัญชา 

ในบริบทขององค์การพบว่า องค์การที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจมาก 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจะอยู่ในฐานะไม่เท่าเทียมกัน มีการรวมศูนย์อํานาจไว้กับบุคคล 
เพียงกลุ่มเดียว โครงสร้างองค์การมีหลายระดับชั้น มีบุคลากรระดับหัวหน้ามาก มีการรายงานตาม 
ลําดับชั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังจะได้รับการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบว่าต้องทําสิ่งใดบ้าง 
ระบบเงินเดือนจะมีช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับล่าง ผู้บริหารจะมีสิทธิพิเศษ มี
สัญลักษณ์แสดงสถานะซึ่งจะเป็นไปตามตําแหน่ง โดยพนักงานค่อนข้างจะภูมิใจกับสิ่งแสดงฐานะ
ของผู้บังคับบัญชาของตน และพนักงานปฏิบัติการจะอยู่ในสถานะต่ํากว่าพนักงานในสํานักงาน 
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะเร่ิมต้นและกําหนดโดยผู้บริหารเท่านั้น ผู้บริหารในอุดมคติ
ตามสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจเด็ดขาดและมีเมตตา หรือเป็นพ่อพระ และ
หากต้องเผชิญกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นพ่อพระ ผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้นจะปฏิเสธอํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าในทางปฏิบัติเขาจะยินยอมก็ตาม และในองค์การลักษณะนี้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสจะได้รับความเคารพมากกว่าผู้บังคับบัญชาที่มีอายุน้อย 

ส่วนขององค์การที่มีลักษณะความเหลื่อมล้ําของอํานาจตํ่า ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ 
บังคับบัญชาจะอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกัน ระบบการจัดลําดับขั้นการบังคับบัญชาเป็นความไม่เท่า
เทียมกันทางบทบาทเพื่อความสะดวกในการทํางานเท่าน้ัน และบทบาทเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ การจัดการเป็นแบบกระจายอํานาจ โครงสร้างองค์การเป็นแบบปิระมิดแนวราบ และมีการจํากัด
จํานวนบุคลากรระดับหัวหน้า อัตราส่วนของความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง
กับพนักงานระดับกลางมีน้อย งานที่ใช้ทักษะสูงจะมีสถานะสูงกว่างานที่ใช้ทักษะน้อย ผู้บรหิาร
ระดับสูงกับพนักงานระดับล่างมีน้อย ผู้บริหารระดับสูงไม่มีสิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ 
ห้องน้ํา โรงอาหาร โดยพนักงานจะเคลือบแคลงสงสัยในสัญลักษณ์แสดงสถานะและมีความรู้สึกไม่
ดีกับสิ่งเหล่านี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และผู้บริหารในอุดมคติของ
พนักงานจะมีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตย พนักงานคาดหวังว่าจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันก่อน 
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ที่หัวหน้าจะตัดสินใจ แต่ก็ยอมรับว่าหัวหน้าจะเป็นผู้ตัดสินใจในลําดับสุดท้าย ผู้บังคับบัญชาที่มี
อายุน้อยจะเป็นที่ชื่นชมมากกว่าผู้บังคับบัญชาที่มีอายุมาก และองค์การจะจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ
ของพนักงานเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําของอํานาจในทางที่ผิด  

2. ลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism) คํา
จํากัดความของสังคมแบบปัจเจกนิยม หมายถึง สังคมที่ความผูกพันระหว่างบุคคลเป็นไปอย่าง
หลวมๆ ทุกคนจะให้ความสําคัญกับตนเองหรือครอบครัวเป็นอันดับแรก ให้ความสําคัญกับความ
เป็นตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระทํามากกว่าความสนใจต่อกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่
ละคนจะอยู่เหนือผลประโยชน์ของกลุ่ม ส่วนสังคมแบบกลุ่มนิยมนั้น คนในสังคมจะมีความ
ผูกพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น ให้ความสําคัญกับกลุ่มมากกว่าตัวบุคคล มีความซื่อสัตย์และ
จงรักภักดีต่อกัน ให้การดูแลคุ้มครองซึ่งกันและกัน องค์การที่มีลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมสูง
คาดหวังให้บุคคลนั้นสามารถทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เน้นเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์และ
ความสําเร็จ ความมีอิสระและสถานะทางการเงิน เป็นสิ่งที่มีค่าและความสําคัญในสังคมปัจเจก
นิยม สมาชิกในองค์การได้รับการสนับสนุนให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากกลุ่ม ตรงกันข้ามกับองค์การที่มีลักษณะกลุ่มนิยมที่ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจ
แบบกลุ่ม ไม่มีใครที่ต้องการจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษไม่ว่างานของคนผู้นั้นจะดีเพียงใดนั่นคือ
ความสําเร็จเป็นของกลุ่ม การที่บุคคลใดๆได้รับการยกย่องเพียงผู้เดียวเป็นสิ่งที่น่าละอาย เพราะมัน
หมายความว่ามีสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ดีกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ องค์การที่มีลักษณะของกลุ่ม
นิยมสูงจึงมีลักษณะคล้ายครอบครัว มีความจงรักภักดีซึ่งกันและกันในองค์การ 

ในองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยม พนักงานจะแสดงพฤติกรรมตามความ
สนใจของตน เชื่อว่าคนงานทํางานเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ระบบการจ้างงานจะไม่ต้องการจ้างคนตามความสัมพันธ์ เน่ือง 
จากไม่ต้องการให้มีปัญหาเส้นสายหรือทําให้เกิดความสนใจที่ขัดแย้งกันขึ้น บางองค์การมีการ
กําหนดให้พนักงานคนใดคนหนึ่งต้องลาออกในกรณีที่พนักงานแต่งงานกันเอง สําหรับความ 
สัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ เป็นไปตามตลาดแรงงาน หากพนักงาน
มีการปฏิบัติงานไม่ดี หรือมีองค์การอ่ืนให้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็สามารถสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่าง
กันลงได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยมจะให้ความสําคัญกับงานมากกว่าความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ส่วนในองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม จะไม่จ้างพนักงานในลักษณะปัจเจก
บุคคล แต่จะจ้างเพื่อมาเป็นสมาชิกของกลุ่ม พนักงานจะแสดงออกในสิ่งที่ตรงกับความสนใจของ
กลุ่มแม้ว่าจะขัดกับความสนใจของตนก็ตาม ระบบการจ้างงานจะพิจารณาถึงกลุ่ม ประกอบไปด้วย
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นิยมจ้างเนื่องจากความสัมพันธ์ เช่น เป็นคนในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยง สําหรับความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างและพนักงานจะเป็นไปตามจริยธรรม นั่นคือคล้ายกับความสัมพันธ์ภายในครอบ 
ครัว มีการปกป้องและจงรักภักดีต่อกัน แม้ว่าพนักงานจะมีการปฏิบัติงานไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่
เพียงพอจะไล่ออก โดยจะมีการมอบหมายงานที่เหมาะกับการปฏิบัติและทักษะให้ และจะให้ความ 
สําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่างาน  

3. ลักษณะความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Masculinity and Femininity) แม้ว่า
ในแต่ละวัฒนธรรมจะมีบทบาทของเพศชายและเพศหญิง และการตัดสินว่าพฤติกรรมใดเป็น
ลักษณะของเพศชายหรือเพศหญิงก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ในกรอบการศึกษานี้
ลักษณะของเพศชาย หมายความถึง ลักษณะที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นลักษณะของเพศชาย คือ ความ
ก้าวร้าว ชอบการแข่งขัน มีความแข็งแกร่ง ให้ความสําคัญกับเงินทองสิ่งของ และความสําเร็จใน
หน้าที่การงาน ส่วนเพศหญิงจะให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต ความสุภาพอ่อนโยน ความเห็นอก
เห็นใจ ความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น ในสังคมที่มีลักษณะความเป็นชายสูงจะมีแบ่งแยกบทบาททางเพศ
ของชายและหญิงอย่างชัดเจน จะมีหน้าที่ที่สงวนไว้สําหรับเพศชายโดยเฉพาะ เช่น หน้าที่ที่เกีย่วกบั  
การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ การวางแผนในระดับสูง เป็นต้น  

ส่วนในสังคมที่มีลักษณะความเป็นหญิงสูง จะมีบทบาททางเพศที่ซ้ําซ้อนกัน เช่นทั้ง
ชายและหญิง จะสุภาพอ่อนโยน และให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต การใช้คําว่าลักษณะความเป็น
เพศชาย (Masculinity) และลักษณะความเป็นเพศหญิง (Femininity) เป็นเพียงความสอดคล้องของ
รูปศัพท์ แต่ไม่ได้มีความหมายตรงตัว เป็นการอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมตามบทบาททางเพศ 

นั่นคือผู้ชายสามารถมีพฤติกรรมของเพศหญิงได้ ในทํานองเดียวกันผู้หญิงก็สามารถมีพฤติกรรม
ของเพศชายได้ ซึ่งสังคมจะคาดหวังบทบาททางเพศระหว่างเพศหญิงและชายแตกต่างกัน นั่นคือ
ในอดีตจะคาดหวังว่าผู้ชายต้องออกไปล่าสัตว์นอกบ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อมายังสังคมสมยัใหม่ นั่นคือ 

คาดหวังว่าผู้ชายจะมีการแสดงออก (Assertive) การแข่งขัน (Competitive) และความเข้มแข็ง 
(Tough) ในขณะที่ผู้หญิงจะมีบทบาทในการดูแลบ้าน ครอบครัว บุคคลทั่วไป และสิ่งแวดล้อม การ
กําหนดลักษณะของเพศชายและเพศหญิงมีความสอดคล้องกับการแบ่งแยกบทบาททางเพศที่เด่นชัด
ในด้านกายภาพและจิตวิทยา เช่น ในสังคมที่เน้นลักษณะความเป็นเพศชายสูงจะแบ่งแยกบทบาท
ทางเพศอย่างชัดเจน จะมีหน้าที่ที่จัดสรรและสงวนไว้สําหรับเพศชายโดยเฉพาะ เช่น หน้าที่ทางด้าน
การตัดสินใจ ความกล้าหาญ การคิดวิเคราะห์ และวางแผนในระดับสูง การควบคุมตนเองจาก
ภายใน การอํานวยการ และการบริหาร ส่วนในสังคมที่เน้นลักษณะความเป็นเพศหญิงสูงจะมี
บทบาททางเพศที่ซ้ําซ้อนกัน เช่น ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะเรียบร้อย เกรงใจ และให้ความสําคัญกับ
เร่ืองของคุณภาพชีวิต 
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ในระดับองค์การ ลักษณะความเป็นเพศชายแสดงให้เห็นได้จากการมีความกระตือ 
รือร้นในการแข่งขันสูง มีการแสวงหาหนทางสู่ความสําเร็จ กล้าตัดสินใจ คํานึงถึงเหตุผลมากกว่า
ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน การทํางานมีระบบเคร่งครัด บรรยากาศในองค์การเข้มงวดเด็ดขาด เน้น
ผลงาน การพิจารณาให้รางวัลเป็นไปอย่างยุติธรรมตามผลการปฏิบัติงาน มีความคาดหวังว่าจะได้ 
รับความก้าวหน้าในงาน มคี่านิยมในการทํางานแบบอยู่เพื่อทํางาน และมีการแบ่งแยกกีดกันทาง
เพศสําหรับตําแหน่งสูง ส่วนในองค์การที่มีลักษณะของความเป็นเพศหญิงแสดงให้เห็นได้จาก
ผู้บริหารจะแก้ปัญหาด้วยความประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง การให้รางวัลตั้งอยู่บนฐานของ
ความเสมอภาค ผู้บริหารจะใช้สัญชาตญาณมากกว่าการตัดสินใจอย่างรอบคอบ เคยชินกับการใช้มติ
มหาชน และมีค่านิยมในการทํางานเพื่ออยู่  

4. ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) ฮอฟสตีด ได้อธิบาย
ว่าลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน คือ ระดับที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆรู้สึกว่าถูกคุกคาม 
จากสถานการณ์ที่ไม่รู้หรือมีความไม่แน่นอน ซึ่งทําให้เกิดพฤติกรรมของการลดหรือหลีกเลี่ยงความ
ไม่แน่นอนดังกล่าว โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ องค์การที่มีลักษณะของการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงนั้น จะพยายามสร้างกฎระเบียบข้อบังคับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการจํานวนมาก เพื่อเป็นกรอบให้กับสมาชิกในองค์การปฏิบัติตาม บางคร้ังทําให้ภายในองค์การ
มีความเครียดสูง และการตัดสินใจต่างๆจะใช้มติของกลุ่มเป็นหลักหรือตาม ลําดับขั้นตอน ส่วน
องค์การที่มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ําน้ัน จะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่สลับซับซ้อน 
มีการสนับสนุนให้หัวหน้างานตัดสินใจในลักษณะที่กล้าเผชิญกับความเสี่ยง พนักงานมีความเครียด
ในการทํางานน้อย มีการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความคิดสร้างสรรค์สูง ไม่ชอบ
กฎระเบียบที่เป็นทางการ จะบังคับใช้เฉพาะในเร่ืองที่จําเป็นเท่านั้น มีความวิตกกังวลต่ํา พนักงาน
จะทํางานหนักต่อเมื่อเขาต้องการจะทํา ซึ่งไม่ได้เกิดจากแรงขับภายในที่จะทํากิจกรรมนั้น ชอบการ
ผ่อนคลาย และเป็นผู้กําหนดกรอบเวลาในการทํางานเอง  

5. การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation) จากลักษณะวัฒนธรรมทั้ง 4 
ประการดังกล่าวข้างต้น ต่อมาได้มีการศึกษาด้วยวิธีอ่ืนเพื่อหาลักษณะวัฒนธรรมซึ่งยังไม่ถูกค้นพบ 
จากการศึกษาด้วยกรอบการศึกษา Hofstede โดย Michael Bond จาก Chinese University of Hong 
Kong ที่ได้พัฒนาแบบสอบถามซึ่งเรียกว่า Chinese Value Survey (CVS) จากความร่วมมือของ     
นักสังคมวิทยาชาวฮ่องกง และไต้หวัน และสามารถสรุปปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ 5 ซึ่งเขาเรียกว่า พล
วัตรขงจื้อ (Confucian Dynamics) ซึ่งหมายถึงการดําเนินตามคําสอนของขงจื้อ หรือวิธีการมอง
อนาคตของคนว่ามองระยะสั้นหรือระยะยาว คําสอนของขงจื้อเป็นหลักยึดปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
โดยมีหลักการสําคัญ คือ 1) มีความมั่นคงทางสังคม โดยยึดหลักความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดย
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ผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่าต้องให้การปกป้องดูแลผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า ในขณะเดียวกันผู้ที่อาวุโสน้อย
กว่าต้องให้ความเคารพเชื่อฟังผู้ที่อาวุโสกว่า 2) ครอบครัวเป็นพื้นฐานของทุกๆสังคม คนแต่ละคน
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ทุกคนจะเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหรือครอบครัว ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมี
ความยับยั้งชั่งใจตนเองเพื่อรักษาความสอดคล้องภายในครอบครัวไว้ 3) ถ้าไม่อยากให้คนอ่ืนปฏิบัติ
ต่อเราอย่างไร ก็อย่าปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น 4) คนจะต้องทํางานที่ทําให้เกิดการพัฒนาทักษะ หมั่น
ศึกษาหาความรู้ ทํางานหนักและไม่ใช้จ่ายเกินความจําเป็น มีความอดทนและอุตสาหะ โดยถ้าระดับ 
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวยิ่งสูง แสดงถึงความเชื่อในคําสั่งสอนของขงจื้อสูง และสนับสนุน   
กิจกรรมการบริหาร ความเพียรพยายาม และ การยืนหยดัยึดมั่นในเป้าหมายเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างสิ่ง
สําหรับนักบริหาร การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจน้อยกว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้
บทบาทของผู้บริหารสําคัญยิ่งขึ้น ความประหยัด มัธยัสถ ์ ทําให้มีเงินออมเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 

ความละอายทําให้คนมองเร่ืองพันธะสัญญาที่ให้แก่กันเป็นเร่ืองใหญ่ ระดับการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะสั้นถ้ามีมากเกินไปจะทําให้คนไม่มีความคิดริเร่ิม ไม่พยายามเสี่ยง และไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
การรักษาหน้ามากเกินไปอาจทําลายธุรกิจได้ การเคารพประเพณีมากเกินไปก็อาจขัดขวางแนวคิด
ใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือการไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การตอบแทนกันในสังคม
ด้วยคําทักทาย การแสดงความรักและของขวัญ แสดงออกด้วยการเน้นเร่ืองมารยาทที่ดีในสงัคมมาก 
กว่าความสามารถ  
 

วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 กอฮ์ (Goh) ศึกษาการรวมกันทางวัฒนธรรมของ Masters of Business Administration 

(MBA) ตามแนวคิดของ Hofstede ใน 5 มิติทางวัฒนธรรมในออสเตรเลียและสิงคโปร์ โดยการ
ออกแบบการวิจัยแบบ pre-test and post-test quasi experimental  ผลการวิจัยพบว่ามีการรวมตัวกัน
เป็นเนื้อเดียวกันของการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างสังคมตามในมิติความเป็นปัจเจกนิยม 
(Individualism) หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainly Avoidance) และ ความเหลื่อมล้ําทาง
อํานาจ (Power Distance) อย่างไรก็ตามจีนสิงคโปร์ได้คะแนนสูงอย่างมีนัยสําคัญทั้งมิติมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะยาวกับระยะสัน้ (พลวัตเกี่ยวกับขงจื๊อ) (Long versus Short-term Orientation)44

 และ
ผลการศึกษาของวู (Wu) เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาชีพของนักศึกษาอุดมศึกษาใน 5 มิติพบว่า 

                                                 
44 Jonathan Wee Pin Goh, “Globalization's Culture Consequences of MBA Education 

across Australia and Singapore: Sophistry or Truth?,” Higher Education : The International 
Journal of Higher Education and Educational Planning 58, 2 (Aug 2009) : 131-155.  
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานไม่คงที่ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อสภาพ 
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมในการทํางานก็เปลี่ยนไปด้วย 
ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงและประเมินผลเป็นระยะๆ45 

ในรายงานวิจัยการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของคนไทย และนัยยะที่มีต่อการบริหาร
องค์การ เป็นการศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยเชิงสํารวจ   โดยใช้กรอบการศึกษาลักษณะ 
วัฒนธรรมของฮอฟสตีด ที่วัดและวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมใน 5 มิติคือ ความเหลื่อมล้ําทาง
อํานาจ ความเป็นปัจเจกนิยม ลักษณะความเป็นเพศชาย การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และเพิ่มเติมลักษณะวัฒนธรรมอีกสองมิติที่คาดว่าเป็นลักษณะวัฒนธรรม
ของไทยคือ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ บทบาทของพุทธศาสนา การศึกษาใช้
กลุ่มตัวอย่างขนาด 1,000 คน ที่เป็นบุคลากรขององค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ผลการ
วิเคราะห์พบว่าลักษณะวัฒนธรรมของไทยมีความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ ความเป็นปัจเจกนิยมและ
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวในระดับปานกลาง ในขณะที่มีลักษณะความเป็นเพศชายในระดับต่ํา 
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบทบาทของ
พุทธศาสนาสูง รวมทั้งพบว่าลักษณะวัฒนธรรมด้านเหลื่อมล้ําทางอํานาจ ความเป็นปัจเจกนิยม การ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในขณะที่ลักษณะความเป็นเพศชายไม่มีความแตก 
ต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างองค์การทั้งสามประเภท ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าบุคลากรในองค์การ
ภาคเอกชนให้ความสําคัญกับการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมากกว่าองค์การภาครัฐ และองค์การภาค  
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของบุคลากรในองค์การภาคเอกชนที่ให้ความสําคัญ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่มากกว่าบุคลากรในองค์การภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า องค์การภาคเอกชนให้ความสําคัญกับการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมากกว่า  
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ และลักษณะบุคลากรในองค์การภาค
รัฐวิสาหกิจให้ความสําคัญกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เคยทํามาที่มากกว่า มีความยืดหยุ่นความ  
พร้อมในการยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังได้เสนอว่าความเหลื่อมล้ําทางอํานาจและ
ความเป็นปัจเจกนิยมในระดับปานกลางยังอาจแสดงให้เห็นว่า แนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณา
ผลตอบแทนที่จะสร้างแรงจูงใจในสังคมไทย อาจเป็นแนวทางแบบผสมผสานระหว่างการพิจารณา

                                                 
45 Ming-Yi Wu, “Hofstede’s Cultural Dimensions 30 Years Later : A Study of Taiwan 

and the United States,” Intercultural Communication Studies XV, 1 (2006) : 33. 
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ผลตอบแทนแบบเป็นธรรม (Principle of Equity) ที่พิจารณาผลตอบแทนบุคลากรบนพื้นฐานของ
ผลการทํางานรายบุคคล (Performance-Based Compensation) และการพิจารณาผลตอบแทนแบบ
เท่าเทียม (Principle of Equality) ที่พิจารณาผลตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับเดียวกันอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยให้มีการพิจารณาผลตอบแทนแบบเป็นธรรมสําหรับผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบน
พื้นฐานของผลการดําเนินการของกลุ่ม และในกลุ่มจะมกีารจัดสรรผลตอบแทนนั้นให้สมาชิกของ
กลุ่มตามแนวทางการพิจารณาผลตอบแทนแบบเท่าเทียม ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือและสามัคคี
ของสมาชิกในกลุ่ม46 

ในด้านสถานศึกษา มีงานวิจัยเชิงคุณภาพของ ฮอลลิงเจอร์ และกันทามาระ (Hallinger 
and Kantamara) โดยใช้กรอบการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของฮอฟสตีด (Hofstede) พบว่า
วัฒนธรรมในโรงเรียนของไทยมี 4 ลักษณะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหารและการปรับ 
ปรุงโรงเรียน ดังนี้ 1) ครูรับรู้ว่าสังคมในโรงเรียนมีลักษณะเช่นเดียวกับสังคมไทยโดยทั่วๆไป ที่มี
การกระจายอํานาจ (disperse power) ระหว่างบุคคลในสังคมอย่างไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ครูยอม 
รับว่าสถานภาพของครูซึ่งถูกกําหนดโดยสังคมมาตั้งแต่แรกว่าต่ํากว่าผู้บริหาร ทําให้ครูลังเลที่จะ
ตัดสินใจหรือตั้งคําถามถึงเหตุผลในการปฏิบัติงาน ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องออกคําสั่งอยู่เสมอว่าจะให้ครูทําอะไรก่อน อะไรหลัง และครูมักจะทําตาม
คําสั่งของผู้บริหารในลักษณะผิวเผินหรือทําให้ผ่านๆไป เกิดวัฒนธรรมการยอมตามของครูในระดับ
ปฏิบัติ ครูจึงคิดว่าหน้าที่การปรับปรุงโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับตน 2) สังคมไทยจะเน้นการรวมกลุ่ม
และรักพวกพ้อง (collectivism) ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจของกลุ่มครูจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในโรงเรียนมากกว่าการตัดสินใจของครูคนหนึ่ง และครูมักหลีกเลี่ยงการกระทําที่แตกต่างไปจาก
การกระทําของกลุ่ม 3) ครูมักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนหรือ
คลุมเครือ (uncertain avoidance) เช่น การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทําให้ครูมีความรู้สึกยุ่งยากใจ และมองไม่เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโรงเรียนช้า ครูมักยอมรับกฎและธรรมเนียมปฏิบัติง่ายๆที่ปฏิบัติกัน
มา แม้ว่าจะไม่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขาดความคิดริเร่ิมที่จะปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานของตนให้ดีขึ้น และ 4) สังคมในโรงเรียนเป็นวัฒนธรรมของผู้หญิง (feminine 
culture) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคือ ชอบคงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานแบบเดิม แม้จะตระหนักว่าการ

                                                 
46 บุษกร วัชรศรีโรจน์ โกวิทย์ กังสนันท์ และบูรพา ชดเชย, รายงานวิจัยการวิเคราะห์

ลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยและนัยยะที่มีต่อการบริหารองค์การ, 2-111. 
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เปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามล้วนมีประโยชน์ มีการโต้เถียงอย่างไม่มีเหตุผลและมักนําการเล่นสนุกสนาน 
มาปะปนขณะทํางาน ทําให้การปฏิบัติงานไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร47 

ในด้านประสิทธิผลโรงเรียน มีการศึกษาที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารด้านภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง การใช้อํานาจ การติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมโรงเรียนด้านความเหลื่อมล้ําของ
อํานาจ ปัจเจกนิยม กลุ่มนิยม ความเป็นชาย ความเป็นหญิง และการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มี
อํานาจทํานายประสิทธิผลโรงเรียนด้านการรับรู้ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 49.50      
         ผู้บริหารด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพในการอธิบายความแปรปรวน 
ของประสิทธิผลโรงเรียนด้านการรับรู้ประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมมากที่สุด รองลงมา คือ 
วัฒนธรรมโรงเรียนด้านกลุ่มนิยม และด้านความเหลื่อมล้ําของอํานาจ48 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้รายงานวิจัยประสิทธิภาพการใช้ครู : 
กรณีศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ศึกษาโรงเรียนอนุบาลที่มีประสิทธิภาพการใช้ครูอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ พบว่า ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ โรงเรียนมีชื่อเสียงและวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนดี 
เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากความศรัทธายอมรับของชุมชนและผู้ปกครองโดยส่วนรวม รวมทั้งค่อยๆสั่ง
สมมาเป็นเวลานาน จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานทั้งหลายของผู้บริหารและครูเป็นอย่างมาก ส่วน
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพการใช้ครูอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ โรงเรียนขาดการยอมรับและศรัทธา 
จากชุมชนและผู้ปกครองโดยส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารจึงเกิดขึ้น 
อันเป็นผลลบต่อการปฏิบัติงานทั้งหลายของผู้บริหารและครูในภาพรวม49 ในปี 2551 ศิริพร พูลรักษ์ 
ศึกษาการพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิภาพการใช้ครู เป็นการ
นําโมเดลการวัดประสิทธิภาพการใช้ครูที่พัฒนาขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 อันเป็นช่วงก่อนการปฏิรูป
การศึกษามาปรับปรุงโมเดลใหม่ โดยศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาและสํานักงาน

                                                 
47 P. Hallinger and P. Kantamara, “Exploring the cultural context of school 

improvement in Thailand,” School Effectiveness and School Improvement 12 4 (2001) : 385-408. 
48 สุรชัย ช่วยเกิด, “คุณลักษณะของผู้บริหารและวัฒนธรรมโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิผลโรงเรียน ภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 138. 

49 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ครู : 
กรณีศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539), 226, 
237. 
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ครูมากที่สุด 
คือ ตัวแปรคุณลักษณะของโรงเรียน รองลงมาคือตัวแปรความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมของโรงเรียน 
และตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริหารและครูตามลําดับ และเมื่อรวมผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลได้ว่า โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพการใช้ครูสูงเป็น
โรงเรียนที่มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากชุมชน     และมีระดับคุณภาพการบริการที่ดีและ 
เพียงพอ50 ในด้านการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ปัจจัย
สําคัญที่ส่งเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่มปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่ผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท สนใจใฝ่เรียนรู้ ใช้ทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารแบบเข้มงวด 
การมีวัฒนธรรมองค์การที่ดี คือ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีแบบแผนการทํางานเป็นทีม มีตัวแบบการเป็น
ครูที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าของการประเมิน รวมทั้งการที่ครูมีความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ต่อการสอน สนใจใฝ่เรียนรู้และเชื่อว่าการประกันคุณภาพการศึกษานําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส่วนปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใน
กลุ่มปัจจัยภายใน ได้แก่ การที่วัฒนธรรมองค์การมีลักษณะแตกแยก แข่งขัน ไม่ให้เกียรติและไม่
ไว้วางใจกัน ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่อนครู ครูไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและครูไม่
เพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบและความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีทัศนคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งผู้บริหารไม่ให้เวลากับโรงเรียนเต็มที่ ใจดีเกินไป ขาดความเด็ดขาด นําการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็วจนครูรับไม่ทัน ใช้รูปแบบการบริหารแบบชี้นํามากกว่าการมีส่วนร่วม และ
ผู้ช่วยผู้บริหารขาดความสามารถในการบริหารและมีงานธุรการมาก51 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง หมายถึง 
ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน 
ใน 5 ลักษณะคือ 1) ลักษณะความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ 2) ลักษณะความเป็นปัจเจกนิยม 3) ลักษณะ

                                                 
50 ศิริพร พูลรักษ์, “การพัฒนาโมเดลการวัดและโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ประสิทธิภาพการใช้ครูและการศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสังกัด” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 176. 

51 เก็จกนก เอ้ือวงศ์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 
บทคัดย่อ. 
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ความเป็นเพศชาย 4) ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และ 5) การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
ในการวิจัยนี้คาดว่า หากวัฒนธรรมโรงเรียนมีลักษณะข้างต้น จะส่งผลให้ครูปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

 

สุขภาพจิตครู (Teacher’s Mental Health) 
การทํางานของจิตเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นการให้พื้นฐานที่สร้างความเข้าใจอย่างสมบูรณ์

ในการพัฒนาความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ข้อมูลใหม่จากศาสตร์ด้านระบบประสาท ทําให้มี
ความก้าวหน้าในความเข้าใจการทํางานของจิต เป็นที่ชัดเจนว่าการทํางานของจิตสนับสนุน
กระบวนการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และเป็นพื้นฐานการเชื่อมโยงกับการ
ทํางานทางกายภาพและผลทางสังคม สําหรับบุคคล สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสุขภาพสังคมเป็น
เกลียวเชือกที่สําคัญของชีวิตที่ซึ่งประสานกันอย่างใกล้ชิด และพึ่งพากันอย่างลึกซึ้ง เมื่อความเข้าใจ 
ในความสัมพันธ์นี้พัฒนาขึ้น ก็ชัดเจนมากขึ้นว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญต่อความมีชีวิตที่ดีทั้งมวล
ของบุคคล สังคม และประเทศ 52 รวมไปถึงในสถาบันการศึกษา สุขภาพจิตครูมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน และการทํางาน 

 
ความหมาย 
องค์การอนามัยโลก กล่าวถึงแนวคิดของสุขภาพจิตว่าได้รับการอธิบายในมุมมองที่แตก 

ต่างกัน บางแนวอธิบายเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic) มุมมองจิตวิเคราะห์มองว่า สุขภาพจิต 
คือ คุณสมบัติของบุคคลและการทํางานของการพัฒนาภายในจิตใจ สุขภาพจิตดีเป็นผลของการ
ถ่ายทอดทางสังคม สุขภาพจิตเป็นคําศัพท์ที่คลุมเครือมาก เป็นการยากที่จะใช้ประโยชน์ทั่วๆไปใน
บริบทเดียว สุขภาพจิตไม่มีความหมายแน่นอน สายงานทางสุขภาพจิตจะมุ่งมั่นสําหรับสถานะทาง
วิทยาศาสตร์ในขณะที่ใช้ประโยชน์ได้ในทางเกี่ยวกับการนึกคิด53 

วารร์ (Warr) ให้ความหมายสุขภาพจิต 5               1) ความรู้สึกของสภาพชีวิตที่ดี 
(affective well-being) ซึ่งสภาพชีวิตที่ดีมีสองมิติ คือความปิติยินดีและความตื่นเต้น 2) สมรรถนะ 
(competence) สุขภาพจิตที่ดีถูกแสดงให้เห็นจากความสําเร็จจากการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

                                                 
52 World Health Organization, Mental health : New understanding, New hope [Online], 

accessed 7 April 2009. Availlable from http://www.who.int/whr/2001/chapter1/en/index1.html 
53 Akbar Husain, Mental health of teachers [Online], accessed 7 April 2009. Available 

from http://myais.fsktm.um.edu.my/view/people/Akbar_Husain,__.html 
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(relationships with others) การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น (gainful employment) และความสามารถในการ
ปรับตัว (adaptability) สมรรถนะจะเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากในชีวิตโดยเป็นการทดสอบ
สุขภาพจิต ความสําเร็จที่ตอบสนองความทุกข์ยากต้องการทักษะความสามารถในการปรับตัว ความ
เชื่อ และความคิดที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 3) ความเป็นอิสระ (automony) เป็นความอิสระที่
เลือกเส้นทางของพฤติกรรมของตนเอง สุขภาพจิตของบุคคลมีศักยภาพที่จะแสดงคุณค่าและความ
พึงพอใจของตนเองเมื่อได้แสดงพฤติกรรมที่ตนเลือกเอง 4) ความทะเยอทะยาน (aspiration) 
สุขภาพจิตของบุคคลเป็นความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งบุคคลอาจจะต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่เครียดและอาจสร้างความยากลําบากได้ ความทะเยอทะยานที่ต่ําจะสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของการยอมจํานน เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่พึงพอใจ 5) การบูรณา
การการทํางาน (integrated functioning) โดยพิจารณาคํากล่าวของฟรอยด์เกี่ยวกับความรักและการ
ทํางาน (Freud’s statement about love and work) ว่าเป็นเครื่องหมาย (hallmark) ของสุขภาพจิตของ
บุคคลที่พบเส้นทางที่สมดุลของการทํางานและความรัก54 

สุรางค์ จันทร์เอม ให้ความหมายสุขภาพจิตว่า คือการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มี
ความคิดถูกต้อง แก้ปัญหาในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถทําประโยชน์ให้แก่
ตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 55  ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  กล่าวว่าสุขภาพจิตครูคือสภาพ
ชีวิตที่เป็นสุขของครู สภาพสมบูรณ์ทางจิตใจของครู สภาพที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะปฏิบัติ 
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพอใจและภูมิใจในกิจกรรมต่างๆ ความร่ืนเริงเบิกบานและมี
ความสุขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งนักเรียนและเพื่อนร่วมอาชีพ 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถที่จะปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น และสามารถผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและศีลธรรม56 

 
สุขภาพจิตและการปฏิบัติงานของครู 
โดยปกติปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากกิจกรรมชีวิต รวมทั้งความกดดันในการทํางานและสิ่ง

นี้ก็เป็นความจริงของครูและคนอ่ืนๆ  การสูญเสียญาติหรือเพื่อนสนิท (Bereavements) หย่าร้าง 

                                                 
54 Warr, quoted in Paul M. Muchinsky, Psychology Applied to Work 8th ed. (Belmont, 

Calif. : Thomson/Wadsworth, 2006), 350 - 351. 
55สุรางค์ จันทร์เอม, สุขวิทยาจิต พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2527), 2. 
56ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, สุขภาพจิตเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ์, 2530), 190-

191.   
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(divorces) ปัญหาทางการเงิน (financial difficulties) ครอบครัว (family history) และลักษณะส่วน
บุคคล (personal characteristics) สามารถกระตุ้นการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาเหล่านี้เป็น
ธรรมดา บางคนต้องการความช่วยเหลือเพราะคิดว่าพวกเขาย่อมจะสูญเสียงานของพวกเขาหากพวก
เขามีปัญหา57  

การศึกษาของ จาง และ ลู่ (Zhang and Lu) ที่การสํารวจสุขภาพจิตของครูในจีนต้ังแต่ปี 
1994 พบงานวิจัยของเกา และ หยวน (Gao and Yuan) ไดศ้ึกษาสุขภาพจิตครู 554 คนในกรุงปักกิ่ง 
พบว่าร้อยละ 58.46 รายงานว่ามีความรําคาญมากกว่าความสนุกสนานในการทํางานของตน ร้อยละ 
8.57 บ่นเกี่ยวกับความทุกข์จากงานนั้น ในปี 2004 เหลียว และ ลี่ (Liao and Li) ได้ทําการศึกษาครู 
2,292 คนใน 168 โรงเรียนมัธยมของ 14 เมืองในมณฑลเหลียวหนิง ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 51.2 
ของครูมีปัญหาทางจิต นอกจากนี้ร้อยละ 2.49 เป็นโรคทุกข์ทางใจ ทํานองเดียวกัน ในปี 2000 หวัง 
(Wang) ศึกษาครู 8,662 คนใน 19 วิทยาลัยในมณฑลกวางตุ้ง แสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 10.4 
ของพวกเขามีสุขภาพจิตดี ในแง่ของหลักฐานข้างต้นดูเหมือนว่าความผิดปกติทางจิตของครูผู้สอน
ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นและแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะทํางานในระดับประถม มัธยม หรือ วิทยาลัย การ
วินิจฉัยความผิดปกติทางจิตครู แสดงให้เห็นในการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ ที่บางส่วนระบุความ
รุนแรงของความผิดปกติทางจิตในการสอนภาษาจีน ครูจึงควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ปัจจุบัน
ครูเผชิญกับแรงกดดันหลายเร่ืองเกี่ยวกับความรับผิดชอบการสอน การวิจัย การปรับปรุงความรู้และ
ครอบครัว จึงเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ครู สาเหตุหลายประการหลักอาจนําไปสู่สถานการณ์ปัจจุบัน 
ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมประเภทต่างๆ ทําให้พวกเขาช็อคมาก ซึ่งทําให้เกิดการรบกวนจิตใจและเกิด
ความสับสน 2) ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ฉับพลันในปรัชญาวัฒนธรรม 3) การเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาและการสอนรวมทั้งความ
คาดหวังอย่างสูงจากครูทุกคน ถือเป็นแหล่งหลักของการขยายความกดดันในจิตใจของครู 4) 
นอกเหนือจากการแข่งขันที่เข้มงวดในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการสอนไม่มีที่สิ้นสุดและ
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการพัฒนาสื่อมวลชนเสมอ ทําให้ครูกลัวล้าหลัง ดังนั้นพวก
เขาจึงใช้เวลาในการศึกษาพิเศษเพิ่มเติม นอกจากนี้เพราะความพิเศษของการเป็นครู ทําให้พวกเขา

                                                 
57 Common mental health problems : Supporting school staff by taking positive action 

[Online], accessed 25 March 2010. Available from 
http://www.http://www.lge.gov.uk/lge/aio/428696 
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ถูกแยกจากสังคมกลุ่มอื่น ๆ โดยปกติ ในสังคมครูจะได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย ระบบเผด็จ
การซึ่งรูปแบบการจัดการง่ายจะจํากัดความนับถือตนเอง (self-esteem) และการปฏิบัติให้สําเร็จด้วย
ตนเอง (self-fulfillment) ครูมีแนวโน้มอุดมคติในบุคลิกภาพ (personality) และการค้นหาตัวตนที่
แท้จริง (self-actualization) ดังนั้น ปัจจัยส่วนตัวและวัตถุประสงค์เมื่อร่วมกันจะเพิ่มความกดดันทาง
จิตของครู ความรู้สึกของพวกเขาเหน่ือยหน่ายงานอย่างมาก ลดความมีชีวิตที่ดี และสภาพจิตที่แย่
ลง 58  นอกจากนี้ สถานการณ์ที่เหน่ือยหน่ายในงานของครูในมาเก๊าส่งผลให้ครูสูญเสียความเป็นตัว
ของตัวเอง (depersonalization) และความสําเร็จของงานต่ํา59 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กล่าวว่าในการปฏิบัติงานของครู หน้าที่การงานของครูมีส่วนบั่น
ทอนสุขภาพจิตของครูได้มาก กล่าวคือ 

1. ลักษณะของงานในหน้าที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็นงานที่ซ้ําซากจําเจ  
บทเรียน เดิม วิธีสอนแบบเดิม ตัวอย่างเก่าๆ โสตทัศนูปกรณ์อย่างเดิม เคร่ืองแต่งกายแบบเก่า ฯลฯ 
สิ่งเหล่านี้ทําให้ครูเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ครูที่มีความกระตือรือร้น ใช้ความ
พยายามอย่างหนักและวางเป้าหมายของการเรียนการสอนไว้สูง จะเกิดความผิดหวังและท้อถอยได้
ง่าย หากผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามคาดหวัง เพื่อลดความเบื่อหน่ายในงานสอนลงบ้าง ครูควรระลึก
อยู่เสมอว่า การสอนที่ดีจะต้องประกอบด้วยการปรับปรุงวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดัดแปลง
เน้ือหาวิชาให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของเด็ก และครูจะต้องสอนตัวเด็กไม่ใช่
สอนเนื้อหาวิชา 

2. ครูมักประสบปัญหาที่ทําให้เกิดความเครียดทางอารมณ์อยู่เสมอ เป็นเหตุให้เกิดปัญหา 
ทางสุขภาพจิตได้ง่าย สาเหตุสําคัญที่ทําให้ครูเกิดความเครียดทางอารมณ์ได้มากที่สุด ดังนี้ 1) งาน
ในหน้าที่มากเกินไป 2) ชั้นเรียนมีจํานวนนักเรียนมากเกินไป 3) ปัญหาเรื่องที่พักอาศัย 4) งาน
ธุรการรบกวนเวลาสอนของครู 5) ครูบางคนทํางานธุรการโดยไม่ต้องทําการสอน 6) ขาดอุปกรณ์
การศึกษาและอาคารสถานที่ 7) ไม่สามารถสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 

3. ปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น ความขัดแย้งระหว่างการรักษากฎระเบียบวินัย
กับความต้องการคะแนนนิยมจากเด็ก ครูบางคนต้องการให้เด็กรัก จึงผ่อนคลายความเข้มงวดด้าน

                                                 
58 Ji Jia Zhang and Lu Ai Tao, “Review of teachers’ mental health research in China 

since 1994,” Frontiers of Education in China, 3, 4 (2008) : 623-638. 
59 Andrew Luk and others, An Exploration of the Burnout Situation on Teachers in 

Two Schools in Macau [Online], accessed 25 March 2010. Availlable from 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb (EJ873810) 
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ระเบียบวินัยลงไป แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งต่อไปอีกว่า ควรผ่อนผันให้ได้มาก
เพียงใดจึงจะไม่เกิดผลเสียหาย ปัญหาเรื่องการควบคุมวินัยจะลดลงไปได้เป็นอย่างมาก หากครูและ
นักเรียนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ครูควรบําเพ็ญตนให้เด็กเคารพนับถือโดยสนิทใจ แสดงให้เด็กเห็น
ว่าตนสนใจเอาใจใส่เด็กเสมอ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของเด็กตลอดเวลา รู้จักยกย่องชมเชยเด็กตามสมควรซึ่งจะทําให้เด็กเลิกล้มความคิด  
ที่จะทําผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายอารมณ์บ้างบางคร้ัง 
ครูบางคนมีความรู้สึกว่าวิธีระงับความขัดแย้งระหว่างครูกับเด็กได้ดีที่สุดคือ การแสดงให้เด็กได้
ทราบว่าใครเป็นผู้มีอํานาจเหนือกว่า การทําเช่นนี้หากดูผิวเผินจะรู้สึกว่าได้ขจัดปัญหาขัดแย้งให้
หมดสิ้นไปแล้ว แต่ความเป็นจริงความรู้สึกขัดแย้งของเด็กยังคงอยู่เพียงแต่ถูกเก็บกดไว้เท่านั้น การ
เก็บกดจะทําให้เด็กมีความเครียดทางอารมณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กเป็นอย่าง
มาก ในบางคร้ังครูอาจมีความขัดแย้งกับผู้บริหารโรงเรียน และมักจะถูกบังคับให้กระทําในสิ่งที่ตน
ไม่เห็นด้วย ครูบางคร้ังรู้สึกว่าระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารตั้งขึ้น เป็นเคร่ืองกีดขวางการทํางานของ
ตน 

4. คตินิยมที่ว่า “ครูต้องเป็นแบบฉบับอันดีงามของศิษย์” ทําให้ผู้เป็นครูต้องคอยระมัด 
ระวังตน ต้องควบคุมพฤติกรรมและความต้องการของตนให้เหมาะสมกับอาชีพครู วินัยของครูทํา
ให้ครูขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมบางประการทางสังคม ต้องคอยระวังอากัปกริยาและ
พฤติกรรมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ต้องละเว้นความพอใจบางอย่าง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดทาง
อารมณ์ อันมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพจิตของครูเป็นอันมาก 

5. ครูบางคนมีความรู้สึกว่าเงินเดือนที่ได้รับไม่คุ้มกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน  
ครูต้องทํางานพิเศษหลายอย่างแต่ไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามสมควร ไม่ได้รับการยก
ย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปเหมือนคนในบางอาชีพ นอกจากนี้ครูต้องเผชิญกับปัญหาวุ่นวายของเด็ก
อยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย60 

วารร์ (Warr) ได้กล่าวถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต 9               1) 
โอกาสของการควบคุม (opportunity for control) หมายถงึสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งบุคคลถูกควบคุมเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือกิจกรรมในชีวิตของเขา การควบคุมบุคคลถูกเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ดีกว่า โดยที่
การควบคุมมีสองมิติคือ มิติแรกเกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมของตนตามต้องการ 
และมิติที่สองเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของพฤติกรรม

                                                 
60

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืนๆ, สุขภาพจิตเบื้องต้น (พิษณุโลก : โครงการตํารา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2518), 169-173. 
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นั้นๆ การไร้ความสามารถที่จะควบคุมผลลัพธ์ของการเลือกพฤติกรรมของบุคคลจะทําลายความ
ต้องการของการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมตั้งแต่แรกเร่ิม 2) โอกาสของการใช้ทักษะ (opportunity for 
skill use) เป็นความสามารถของสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนหรือขัดขวางการใช้ทักษะ การไร้ความ 
สามารถในการใช้ทักษะของบุคคลอาจจะเกี่ยวข้องกับสองเหตุผล เหตุผลแรกเกี่ยวข้องกับการขาด
แคลนโอกาสในการใช้ทักษะของบุคคลที่ได้พัฒนามาเรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่สองคือการขาดแคลน
โอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ 3) ปัจจัยภายนอกทําให้เกิดเป้าหมาย (externally generated goals) 
โอกาสที่กําหนดเป้าหมายและช่องทางพฤติกรรมในการติดตามเป้าหมาย จะทําให้สุขภาพจิตดีขึ้น 
การขาดการกระตุ้นจะสนับสนุนการขาดความกระตือรือร้นในการพยายามที่จะทําให้บรรลุผล
สําเร็จ 4) ความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม (environmental variety) หมายถึงผลประโยชน์ที่
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีทางเลือก สิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลนความหลากหลายจะนําไปสู่การลดลง
ของทกัษะที่ต้องการในการทํางาน พฤติกรรมที่เกิดซ้ําซากจะทําให้เกิดความจําเจและสุขภาพจิตเลว
ลง 5) ความชัดเจนของสิ่งแวดล้อม (environmental clarity) เป็นระดับที่ซึ่งชัดเจนในสิ่งแวดล้อมที่
ต้องการของบุคคล ความชัดเจนมีสองวิธี วีธีแรกคือกฎระเบียบที่ชัดเจนและมาตรฐานสําหรับ
พฤตกิรรมที่ยอมรับได้ วิธีที่สองคือบุคคลได้รับผลย้อนกลับที่ถูกต้องของพฤติกรรมที่เหมาะสม 6) 
การหามาได้ของเงิน (availability of money) การมีเงินไม่ได้หมายความว่ามีสุขภาพจิตดี แต่การขาด
เงิน (ความยากจน) จะเพิ่มขึ้นได้จากการด้อยค่าของสุขภาพจิต สุขภาพกาย และอารมณ์ 7) ความ
ปลอดภัยทางกายภาพ (physical security) สิ่งแวดล้อมจะต้องให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงที่เป็น
พื้นฐานของชีวิตอย่างต่อเนื่อง การขาดความปลอดภัยจะคุกคามพื้นฐานของสุขภาพจิต 8) โอกาส
สําหรับการติดต่อระหว่างบุคคล (opportunity for interpersonal contact) สุขภาพจิตของบุคคลคือ
ประสบการณ์ทางบวกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมและอารมณ์สิ่งแวดล้อม 
ที่ขัดขวางการติดต่อระหว่างบุคคลโดยการโดดเด่ียวบุคคลให้ทํางานลําพังเป็นการทําร้ายสุขภาพจิต
อย่างมาก 9) ตําแหน่งหน้าที่ซึ่งมีค่าทางสังคม (valued social position) บุคคลจะเคารพในตนเองจาก
การวางคุณค่าสิ่งที่ตนกระทําให้แก่สังคม การสูญเสียการทํางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่เลวลงของ
บุคคลที่รู้สึกแย่ลงในบางบทบาท61 

บอร์จ และฟอลซัน (Borg and Falzon) และ ฮานิฟ (Hanif) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพจิตครูหลายประการได้แก่ 1) ขาดความถนัดวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู (Lack of 
Professional Aptitude and Spirit) ในประเทศส่วนใหญ่บุคคลเลือกการสอนเป็นอาชีพ ไม่ใช่เพราะ
บุคคลสนใจในการเรียนการสอน แต่เป็นเพราะบุคคลไม่ได้เข้าถึงวิชาชีพอ่ืน 2) อันตรายจากการ

                                                 
61 Warr, quoted in Paul M. Muchinsky, Psychology Applied to Work, 348-349. 
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ประกอบอาชีพ (Occupational Hazards) อาชีพครูมีสภาพที่คับข้องใจ เช่นการจัดการกับนักเรียนที่
ผิดวินัย ที่อาจทําให้เกิดความไม่ปรองดองและความเครียด 3) ขาดเกียรติภูมิทางสังคม (Lack of 
Social Prestige) ผู้นําและนักการศึกษาต่างให้การสรรเสริญถึงความสําคัญของครู ทั้งหมดยอมรับว่า
ครูเป็นผู้สร้างของประเทศในอนาคต เป็นคําขวัญเสียงหวานหู แต่สิ่งที่สําคัญคือครูในสายตาของ
สังคม 4) เงินเดือนตํ่า (Poor Salaries) ค่าครองชีพที่มีต้นทุนสูงและความรับผิดชอบของครูที่มีต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งหมดของเด็กที่เพิ่มขึ้นแต่เงินเดือนของครูยังไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
เดียวกัน 5) ความคาดหวังทางจริยธรรมสูง (High Moral Expectations) สังคมคาดหวังว่าครูคือ
นักบุญ ครูจะต้องนําเสนอรูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียน แต่ในทางปฏิบัติ นักเรียน
เลียนแบบหรือมีรูปแบบตามอุดมคติของครูหรือไม่ ครูเป็นสมาชิกของสังคมและเป็นไปได้ว่าสภาพ 
แวดล้อมทางสังคมที่เลวร้ายอาจมีผลต่อบุคลิกภาพของครู 6) ภาระงาน (Workload) ภาระงานสอนที่
หนัก ครูอาจสอน 6 ถึง 8 คาบในหนึ่งวัน หากเกินกว่านี้อาจทําให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์และ
จิตใจ หากความเหนื่อยล้าต่อเน่ืองเป็นเวลานานและสามารถนําไปสู่ความเครียด 7) ความสัมพันธ์
ระหว่างครู (Relationship among Teachers) ความขัดแย้งในหมู่เพื่อนอาจรบกวนความสามัคคี 
ความร่วมมือและสิ่งดีงามระหว่างครู 8) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและครู (Relationship 
between the Administrator and Teachers) ผู้บริหารบางคน (ผู้จัดการหรือครูใหญ่) เป็นผู้มีอํานาจ
เด็ดขาด พวกเขาประพฤตเิพียงอย่างเป็นธรรมเนียมเท่านั้นและออกคําสั่งแก่ครูโดยปราศจากคําชื่น
ชมในการปฏิบัติ 9) ความไม่มั่นคงในการให้บริการ (Insecurity of Service) ปัจจัยนี้หมายถึงการถือ
ครองงาน ครูบางคนอาจได้รับการแต่งต้ังเป็นการชั่วคราวนี้ อาจพัฒนาจํานวนปัญหา เช่น วิตก
กังวลหรือภาวะซึมเศร้าความเครียด 10) ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก (Lack of Facilities) สถาบัน 
การศึกษาหลายไม่ได้มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ดีในห้องสมุด 
โสตทัศนูปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกทําให้เกิดความขัดข้อง
และความเครียดระหว่างครู62 

 
ลักษณะของผู้ท่ีสุขภาพจิตดี  
มาสโลว์ และมิทเทิลมานน์ (Maslow and Mittelmann) ได้เสนอเกณฑ์ต่อไปนี้สําหรับ

สุขภาพจิตใจที่ปกติ 1) ความรู้สึกของความปลอดภัยเพียงพอ (adequate feeling of security) 2) การ

                                                 
62 M G. Borg and J M. Falzon (1993), R. Hanif (2005) quoted in Akbar Husain, Mental 

health of teachers. [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://myais.fsktm.um.edu.my/view/people/Akbar_Husain,__.html 
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ประเมินตนเองเพียงพอ (adequate self-evaluation) 3) ความเป็นธรรมชาติและความสามารถทาง
อารมณ์เพียงพอ (adequate spontaneity and emotionality) 4) สัมผัสกับความเป็นจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ (efficient contact with reality) 5) ความต้องการทางร่างกายเพียงพอและน่าพึงพอใจ 
(adequate bodily desires and the ability to gratify them) 6)  ความรู้ตนเองเพียงพอ บูรณาการและ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพ (adequate self-knowledge, integration and consistency of personality) 7) 
เป้าหมายชีวิตเหมาะสม มีความสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ (adequate life goals, ability to 
learn from experience) 8) มีความสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม (ability to satisfy the 
requirements of the group) 9) เป็นอิสระจากกลุ่ม หรือวัฒนธรรม (adequate emancipation from the 
group or culture)63 

เจโฮดา (Jahoda) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมีลักษณะ 1) เจตคติที่มีต่อ
ตนเอง สามารถที่จะยอมรับตนเอง มีความภูมิใจในความสําคัญของตนเอง เคารพตนเอง ตลอดทั้ง
เข้าใจ ยอมรับสภาพตนเอง 2) การเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลเป็นไปอย่างสมปรารถนา 
และสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง สามารถประสบความสําเร็จและความมุ่งหวังที่พึงประสงค ์
ตลอดทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของตนจนเต็มที่ 3) ประสมประสานขององค์ประกอบบุคลิก 
ภาพไปอย่างกลมกลืน ราบรื่น มีสติสัมปชัญญะ ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของจิตไร้สํานึก มีความสามารถ
ทนต่อความวิตกกังวล และความบีบคั้นภายใต้สภาวะการณ์ใดสภาวะการณ์หนึ่ง 4) ความเป็นตัว
ของตัวเองและความเป็นอิสระในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พึงประสงค์ มีความอิสระจากอิทธิพล
ของสังคมในการตัดสินใจโดยยึดมาตรฐานที่เป็นหลักประจําใจของตน มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการ
บีบคั้นของอิทธิพลภายนอก 5) การยอมรับและเผชิญต่อความเป็นจริง ไม่หลงงมงายในความเพ้อฝัน
หรือความปรารถนาของตนเอง ขณะเดียวกันมีความสนใจ เอาใจใส่สวัสดิภาพของบุคคลอ่ืนๆด้วย  
6) ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะรักและให้ความรักแก่บุคคล  
อ่ืนได้ สามารถที่จะรับความรักจากบุคคลอ่ืน สามารถที่จะอุทิศเวลาให้แก่งานตลอดทั้งการเล่น มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีความพอใจในสภาพแวดล้อมของ
ตนเอง เต็มใจที่จะหาวิธีการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งอุปสรรคที่ต้องเผชิญในชีวิตของตน64  

วีระ ไชยศรีสุข ได้ให้ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 20            1) เป็นผู้ที่มีความ 
สามารถและมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับอายุ 2) เป็นผู้มีความพอใจในความ 

                                                 
63 Maslow and Mittelmann, quoted in Akbar Husain, Mental health of teachers.180. 
64 Marria Jahoda, Current Concept of Positive Mental Health (New York : New York 

Books, 1958), 22-24. 
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สําเร็จจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม โดยไม่คํานึงว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะมีการถก 
เถียงกันมาก่อนหรือไม่ก็ตาม 3) เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะทํางานและรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับบทบาท
หรือตําแหน่งในชีวิตของเขา แม้ว่าจะทําไปเพื่อตําแหน่งก็ตาม 4) เมื่อเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้ไข 
เขาก็ไม่หาทางหลบหลีก 5) จะรู้สึกสนุกต่อการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางต่อความสุขหรือพัฒนาการ 
หลังจากเขาค้นพบด้วยตนเองว่า อุปสรรคนั้นเป็นความจริง ไม่ใช่อุปสรรคจินตนาการ 6) เป็นผู้
สามารถตัดสินใจด้วยความกังวลน้อยที่สุด มีความรู้สึกขัดแย้งในใจและหลบหลีกปัญหาน้อยที่สุด 7) 
เป็นผู้สามารถ อดได้ รอได้ จนกว่าจะพบสิ่งใหม่หรือทางเลือกใหม่ที่มีความสําคัญหรือดีกว่า 8) เป็น
ผู้ประสบความสําเร็จด้วยความสามารถที่แท้จริง ไม่ใช่ความสามารถในความคิดฝัน 9) เป็นผู้คิด
ก่อนทําหรือมีโครงการแน่นอนก่อนที่จะปฏิบัติ ไม่มีโครงการที่จะถ่วงหรือหลีกเลี่ยงการกระทํา
ต่างๆ 10) เป็นผู้ที่เรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเอง แทนที่จะหาข้อแก้ตัวด้วยการหาเหตุผลเข้า 
ข้างตนเองหรือโยนความผิดให้ผู้อ่ืน 11) เมื่อประสบความสําเร็จก็ไม่ชอบคุยโอ้อวดจนเกินความ
จริง 12) เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนได้สมบทบาท รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อถึงเวลาทํางานหรือเวลาเล่น 13) 
เป็นผู้ที่สามารถจะปฏิเสธต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้เวลามากเกินไป หรือกิจกรรมที่สวนทางกับ
กิจกรรมที่เขาสนใจ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะทําให้เขาพอใจได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม 14) เป็นผู้
สามารถตอบรับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สําหรับเขา แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไม่ทําให้เขา
พึงพอใจก็ตาม 15) เป็นผู้ที่แสดงความโกรธออกมาโดยตรงเมื่อเขาได้รับความเสียหายหรือถูกรังแก 
และจะแสดงออกเพื่อป้องกันความถูกต้องของเขาด้วยเหตุผล การแสดงออกนี้จะมีความรุนแรง
เหมาะสมกับประมาณความเสียหายที่เขาได้รับ 16) เป็นผู้ที่สามารถแสดงความพอใจออกมาโดย 
ตรงและจะแสดงออกอย่างเหมาะสมกับประมาณและชนิดของสิ่งที่ทําให้เกิดความพึงพอใจนั้น 17) 
เป็นผู้สามารถถอดถอนหรืออดกลั้นต่อความผิดหวังและภาวะความคับข้องใจทางอารมณ์ได้ดี 18) 
เป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยและเจตคติที่ก่อให้เกิดรูปขึ้นอย่างเป็นระเบียบเมื่อเผชิญกับสิ่งยุ่งยากต่างๆได้ 
19) เป็นผู้สามารถระดมพลังที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างทันทีและพร้อมเพรียง และสามารถ
รวมพลังนั้นสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความสําเร็จของเขา 20) เป็นผู้ที่ไม่พยายามเปลี่ยน 
แปลงความจริง ซึ่งชีวิตของเขาจะต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เขายอมรับว่าบุคคลจะต้อง
ต่อสู้กับตนเอง ฉะนั้น เขาจะต้องมีความเข้มแข็งให้มากที่สุด และใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดเพื่อผละ
จากคลื่นอุปสรรคภายนอก65 

 
 

                                                 
65 วีระ ไชยศรีสุข, สุขภาพจิต (กรุงเทพฯ : แสงศิลป์การพิมพ์, 2533), 16-17. 
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สุขภาพจิตกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
เยอคีสและดอดสัน (Yerkes and Dodson) ได้ตั้งสมมติฐานว่าความเร้าอารมณ์ (arousal) 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธภิาพการทํางานโดยความเครียด (stress) เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม โดยตั้งเป็น “Yerkes – Dodson Law” ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดความเครียดจะทําให้
มีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด (maximum point) และหลังจากนั้นประสิทธิภาพการ
ทํางานก็จะลดลง” ดังแผนภูมิที่ 3 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ภาพแสดงความเร้าอารมณ์ (arousal) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานใน  
                 “Yerkes – Dodson Law” 
ที่มา : Patricia Barkway, Psychology for Health Professionals (Sydney; New York : Churchill 
Livingstone/Elsevier, 2009), 182. 
 

จากแผนภูมิที่ 3 อธิบายว่า ความเครียดในระดับที่เหมาะสมเป็นความท้าทายและเป็นเหตุ
ให้ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด ความเครียดในระดับเล็กน้อยจะไม่เป็นแรงจูงใจที่เพียงพอให้ปฏิบัติการ
สนองตอบต่อการกระตุ้นและประสิทธิภาพการทํางานก็จะต่ําสุด การเพิ่มพลังในการกระตุ้นเป็น
การปฏิบัติการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่นเมื่อนักเรียนต้องการสอบให้ผ่าน อย่างไรก็ตาม การเร้าอารมณ์
มากเกินไปจะส่งผลให้ในแต่ละที่มีการเกินกําลังและส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานเสื่อมลง เช่น
นักเรียนที่เป็นกังวลสูงเกี่ยวกับการสอบที่กําลังจะมา จะสูญเสียสมาธิหรือเจ็บป่วย66 

                                                 
66 Yerkes and Dodson quoted in Patricia Barkway, Psychology for Health Professionals 

(Sydney; New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2009), 182. 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงจุดสําคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุขอยู่ที่ว่าจะต้อง
จัดการกับงานหรือปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ให้มีความสุขในขณะที่ทํางาน งานที่ต้องการอย่างแท้จริงที่
ได้ผลสมบูรณ์จะต้องมีความหมายครบสองส่วน คือ 1) ตัวงานที่จะต้องทําให้เกิดผลสําเร็จที่เป็น
จุดมุ่งหมายของงาน คือ ให้ได้ผลงานอย่างดี และ 2) จิตใจที่ทํางานนั้นเป็นจิตใจที่มีความสุข 
หมายความว่า เวลาทํางานนั้นคนที่ทําก็มีความสุขด้วย ถ้าได้ทั้ง 2 อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ผลสมบูรณ์ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ต้องมีวิธีการ คือ อยู่ที่การทําใจ วางใจที่ถูกต้อง และมีหลักใจ การทํางานด้วยใจที่มีสุขงาน
นั้นก็ได้ผลดี งานนั้นเป็นส่วนใหญ่ของชีวิต ทําให้งานเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสุขแล้วเวลาส่วนใหญ่
ของชีวิตก็จะมีความสุข และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การทํางานได้รับผลตอบแทนจากการทํางาน ก็ได้
ความสุขอีกเป็นความสุขซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ก็เลยสุขไปหมด สุขสองชั้น สุขตลอดเวลา67 ซึ่ง อ้อมเดือน 
สดมณี และ อุษา ศรีจินดารัตน์ ได้พบว่า ครูที่มีความสุขใจสูงเป็นครูที่มีพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดีกว่าครูที่มีความสุขใจต่ํา 68  และ 
ต่อมาได้มีงานวิจัยที่พบว่า ความสุขใจในการสอน เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา69 

เรมี่ (Ramey) กล่าวถึงการผ่อนคลายความเข้มงวด (Relaxed intensity) ว่าหมายถึง 
ปรัชญาวิชาชีพ (professional philosophy) ความประพฤติ (demeanor) และวิถีชีวิต (way of life) ซึ่ง
เป็นกุญแจสําคัญที่จะเป็นผู้นําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะประสบความสําเร็จ บุคคล
ต้องผ่อนคลายซึ่งหมายถึงการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนุกสนานและเพลิด 
เพลินกับงาน ความเข้มงวดเป็นการให้บุคคลปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จอย่างมีเป้าหมาย
แน่นอน 70 โดย เคเลเฮียร์ (Kelehere) พบว่า ความเครียดเกิดขึ้นทุกกลุ่มในชุมชนโรงเรียนและจะมี

                                                 
67

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ชีวิตกับการทํางาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2547), 20-68. 

68 อ้อมเดือน สดมณี และ อุษา ศรีจินดารัตน์, รายงานการวิจัยปัจจัยด้านจิตสังคมและ
ความสุขใจที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา 
(กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549). บทคัดย่อ. 

69 อรพิน สีแก้ว,“ปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหา
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551). 122. 

70 Kyle Ramey, “Relaxed Intensity,” Principal Leadership 4, 8 (April 2004) : 28-31.  
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ผลต่อขวัญกําลังใจ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเป็นผู้นํา 71  แบลค (Black) รายงาน
การศึกษาครู Midwestern โดย Minnesota-based Optum Research พบว่าความเครียดน่าจะเป็นวิถี
ชีวิตสําหรับครู ครูหลายคนอธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ถูกกระทําให้พ่ายแพ้ พวกเขายอมรับความรู้สึก
กระวนกระวายและวิตก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของนักเรียน ร้อยละ 40 
ของผู้ตอบรายงานระดับความเครียดในงานว่ามีระดับสูง และส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว ความเครียดในงานมีผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย การปฏิบัติงานของครู และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การลดความเครียดจากการทํางานเป็นสิ่งดีสําหรับนักเรียน
และอาจารย์ โดยการสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้แน่ใจว่าโรงเรียนและบริเวณมีความปลอดภัย ครูมี
ปริมาณงานที่เหมาะสมและมีช่วงพักระหว่างงานที่เพียงพอ 72  นอกจากนี้ แมคฟิลด์ (Maxfield) 
รายงานว่า สภาพห้องเรียนแออัด การสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้ปกครองต่ํา ครูสูญเสียการควบ 
คุมในชั้นเรียน และ ระเบียบปฏิบัติอย่างราชการ เป็นสาเหตุเพียงพอที่จะทําให้ครูละทิ้งการต่อสู้เพื่อ
ความเป็นเลิศทางการศึกษาและออกไปจากอาชีพ เมื่อครูถอยหนี พวกเขาข้ามเส้นระหว่างความ 
เครียดน้อยและเหนื่อยหน่ายร้ายแรง ทําให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง และมองโลกในแง่ร้าย ครู
หมดพลังงาน ความต้านทานต่อความเจ็บป่วยต่ํา เพิ่มการขาดงานอย่างไร้เหตุผล และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานลดลง คนทุกคนจะมีความทุกข์เมื่อครูติดในวงจรความเครียดนี้ (การถอนตัว และ
ความเหน่ือยหน่าย) แต่ก็มิใช่ครูทั้งหมด ครูบางคนจัดการได้อย่างดีและยังคงยืดหยุ่นอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมเดียวกันกับผู้อื่นได้ 73 และจารุวรรณ หาดเหมันต ์ พบว่าเมื่อพนักงานบริษัทเอกชนมี
ความเครียดเกี่ยวกับองค์การไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความต้องการจากงาน ความต้องการจากบทบาท 

ความต้องการส่วนบุคคล โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้นําในองค์การ หรือวงจรชีวิตขององค์การเพิ่ม 
ขึ้น พฤติกรรมการทํางานของพนักงานด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านการขาดงาน จะมากขึ้นใน
ระดับต่ํา โดยที่พนักงานอาจ จะไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมการทํางานในด้านการเพิ่มผลผลิต และด้าน 

                                                 
71 Zach Kelehere, “Controlling Stress,” Principal Leadership 5, 3 (Nov 2004) : 30-33.  
72 Susan Black, “Stroking Stressed-Out Teachers,” Education Digest : Essential 

Readings Condensed for Quick Review 69, 5 (Jan 2004) : 28-32.  
73 David Maxfield, “Speak up or Burn out: Five Crucial Conversations that Drive 

Educational Excellence,” Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review 75, 
2 (Oct 2009) : 26-30.  
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การขาดงานออกมาอย่างเห็นได้ชัดนัก หรือถ้าแสดงออกก็จะแสดงออกน้อย74 

จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า สุขภาพจิตครู คือ ความสามารถในการควบ 
คุมสถานการณ์ที่อาจสร้างความยากลําบากในการปฏิบัติงาน โดยการปรับตัว เข้าใจสังคม เอาใจเขา
มาใส่ใจเรา ความรื่นเริงเบิกบานและมีความสุขในการทําหน้าที่ที่รับผิดชอบ สามารถผ่านพ้น
อุปสรรคได้อย่างมีเหตุผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในงานวิจัยนี้คาดว่าครูที่มีสุขภาพจิตดีจะ
เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การรับรู้ความสามารถของตน 

การรับรู้ความสามารถของตนของครู (Teacher self efficacy) ถูกเชื่อว่าเป็นหน่ึงในปัจจัย
ทางจิตสังคม (Social - psychological) ที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตงิานของครู การรับรู้
ความสามารถของตนของครูถูกเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของวาทกรรมในการปฏิรูปการศึกษา และเป็น
การพัฒนาที่ถูกมองว่าเป็นกุญแจสําคัญในการปรับปรุงการสอนและคุณภาพของการศึกษา75 

 
ความหมาย 
แบนดูรา (Bandura) ให้ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนว่าหมายถึง ความ

เชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถในการกระทําว่า ตนมีความสามารถในระดับที่จะกระทําสิ่ง
ต่างๆในชีวิตได้ การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อความคิด แรงจูงใจ ความรู้สึก และการ
เลือกที่จะปฏิบัติของบุคคล 76  ผู้ที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนสูง จะมีผลต่อการประสบความ 
สําเร็จในการจัดระบบและกระทํากิจกรรมที่ต้องทํา เพื่อนําไปสู่การบรรลุผลตามที่กําหนดไว้ กล่าว 
คือ คนที่รับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีความเครียดต่ํา จะไม่รู้สึกต่อตนเองในทางลบ สามารถ
กระทํากิจกรรมหรือภาระงานที่มีความยาก จะมีความพยายามไม่ท้อแท้ โดยจะให้ความสนใจและ

                                                 
74

 จารุวรรณ หาดเหมันต์, “ปัจจัยทางด้านความเครียดที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร,” (สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.) บทคัดย่อ. 

75 Lanier and Sedlak, quoted in Mark A. Smylie, “Teacher efficacy at work,” in 
Teachers and Their Workplace : Commitment, Performance, and Productivity, edited by Pedro 
Reyes (Newbury Park, Calif. : Sage Publication, 1990, 48. 

76 Albert Bandura, Social learning theory (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 
1977), 71. 
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พยายามที่จะกระทําจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนําเป้าหมายนั้นมาเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องกระทําให้
บรรลุ และถ้าประสบความล้มเหลวเขาจะไม่ท้อแท้ แต่ให้เหตุผลว่าเน่ืองจากการมีความพยายามไม่
เพียงพอ จะไม่ให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากตนเองมีความสามารถต่ํา77 แบนดูรา (Bandura) เสนอว่าการ
รับรู้ความสามารถของตนนี้สามารถใช้ทํานายพฤติกรรมของบุคคลได้ บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใด
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ 1) การประมาณความสามารถของบุคคลว่าตนสามารถทํา
พฤติกรรมต่างๆที่กําหนดไว้ได้ เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นความคาดหวังที่เกิดก่อนการ
กระทํา 2) ความเชื่อที่บุคคลประมาณค่าถึงพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่จะปฏิบัติ จะนําไปสู่ผลลัพธ์ตาม 
ที่คาดหวังไว้ เป็นการคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ได้กระทํา78  

 
พื้นฐานการรับรู้ความสามารถของตน 
การรับรู้ความสามารถของตนนั้นมีพื้นฐานมาจากข้อมูล 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ประสบการณ์

ความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive Attainment) จัดเป็นแหล่งที่สําคัญที่สุด เพราะเกิดจาก
ประสบการณ์ความสําเร็จที่แท้จริงของบุคคล การประสบความสําเร็จของตนเองจะทําให้มีการ
ประเมินความสามารถของตนเองสูง แต่หากประสบความล้มเหลวบ่อยๆ จะทําให้ประเมินความ 
สามารถของตนต่ําลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความล้มเหลวหลายคร้ังนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าเหตุการณ์ปกติ
และไม่ได้แสดงว่าขาดความพยายามหรือแสดงว่ามีเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่พึงประสงค์เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง 2) การสังเกตตัวแบบ (Vicarious Experience) การที่เห็นบุคคลอ่ืนที่คล้ายคลึงกับตนทํา
กิจกรรมได้สําเร็จ ก็สามารถเพิ่มความรู้สึกว่าตนมีความสามารถ คือ บุคคลนั้นจะเห็นว่าตนก็มี
ความสามารถที่จะทํากิจกรรมเดียวกันนั้นได้สําเร็จเช่นกัน และการที่สังเกตบุคคลอ่ืนที่เห็นว่ามี
ความสามารถใกล้เคียงกับตนประสบความล้มเหลว ทั้งๆที่เขาได้ใช้ความพยายามมากแล้วก็จะทําให้
การตัดสินความสามารถของตนต่ําลงและความพยายามก็จะลดลง 3) การชักจูงด้วยวาจา (Verbal 
Persuasion) การพูดชักจูงเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่จะทําให้บุคคลเชื่อว่าตนมีความ 
สามารถที่จะทํากิจกรรมให้สําเร็จได้ ผู้ที่ถูกชักจูงมักจะมีความพยายามในการกระทํากิจกรรมนั้นๆ
มากขึ้น การพูดชักจูงที่จะได้ผลมากขึ้นจะต้องเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ การพูดชักจูงในเร่ืองที่ไม่สอด 
คล้องกับความเป็นจริงอาจก่อให้เกิดความล้มเหลว ซึ่งจะทําให้ผู้ชักจูงไม่ได้รับความเชื่อถือ จะเป็น

                                                 
77 Albert Bandura, Social foundations of thought and action :  a social cognitive theory 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1986), 391. 
78 Albert Bandura, Self-efficacy : the exercise of control (New York : W.H. Freeman 

and Company, 1997), 193-194. 
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การทําลายความรู้สึกของผู้ฟังว่าตนมีความสามารถได้ 4) สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physiological 
and Affective State) บุคคลมักจะใช้ข้อมูลด้านสภาวะทางร่างกายในการตัดสินความสามารถของ
ตน สภาวะทางกายหมายรวมถึงความอ่อนล้า ความเหนื่อย และความเจ็บปวด เมื่อบุคคลรับรู้ถึง
สภาพร่างกายและภาวะทางอารมณ์ในทางบวกจะช่วยเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตน ในทางตรง
ข้ามถ้าสภาพภาวะของร่างกายและอารมณ์เป็นไปในทางลบจะลดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ในบางกรณีถ้าลดการกระตุ้นทางอารมณ์ลงได้ จะช่วยเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตน อันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน79 

 
การรับรู้ความสามารถของตนของครู 
การวิจัยทางการศึกษาคร้ังแรกๆของแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนของครู เป็น

การศึกษาในเร่ืองการวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planned change) ของ Rand Corporation ที่ศึกษา
การรับรู้ความสามารถของตนของครูอย่างกว้างๆว่า การรับรู้ความสามารถทั่วไปของครูมีอิทธิพล
ต่อผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งรวมไปถึงความเชื่อที่ว่าครูที่มีความสามารถส่วนตนมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียน แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากส่วนหน่ึงของการควบคุมตนเองของ
รอทเธอร์ (Rotter’s locus of control) และจําแนกระหว่างความเชื่อที่ว่า ผลลัพธ์เกิดจากการถูก
ควบคุมโดยบุคคล (ครู) หรือปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของบุคคล (สภาพแวดล้อมทางบ้านของ
นักเรียน)80 

งานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนของวูลฟอล์ค (Woolfolk) ในช่วงปี 1990 
ถึง 2005 ทําให้สรุปความหมายการรับรู้ความสามารถของตนของครู (Teachers’ sense of Efficacy) 
ว่าหมายถึง ความเชื่อของครูว่าเขาหรือเธอสามารถช่วยในการเรียนรู้แก่นักเรียนที่มีอุปสรรคทางการ
เรียนให้บรรลุได้ การรับรู้ความสามารถของตนของครูจะปรากฏขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในไม่กี่ลักษณะ
ส่วนบุคคลของครูที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การรับรู้ความสามารถ
ของตนสามารถทํานายได้ว่าครูที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงจะทํางานหนักกว่าและติดตาม
นักเรียนที่มีอุปสรรคทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะครูเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในนักเรียน
ด้วย ไฟว์ แฮมแมนและโอลิวาเรซ (Five, Hamman and Olivarez) ทําการวิจัยในปี 2005 พบว่า ครูที่ 

                                                 
79

 Albert Bandura, Social foundations of thought and action :  a social cognitive theory, 
244-246. 

80
 Mark A. Smylie, Teachers and Their Workplace : Commitment, Performance, and 

Productivity, 55-57. 
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รับรู้ความสามารถของตนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการเหนื่อยหน่ายในงาน81 
 
การรับรู้ความสามารถของตนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การรับรู้ความสามารถของตนมักจะพบในการทํานายพฤติกรรม ในปี 1989 ซีวอลโทว

สกี (Dzewaltowski) บันทึกการออกกําลังกายของนักเรียนว่า การรับรู้ความสามารถตนมีค่าความ 
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกําลังกายเท่ากับ .34 ในปี 1996 เดนนิสและโกลด์เบอร์ก (Dennis and 
Goldberg) ดําเนินการศึกษาในผู้หญิงอ้วน 54 คนเกี่ยวกับโภชนาการและโปรแกรมลดน้ําหนัก ผล
พบว่า ผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมั่นใจ (assure) ขณะที่บรรดาผู้ที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนตํ่าได้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มปฏิเสธศรัทธา (disbelievers) กลุ่มที่สูญเสีย
ความมั่นใจมีน้ําหนักมากขึ้นกว่ากลุ่มปฏิเสธศรัทธา ผลการศึกษาแนะนําว่าการรับรู้ความสามารถ
ของตนแสดงบทบาทในความสําเร็จในการลดน้ําหนักได้ ในปี 1998 สทาจโควิค และลูธานส ์
(Stajkovic and Luthans) ดําเนินการวิเคราะห์เมตาจํานวน 114 เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนและการปฏิบัติงานได้เท่ากับ .38 นอกจากนีย้ังพบว่าความแกร่ง
ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตน และการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจาก 2 
ปัจจัย คือ งานที่ซับซ้อนและการศึกษา (ห้องปฏิบัติการกับข้อมูล) การรับรู้ความสามารถของตนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่ง่ายสูงกว่าในงานที่ซับซ้อน ที่เป็นเช่นนี้
สันนิษฐานได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและการปฏิบัติงานจะสูงสุด
เมื่อผู้มีส่วนร่วมมีรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของงาน กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใช้เพื่อดําเนิน 
งานที่ประสบความสําเร็จและอ่ืนๆ ผู้มีส่วนร่วมจะทํางานหนักหากมีข้อมูลไม่เพียงพอ 82  เบทโทเรท 
(Betoret) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทรัพยากรสนับสนุนจาก
โรงเรียน ความเครียดในการทํางานของครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศสเปน พบผลที่
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอก (ทรัพยากรสนับสนุนจากโรงเรียน) และปัจจัยภายใน (การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการห้องเรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการ) 

                                                 
81 Anita Woolfolk, Educational psychology 10th ed. (Boston, Mass. : Pearson/Allyn 

and Bacon, 2007), 334. 
82 Michael W. Eysenck, Psychology : an international perspective (Hove, UK : 

Psychology Press, 2004), 476. 
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ร่วมกันมีผลทางลบต่อความเครียดในการทํางาน 83  ใจนวล พรหมมณี พบว่า ตัวแปรปัจจัยการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครู84 ส่วนวีรวรรณ สุกิน พบว่าการรับรู้ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์ และการตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบและบุคลิกภาพสร้างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผ่านการรับรู้ความสามารถของครูในการสอน85  

จากเอกสารและงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง 
ความเชื่อของครูเกี่ยวกับความสามารถในการกระทําว่าตนมีความสามารถในการจัดการภาระงานที่
ยากลําบาก โดยมีความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ สนใจและพยายามที่จะกระทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และนําเป้าหมายนั้นมาเป็นเงื่อนไขว่าต้องกระทําให้บรรลุ และถ้าประสบความล้มเหลวก็ไม่ท้อแท้ 
แต่ให้เหตุผลว่ามาจากการมีความเพียรพยายามไม่เพียงพอ ในการวิจัยนี้คาดว่า การที่ครูเชื่อในความ 
สามารถของตนเอง จะทําให้ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความร่วมมือของครู (Teacher Collaboration) 
การจัดการให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ การค้นหาจุดเด่นและความสนใจของนักเรียนเพื่อ

เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ การช่วยให้นักเรียนทุกคนพบความสําเร็จ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อาจ
ต้องใช้การทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน มากกว่าความสามารถของครูแต่ละคน ครูจะต้องเรียนรู้
ที่จะบูรณาการวิธีการคิด การรู้ ความรู้สึก และการทําหน้าที่เป็นหลัก และการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อ

                                                 
83 Fernando Domenech. Betoret, “Self-Efficacy, School Resources, Job Stressors and 

Burnout among Spanish Primary and Secondary School Teachers: A Structural Equation 
Approach,” Educational Psychology 29, 1 (Jan 2009) : 45-68. 

84 ใจนวล พรหมมณี, “การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 
96. 

85
 วีรวรรณ สุกิน, “อิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์” (ปริญญานิพนธ์
วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2551), บทคัดย่อ. 
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การเรียนการสอน ภายในชั้นเรียน ครูผู้สอนมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การอธิบาย การฟัง การตั้ง
คําถาม การสาธิต การประเมิน การจัดการ การสร้างแรงบันดาลใจ ภายนอกชั้นเรียน ครูจะต้อง
วางแผนสําหรับการสอน การทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน การทํางานร่วมกับผู้ปกครองและผู้บริหาร 
ดังนั้น ความร่วมมือที่ดีจะทําให้ครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 

ความหมาย 
คําศัพท์ของความร่วมมือที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น collaboration / collaborative 

action / collaborative problem solving นักวิชาการให้ความหมายของความร่วมมือคล้ายกันหลาย
ท่าน สเทราส์ (Straus) ว่า ความร่วมมือ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้เมื่อทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
องค์การ หรือชุมชน เพื่อที่จะวางแผน สร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ86 ลินเดน (Linden) 
กล่าวว่า ความร่วมมือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมกัน-แรงงาน (Co-labor) เกี่ยวกับการเชื่อมต่อความ
พยายามกับการเป็นเจ้าของ ผลสุดท้ายไม่ใช่ของฉันหรือของคุณ แต่มันเป็นของเรา87 เฟรนด์และคุ๊ก 
(Friend and Cook) ว่าความร่วมมือเป็นความหมายของการทํางานร่วมกัน เป็นเจตนาทั่วไปและใช้
เวลาพิจารณา “ความร่วมมือระหว่างบุคคลเป็นรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์โดยตรงอย่างน้อยสอง
ฝ่ายที่เสมอภาคกัน ร่วมกันทํางานอย่างสมัครใจในการตัดสินใจร่วมกันทําตามเป้าหมายร่วมกัน” 88

ซัลลิแวน (Sullivan) ให้ความหมายของความร่วมมือว่าหมายถึง กระบวนการที่มีลักษณะการทํางาน
ที่ให้ผลลัพธ์ย้อนกลับ ที่ซึ่งบุคคลสองคนหรือมากกว่าทํางานด้วยกันในองค์การ และมีเป้าหมายที่
ร่วมกัน โดยมีการแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้และการสร้างฉันทามติ ความร่วมมือไม่ต้องการภาวะ
ผู้นํา แต่ความร่วมมือสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโดยผ่านการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
และความเสมอภาคของทุกคน (Egalitarianism)89งานวิจัยก่อนหน้านี้หลายฉบับ เช่น แซนเดอร์และ

                                                 
86 David Straus, How to make collaboration work : powerful ways to build consensus, 

solve problems, and make decisions (San Francisco : Barrett-Koehler Publishers, 2002), 5. 
87

 Russel M. Linden, Working across boundaries : making collaboration work in 
government and nonprofit organizations. (San Francisco : John Wiley & Son, 2002), 6. 

88
 Marilyn Friend and Lynne Cook, Interactions : collaboration skills for school 

professionals, 4th ed. (Boston : Allyn and Bacon, 2003), 6. 
89 Hammadou JoAnn Sullivan, “Conversation about Collaboration in Response to 

Foreign Languages and Higher Education : New Structures for a Change World,” Reading in a 
Foreign Language 22, suppl1 (Jan 2010) : 15-25.                                                     
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ริเวอร์ส (Sander and Rivers) โรแวน คอร์เรนติ และมิลเลอร์ (Rowan, Correnti, and Miller) ริฟคิน 
ฮานูเชค และเคน (Rivkin, Hanushek, and Kain) แมคคาฟฟร่ี และคนอ่ืนๆ (McCaffrey and others) 
สรุปว่า การทํางานร่วมกันเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพวกครู สามารถเพิ่มผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเพิ่มความพึงพอใจของครู90 

 
คุณลักษณะของความร่วมมือ 
คุณลักษณะที่สามารถใช้เพื่ออธิบายการทํางานร่วมกันของ เฟรนด์และคุ๊ก (Friend and 

Cook) มี 6 ประการ คือ  1) ความร่วมมือเป็นความสมัครใจ (collaboration is voluntary) ครูอาจต้อง
ทํางานใกล้ชิดกัน แต่ไม่จําเป็นในการทํางานร่วมกัน พวกเขาต้องตัดสินใจเลือกบุคคลที่จะทํางาน
ร่วมกันในบางสถานการณ์ เพราะการทํางานร่วมกันเป็นความสมัครใจ ไม่ใช่คําสั่งของผู้บริหาร  ครู
มักจะใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานอย่างไม่เป็นทางการ 2) ความร่วมมือต้องการความเท่าเทียมระหว่างผู้
มีส่วนร่วม (collaboration requires parity among participants) ความร่วมมืออยู่บนพื้นฐานความเท่า
เทียมกันของครู ซึ่งเชื่อว่าการมีส่วนร่วมแต่ละคนมีมูลค่าเท่ากัน จํานวนและลักษณะการมีส่วนร่วม
อาจจะมาก แต่ครูรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาให้เป็นส่วนประกอบสําคัญของความพยายามที่จะทํางานร่วมกัน 
3) ความร่วมมือเป็นเป้าหมายร่วมกัน (collaboration is based on mutual goals) ครูทํางานร่วมกัน
เมื่อร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมาย หากมีการทํางานในการกําหนดเป้าหมาย ก็อาจจะไม่ตั้งใจทํางาน 
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี การสื่อสารที่ไม่ดีและความยุ่งยากมักจะเกิดขึ้นแทนที่การทํางานร่วมกัน 4) 
ความร่วมมือขึ้นอยู่กับการรับผิดชอบร่วมกันสําหรับการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ (collaboration 
depends on shared responsibility for participation and decision making) แม้ว่าครูอาจแบ่งแรงงาน
ของพวกเขาเมื่อร่วมในกิจกรรมความร่วมมือ ครูแต่ละคนเสมอภาคกันในการตัดสินใจขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขาจะรับหน้าที่ การร่วมกันรับผิดชอบตอกย้ําความเท่าเทียมกันที่มีอยู่ในครู 
5) ปัจเจกบุคคลผู้ซึ่งร่วมมือรับผิดชอบทรัพยากร (individual who collaborate shared resources) ครู
ที่เข้าร่วมในความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรบางประเภท การสนับสนุนนีเ้ป็นผลของความผูกพัน
ที่เพิ่มขึ้นและเสริมความเป็นมืออาชีพของแต่ละความรู้สึกของความเท่าเทียมกัน ทรัพยากรอาจรวม 
ถึงเวลา ความชํานาญ พื้นที่ อุปกรณ์หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ 6) ปัจเจกบุคคลผู้ซึ่งร่วมมือร่วมตรวจสอบ

                                                 
90Sander and River 1996; Rowan, Correnti, and Miller 2002; Rivkin, Hanushek, and 

Kain 2002; McCaffrey and others 2003, quoted in S. M. Johnson, The Workplace Matters : 
Teacher Quality, Retention, and Effectiveness [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.nea.org/assets/docs/mf_wcreport.pdf 
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ได้ในผลลัพธ์ (individual who collaborate shared accountability for outcomes) คุณลักษณะนี้
ปฏิบัติตามทิศทางจากการร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สําคัญ ครูจะต้องร่วมกันรับผิดชอบใน
ผลของการตัดสินใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าผลจะบวกหรือลบ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติฉุกเฉิน 
(Emergent characteristics) กล่าวคือ ความร่วมมือเป็นไปตามความเชื่อในคุณค่าของการร่วมกัน
ตัดสินใจ ไว้วางใจและเคารพในหมู่ผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ระดับขององค์ประกอบเหล่านี้
บางส่วนจําเป็นต้องเร่ิมกิจกรรมร่วมกัน เมื่อครูมีประสบการณ์ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ก็
จะเป็นลักษณะความไว้วางใจและเคารพในความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบความสําเร็จ91  

 
อุปสรรคของความร่วมมือ 
ในประเด็นการสร้างความร่วมมือภายในโรงเรียน เฟรนด์และคุ๊ก (Friend and Cook) 

กล่าวถึงประเด็น โครงสร้างโรงเรียน (school structure) และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมใน
อาชีพ (professional socialization) ว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือได้ กล่าวคือ 1) ด้าน
โครงสร้างโรงเรียน (school structure) นักวิชาการ เช่น กู๊ดแลด (Goodlad) ลอร์ที้ (Lortie) ซาราซัน 
(Sarason) ต่างตระหนักว่าอาชีพในโรงเรียนอย่างเป็นแบบฉบับคือการทํางานสําคัญอย่างอิสระจาก
ผู้อ่ืน โครงสร้างทางกายภาพของความเป็นอิสระนั้นเป็นกรอบความคิดที่ตรงข้ามกันกับความร่วม 
มือ และเป็นอุปสรรคในการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ ภายในห้องเรียนหรือห้องทํางานนั้น ครู
คือผู้เชี่ยวชาญที่มีอํานาจหน้าที่ และมีอิทธิพลเหนือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสั่งงานเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน การใช้รูปแบบการสั่งงานอาจจะเป็นอุปสรรคกับความสามารถทางอาชีพครู
เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองนักเรียน 2) ด้านกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมในอาชีพ (professional socialization) บรรทัดฐานของความเป็นอิสระนั้น บางคร้ังก็ถูกปลูก 
ฝังอยู่ในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในอาชีพ 2 ประการ ประการแรกคือ ครูอาจจะค้นพบว่า
การประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในงานการสอน การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์นั้น ผู้
นิเทศครูจะปล่อยให้ครูทํางานตามลําพังกับนักเรียน หรืออีกนัยหนึ่งว่า การฝึกประสบการณ์ทาง
อาชีพจะกระตุ้นความเชื่อที่ว่าการทํางานอย่างอิสระคือบทบาทของครูมืออาชีพ และประการที่สอง 
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในอาชีพอย่างอิสระนั้น อาจจะเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อครูเข้ามาสู่ใน
อาชีพและได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น แม้ครูบางคนที่มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือของครู 
วัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นอิสระต่อกันหรือความเชื่อมั่นในตนเอง ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อของ

                                                 
91 Marilyn Friend and Lynne Cook, Interactions : collaboration skills for school 

professionals, 6-13. 
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ครูที่ว่า ครูจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง และจะขอความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อครูเห็น
ว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขไม่ใช่เร่ืองของตน ซึ่งเป้าหมายของการขอความช่วยเหลือก็คือการหาบุคคลอ่ืน
มารับปัญหานั้นไป92  

ในทํานองเดียวกัน อุปสรรคของความร่วมมือในโรงเรียนมัธยมถูกพบว่า ความแตกต่าง
ทางสถานภาพ อาชีพของครู (ครูอาชีวศึกษากับครูวิชาการ) ทําให้เป็นอุปสรรคของความร่วมมือ แต่
ประเด็นบรรทัดฐานของความเป็นส่วนตัว (Norms of Privacy) ได้ถูกนํามาอธิบายอุปสรรคได้ว่า ครู
อาจารย์จะมีเวลาพบกันในช่วงเวลาเล็กน้อยก่อนโรงเรียนเข้าเรียน ระหว่างช่วงเวลากลางวันและใน
โอกาสการพบปะหลังเลิกงานโรงเรียน ครูบางส่วนยังคงอยู่ในห้องเรียนของพวกเขาตลอดทั้งวันแม้
ในเวลาอาหารกลางวัน พวกเขาจะพบเห็นกันอย่างเป็นทางการเฉพาะในช่วงเวลาเตรียมมอบหมาย
งาน ความเป็นอิสระของครูคือเหตุผลในบรรทัดฐานของความเป็นส่วนตัวและการไม่ก้าวก่ายสิทธิ
ส่วนบุคคล (non-interference) ครูส่วนใหญ่รู้สึกว่าครูอ่ืน ๆ ไม่ใช่ธุระของตน และคาดว่าจะให้
คําแนะนําแก่ครูอ่ืน ๆ เมื่อถูกถามเท่านั้น ดังนั้นคุณค่าที่สูงได้ถูกวางอยู่บนความเป็นอิสระที่ว่าครูที่
มีประสบการณ์อย่างดีและมีความรู้อย่างเพียงพอในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะหลีกเลี่ยงการ
ขอคําแนะนําจากผู้อื่น93  
 

วินัยความร่วมมือ 
แฮนเสน (Hansen) เสนอวินัยความร่วมมือว่าผู้นําสามารถหลีกเลี่ยงกับดักและยังคง

ปฏิบัติงานร่วมกันชนิดที่สร้างผลงานที่ดีซึ่งเป็นชุดของหลักการที่เรียกว่าวินัยความร่วมมือ 
(Disciplined collaboration) ซึ่งวินัยความร่วมมือช่วยให้ผู้นําหลีกเลี่ยงความผิดยิ่งใหญ่ของการ
ทํางานร่วมกัน ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินโอกาสสําหรับความร่วมมือ (evaluation opportunities 
for collaboration) 2) จุดที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ (spot barriers to collaboration) 3) วิธีการ
ลดอุปสรรค (tailor solutions to tear down the barriers)ในการแสวงหาความร่วมมือในองค์การนั้น 
ผู้นําบางครั้งจะมีการตัดสินใจแบบรวบอํานาจและข้อมูลจะส่งขึ้นไปยังด้านบนขององค์กรพีระมิด 
การกระจายอํานาจในองค์การก็จะลดลงไป ดังนั้น ผู้นําจะต้องเลือกระหว่างประโยชน์ของการ

                                                 
92

 Marilyn Friend and Lynne Cook, Interactions : collaboration skills for school 
professionals, 13-15. 

93 Morton Inger, Teacher Collaboration in Secondary Schools (CenterFocus Number 2 / 
December 1993) [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://vocserve.berkeley.edu/centerfocus/CF2.html 
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กระจายอํานาจหรือประโยชน์ของความร่วมมือ ในองค์การสามารถที่จะมีสองประโยชน์นี้ร่วมกัน
ได้โดย    ซีอีโอ (CEO) ของเป็ปซี่โคเรียกว่า “connected autonomy” ให้ความหมายของวินัยความ
ร่วมมือนั้นคือปล่อยให้หน่วยงานในองค์การทํางานอย่างอิสระตามวิถีทางที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การ
ปฏิบัติที่ได้ประโยชน์จากการกระจายอํานาจเป็นการให้อิสระเพื่อให้บุคลากรรู้สึกความเป็นเจ้าของ
ชิ้นงาน ความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งที่ดีๆ ใกล้ชิดลูกค้า และรางวัลสําหรับผลลัพธ์
ที่ดี ผู้นําที่ค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดจะต้องเคลื่อนองค์การไปยังวินัยความร่วมมือ สําหรับบริษัทที่
ผู้จัดการมีอิสระในการทํางานดีแต่ความร่วมมือไม่ดี เคล็ดลับคือผลักตัวออกจากวินัยความร่วมมือ
อย่างระมัดระวังในขณะที่รักษาประโยชน์ของการกระจายอํานาจ สําหรับบริษัทที่ผู้จัดการที่คิดว่า
องค์การของเขาวุ่นวาย ความท้าทายคือการบังคับระเบียบวินัยในความร่วมมือมากขึ้นและลดความ
อิสระในการทํางานที่อาจก่อการเสียหาย สําหรับผู้นําที่องค์การมีการรวบอํานาจสูง ความท้าทายคือ
การย้ายไปสู่หน่วยงานที่อิสระและใช้วินัยความร่วมมือในบริษัท องค์การที่ไม่ค้ากําไรหรือหน่วย 
งานราชการที่นําวินัยความร่วมมือมาใช้ จะปฏิบัติงานได้ดีกว่าองค์การที่ไม่ใช้วินัยความร่วมมือ94 

สเตราส์ (Straus) เสนอหลักการความร่วมมือ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความร่วมมือเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (involve the relevant stakeholders) โดยรับคําปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) สร้างฉันทามติเป็นระยะ (build concensus phase by phase) โดยฉันทามติจะบรรลุผลสําเร็จเมื่อ
ทุกคนตกลงที่จะสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อตกลงจะต้องสร้างขึ้นเป็นระยะ การสร้างฉันทามติต้อง 
การกระบวนการทางเลือกการตัดสินใจ 3) ออกแบบแผนที่กระบวนการ (design a process map) 
แผนที่กระบวนการมีประโยชน์ระยะยาวในกระบวนการความร่วมมือ แผนที่จะบอกถึงกิจกรรมที่
เหมาะสม 4) ระบุกระบวนการผู้ให้บริการ (designate a process facilitator) ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ชี้
ทางและรับใช้กลุ่มความร่วมมือ 5) ควบคุมพลังของหน่วยความจํากลุ่ม (harness the power of 
group memory) เป็นการควบคุมข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นเคร่ืองมือของความร่วมมือ 6) ผู้นําผู้ให้
ความสะดวก (facilitative leadership) กิจกรรมความร่วมมือจะต้องมีอํานาจการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากผู้นํา ผู้นําสมัยใหม่จะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือในองค์การหรือชุมชนโดยมี
รูปแบบที่ตั้งใจและคุณค่าของการแสดงความร่วมมือ 7) องค์การแห่งความร่วมมือ (collaborative 
organizations) เพื่อเสริมกําลังและสนับสนุนความร่วมมือ องค์ประกอบองค์การหลายประการจะถูก
นําไปสู่การจัดให้ถูกตําแหน่ง รวมไปถึงภาวะผู้นํา โครงสร้าง กลยุทธ์ สนับสนุนเทคโนโลยี ระบบ
การให้รางวัล ทักษะหลัก และวัฒนธรรมองค์การ 8) ความร่วมมือของชุมชน (collaborative 

                                                 
94 Morten T. Hansen, Collaboration : how leader avoid the traps, creation unity, and 

reap big results (Cambridge, MA : Harvard Business School Press, 2009), 15-20. 
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communities) โดยชุมชนสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ และ 9) สถานที่ที่จะไป (where to go from 
here) สถานที่ที่จะเร่ิมความร่วมมือคือหัวใจของผู้ปฏิบัติ โดยพยายามให้คงอยู่ภายในจิตใจในสอง
ความคิดคือ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลต่อชีวิตของเขาหรือเธอ 
และด้วยกระบวนการที่ดี บุคคลสามารถสร้างสรรค์และร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม95 

 
กิจกรรมความร่วมมือ (Collaborative activities) กับการแสวงหาสารสนเทศ 

(information seeking) และการแบ่งปันสารสนเทศ (shared information) 
เปา และ เบาวธิลเลียร์ (Bao and France Bouthillier) กล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือ 

(Collaborative activities) ว่าแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) กิจกรรมการประสานงาน (co-ordinated) 
2) กิจกรรมการทํางานร่วมกัน (co-operative) 3) กิจกรรมร่วมสร้างสรรค์ (co-constructive) ดังนั้น 
พฤติกรรมความร่วมมือ จึงหมายถึง 1) ผู้กระทําที่แตกต่างกันทํากิจกรรมร่วมกัน 2) ทํางานใน
วัตถุประสงค์ร่วม 3) อาจจะ (หรืออาจจะไม่) ใช้วัตถุประสงค์ร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆ กิจกรรมการ
แบ่งปันสารสนเทศมักจะเกี่ยวข้องกับผู้กระทําสองประเภท คือ ผู้ให้สารสนเทศ (information 
providers) และผู้รับสารสนเทศ (information receivers) วัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้กระทําสอง
ประเภทคือ การถ่ายโอนสารสนเทศ ดังนั้นจากมุมมองการทํางานร่วมกัน พฤติกรรมการแบ่งปัน
สารสนเทศสามารถอธิบายว่า เป็นชนิดของกิจกรรมที่ซึ่งผู้ให้สารสนเทศและผู้รับสารสนเทศทํางาน
ร่วมกันเพื่อการถ่ายโอนสารสนเทศที่มุ่งผลสําเร็จอย่างแน่นอน ด้วยนิยามนี้ พฤติกรรมการแบ่งปัน
สารสนเทศ จึงหมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการถ่ายโอนสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแสวงหา
สารสนเทศ และพฤติกรรมการแบ่งปันสารสนเทศ  
 

ความร่วมมือกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ความร่วมมือเป็นส่วนหน่ึงของการทํางานของครู ฮอร์น (Horn) ให้ความเห็นว่าโดยความ

เป็นจริงแล้ว ครูต้องการ (need) เพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาอาศัยกัน (interdependence) เป็นเร่ืองพิเศษ
รีบด่วนเมื่อครูได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพ ซึ่งในความเป็นจริง งานวิจัยทางการศึกษาก็
ได้แสดงถึงเร่ืองการพึ่งพาอาศัยกันเพิ่มมากขึ้นโดยมีการตรวจสอบในมิติต่างๆของการทํางานของ
ครูเสมอๆ ในโรงเรียนมัธยมนั้น เวลาทํางานของครูนั้นถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
ซึ่งไม่สนับสนุนการสนทนาและการทํางานร่วมกันของครู การทํางานของครูที่สอนในวิชาเดียวกัน

                                                 
95

 David Straus, How to make collaboration work : powerful ways to build consensus, 
solve problems, and make decisions, 7-11. 
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หรือระดับเดียวกันมักจะใช้เวลาร่วมกันเพื่อถกเถียงเร่ืองราวเกี่ยวกับพัฒนาและแบ่งปันความรู้ ใน
บางโอกาส ครูจะถูกเรียกใช้งานเป็นกลุ่มซึ่งทําให้ครูต้องใช้เวลาส่วนตัวและลงสุดท้ายคือครูต้อง
สละเวลาก่อนหรือหลังเวลาเรียนหรือเวลาในช่วงเตรียมการสอน จึงเป็นเรื่องชัดเจนว่าการพึ่งพา
อาศัยกันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของครู 96  แต่ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างในครูที่สอนต่างวิชากัน 
เช่น การศึกษาปัจจัยสาเหตุและอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน ผลการศึกษาพบว่าครูมี
ทัศนคติทางบวกต่อศักยภาพของความร่วมมือกัน พบว่าในรายงานของกิจกรรมความร่วมมือของครู 
ครูทั้งสองกลุ่มรายงานว่าอุปสรรคของการทํางานร่วมกันคือเวลาในการเตรียมการ และปัจจัยที่สนับ 
สนุนความร่วมมือของครู คือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อํานวยความสะดวก ความผูกพันของครู ทัศนคติ
ของครูต่อวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์ ความถี่ของปฏิสัมพันธ์ทางอาชีพเกษตรกรรมกับครู
วิทยาศาสตร์ 97 การศึกษาความร่วมมือของครูมัธยมศึกษาของ อิงเออร์ (Inger) พบว่าความสัมพันธ์
มักจะเร่ิมต้นด้วยครูสองกลุ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเสนอให้ความช่วยเหลือ (offering to help) 
หรือขอความช่วยเหลือ (asking for help) หรือจัดกิจกรรมการพัฒนาซึ่งกันและกัน ในขั้นตอนถัดไป
ให้ครูผูส้อนอาชีวศึกษาและครูวิชาการเร่ิมต้นการวางแผนร่วมกันและใช้ข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับ
นักเรียนของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาสอนให้แก่นักเรียน ในขั้นตอนที่สูงขึ้น ครูผู้สอนอาชีวศึกษา
และครูวิชาการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่กัน ประสานงานทางวิชาการระหว่างหลักสูตร
อย่างรอบคอบและในที่สุดคือการทํางานร่วมกันทางวิชาการ98 

เจ้ิงและสวี (Cheng and Tsui) ได้นําระดับของประสิทธิภาพของครู (Levels of Teacher 
Effectiveness) และมิติของประสิทธิภาพ (Domains of Teacher Effectiveness) มาพิจารณาร่วมใน
การกําหนดกรอบความคิด กล่าวคือ ระดับของประสิทธิภาพของครู (Levels of Teacher 
Effectiveness) โปรแกรมการพัฒนาประสิทธิภาพของครูในแบบดั้งเดิมนั้นมุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติ 
งานในชั้นเรียนของครูแต่ละคน ผู้บริหารได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ (Competence) 
และการปฏิบัติงาน (Performance) ของครูให้เหมาะสม เพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ของทางการเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ได้ถูกตั้งสมมติฐานว่า เมื่อการปฏิบัติงานของครูแต่ละคนได้ถูกปรับปรุงให้ดี

                                                 
96Seidel Ileana Horn, “The Inherent Independence of Teachers,” Phi Delta Kappan 89, 

10 (Jun 2008) : 751-754. 
97 Lee G. Stephenson, Brain K. Warnic, Rudy S. Tarpley, “Collaboration between 

Science and Agriculture Teachers,” Journal of Agriculture Education 49, 4 (2008) : 106-119. 
98 Morton Inger, Teacher Collaboration in Secondary Schools (CenterFocus Number 2 / 

December 1993) [Online], 4. 
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ขึ้นแล้ว นักเรียนแต่ละคน นักเรียนแต่ละชั้น และนักเรียนทั้งโรงเรียน จะสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ แต่ในความเป็นจริง สภาพความซับซ้อนอย่างมากมายที่ค้นพบ ประการแรก
เป็นการศึกษาของโคลแมน (Coleman) ที่พบว่า ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ของทางการเรียนของนักเรียนดี
ขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเปลี่ยนแปลงสมรรถนะและการปฏิบัติงานของครูให้เหมาะสมขึ้น แต่ไม่พบผล
เช่น นี้ในงานของบารร์และดรีเบน (Barr and Dreeben) นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อนําคุณลักษณะของ
ครู คุณลักษณะของนักเรียน และคุณลักษณะของโรงเรียน มาศึกษาร่วมกันแล้ว ประสิทธิภาพของ
ครูแต่ละคนจะลดน้อยลง ประการที่สอง ครูมักจะทํางานในสภาพที่แยกอยู่ต่างหาก (isolated 
conditions) ในสถานที่ครูแต่ละคนเห็นบ่อยๆและได้ยินบ่อยๆ ซึ่งสภาพที่แยกอยู่ต่างหากและการ
เป็นส่วนตัว (privatism) จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของครูและการแบ่งปันความสําเร็จในเพื่อน
ครูด้วยกัน ข้อจํากัดเช่นนี้ ครูจะต้องทํางานอย่างโดดเด่ียวในการอธิบายปัญหา (identify problems) 
การพัฒนาการแก้ไขปัญหา (develop solutions) และการเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
(choosing among alternatives) และสิ่งที่มากกว่านี้คือ เมื่อโรงเรียนเร่ิมมีความซับซ้อนและความ
ต้องการในการตรวจสอบได้ (accountabilities) มากขึ้น ครูแต่ละคนจะต้องลดผลกระทบเช่นน้ีให้
น้อยลง ในทางตรงกันข้าม เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของครูและโรงเรียนให้เพิ่มขึ้น ความเชื่อที่ว่า 
“การทํางานร่วมกัน” (synergy) ของกลุ่มจะมีศักยภาพมากกว่าผลรวมของกําลังความสามารถของ
สมาชิก (the sum of energies of its members) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพยายามของกลุ่มจะ
ผลิตผลที่ยิ่งใหญ่กว่าสมรรถนะโดดๆของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวมกัน ในข้อเท็จจริง การทํางาน
ของครูที่เป็นทีม (teams) หรือกุล่ม (groups) ไม่เพียงแต่สามารถใช้พลังงานของครูได้ ยังสามารถ
สร้างพลังงานใหม่ๆขึ้นได้อีกด้วย เป็นที่แน่นอนว่า ความแข็งแกร่งที่กว้างขวางของกลุ่มครูสามารถ
พิจารณาใช้แทนคําอ่ืนได้ว่าคือ ภาวะผู้นํา (leadership) เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อครูได้ฏิบัติงานอย่าง
สมบูรณ์ ครูจะสามารถเปลี่ยนแปลงอิทธิพลและข้อจํากัดจากบริบทการสอนจากภายใน (internal  
teaching contexts) และบริบทการสอนภายนอก (external teaching contexts) ได้มากกว่า99 และ คาร์
โดสและจอห์นสัน (Kardos and Johnson) ที่พบว่าครูใหม่ที่เร่ิมเข้าสู่อาชีพครูดูเหมือนจะมีแนวโน้ม  
ที่จะทํางานในโรงเรียนที่มีบูรณาการวัฒนธรรมมืออาชีพ ซึ่งความต้องการของครูผู้สอนใหม่ คือครู
ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความสําเร็จของนักเรียน แต่จากการสํารวจในปี 2007 กลุ่มตัวอย่างครู 
486 คน ในแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา แมสซาชูเซตและมิชิแกน พบว่าหนึ่งในสอง (ในแคลิฟอร์เนียและ
มิชิแกน) ถึงสองในสาม (ในฟลอริดาและแมสซาชูเซต) กล่าวว่าพวกเขาวางแผนและสอนคนเดียว

                                                 
99Yin Cheong Cheng (郑燕祥) and Kwok Tung Tsui (徐国栋), “A framework of Total 

Teacher Effectiveness,”, 57-83. 
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ตามลําพัง ครูน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งรายงานว่าพวกเขารับผิดชอบนักเรียนร่วมกัน นักวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้นํา
โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ครูเกิดความรู้สึกของความรับผิดชอบร่วมกัน สนับสนุนทรัพยากร การ
วางแผนการทํางานร่วมกัน ให้คําปรึกษาและการสังเกตการสอน100 

จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความร่วมมือ คือ  ลักษณะการที่กลุ่ม
บุคคลใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การ โดยมีเป้าหมายร่วมกันอย่างสมัครใจ ไว้วางใจ และร่วมกัน
รับผิดชอบโดยแบ่งปันความรู้และข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการวางแผน สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจและความเสมอภาค และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
งานวิจัยนี้คาดว่าในการปฏิบัติงานที่ครูมีความร่วมมือช่วยเหลือกัน จะสามารถทําให้ครูปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความรู้ของครู (Teacher Knowledge) 

อาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง ซึ่งได้รับเกียรติ การยอมรับนับถือ และเป็นที่ชื่นชมแก่บุคคล
ทั่วไป การประกอบวิชาชีพครูนั้นมีความจําเป็นต่อสังคม การผลิตเยาวชนและอบรมดูแลสั่งสอนให้
ได้รับความรู้ ให้ความอบอุ่นและความมั่นใจแก่ศิษย์ ครูมีหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นหน้าที่
ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง และเป็นวิชาชีพที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ การใช้ทักษะและปัญญาใน
การสอนและการถ่ายทอดเป็นประการสําคัญ ครูจําเป็นต้องรู้วิทยาการที่กว้างขวาง101  

 
ความหมาย  
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน นิยามความรู้หลายความหมายกล่าวคือ 1) ความรู้ คือ สิ่ง

ที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะ 2) ความรู้ คือ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 3) ความรู ้ คือ สิ่งที่

                                                 
100 Susan M. Kardos and Johnson, S. M, On their own and presumed expert : New 

teachers’ experience with their colleagues [Online], accessed 15 April 2010. Available from 
http://www.cstp-wa.org/Navigational/Policies_practice/Teacher_induction/KardosNewteacher 
andCulture.pdf 

101 สํานักเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานและจรยาบรรณวิชาชีพครู พิมพ์ครั้งที่ 2 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), 71. 
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ได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ 4) ความรู้คือ องค์วิชาในแต่ละสาขา เช่น 
ความรู้เรื่องเมืองไทยความรู้เร่ืองสุขภาพ102 

ดาเวนพอร์ทและพรูแซค (Davenport and Prusak) ให้นิยามของความรู้ (Knowledge) ว่า 
หมายถึง การประสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศตามบริบท และความเข้าใจลึกซึ้ง
อย่างผู้เชี่ยวชาญที่ให้กรอบสําหรับการประเมินและผสมผสานประสบการณ์ใหม่และสารสนเทศ 
ความรู้เกิดและถูกประยุกต์ใช้ในความคิดของผู้รู้ความรู้ ในองค์การนั้น ความรู้มักจะฝังตัวไม่เพียง 
แต่ในเอกสารหรือพื้นที่เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกิจวัตรประจําวัน กระบวนการ การปฏิบัติ และ 
บรรทัดฐานขององค์การ103 โบยาทซิส (Boyatzis) ให้ความหมายของความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective job performance) โดยใช้คําว่า ความรู้เฉพาะ (specialized knowledge) 
ความรู้เฉพาะ หมายถึง ใจความสําคัญของข้อเท็จจริง (facts) และแนวคิด (concepts) ที่พร้อมใช้งาน
ได้ ความรู้หมายถึงการเก็บรักษาข้อมูล โดยที่ว่าข้อมูลเป็นเทคนิคหรือวิธีการสื่อสาร (เช่น ภาษา) 
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลจากความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธี
คิดหรือเหตุผล 104  โดย บารร์ (Barr) กล่าวถึง หลักการจําเป็นของความรู้ในการสอนที่ประสบ
ผลสําเร็จของครู 4 ประการ คือ 1) เป็นความรู้ที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ดี (good cultural 
background) 2) มีเนื้อหาของเร่ืองที่สอนหรือขอบเขตของเน้ือหาเฉพาะ 3) มีสาระของการพัฒนา
มนุษย์และการเรียนรู้ และ 4) มีสาระของการปฏิบัติวิชาชีพและเทคนิควิชาชีพ 105 ซึ่ง วูลฟอล์ค 
(Woolfolk) กล่าวถึงครูที่มีประสิทธิภาพว่าจะต้องมีความรู้ ครูที่รู้ข้อเท็จจริง (facts) เกี่ยวกับวิชาที่
สอนจะมีวิธีการสอนที่ชัดเจนและรับรู้สภาพปัญหาของนักเรียนได้รวดเร็ว พวกเขาพร้อมสําหรับ
ทุกคําถามจากนักเรียนและมีคําตอบที่ชัดเจน ความรู้เป็นสิ่งที่จําเป็น แต่ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การที่มีความรู้มากขึ้นจะช่วยให้ครูมีความชัดเจนในการสอนและทํา 

                                                 
102ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [Online], accessed 15 April 2010.  

Available from http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp 
103 Thomas H. Davenport and Laurence Prusak, Working Knowledge: How 

Organizations Manage What They Know (Cambridge, MA : Harvard Business School Press, 
1998), 5. 

104
 Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective performance, 

26. 
105 A. S. Barr, “Characteristics of Successful Teachers,” quoted in Oliver R. Gibson and 

Herold C. Hunt, The School Personal Administrator, 242. 
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ให้เป็นระเบียบได้ดีกว่า106 
 
ชนิดของความรู้ของครู 
ชูลแมน (Shulman) ได้แบ่งฐานความรู้ของครู (Teachers’ knowledge base) ออกเป็น 7 

ประเภท ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับวิชาครูโดยทั่วไป (General pedagogical knowledge) เป็นความรู้ที่
เกี่ยวกับหลักการโดยทั่วไปของการจัดชั้นเรียน หรือ การจัดการใดๆในการดําเนินการถ่ายทอด
เน้ือหาวิชา 2) ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนและคุณลักษณะของผู้เรียน (Knowledge of learners and their 
characteristics) เป็นความรู้ที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนของผู้เรียน ระดับการพัฒนาทาง
สติปัญญาของผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้ มโนทัศน์เดิม มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่สําคัญ
และจําเป็นในการเรียนรู้ใหม่ของผู้เรียน 3) ความรู้เกี่ยวกับบริบทของการศึกษา (Knowledge of 
educational contexts) เป็นความรู้ความเข้าใจในความเป็นพลวัตรของกลุ่มสังคม ตั้งแต่ชั้นเรียนไป
จนถึงชุมชนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง 4) ความรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการศึกษา 
(Knowledge of educational ends, values and purposes) เป็นความรู้ที่รวมถึงประวัติและปรัชญา
รากฐานของการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ครูวางเป้าหมายของตนเองในทัศนะที่กว้างและทําให้ครูได้
กําหนดทิศทางในการสอน 5) ความรู้ในเน้ือหา (Content knowledge) เป็นความรู้ของครูที่เกี่ยวกับ
เน้ือหาวิชาที่สอน 6) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum knowledge) เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุหลักสูตร (Curriculum materials) ที่นํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 7) ความรู้
เกี่ยวกับวิชาครูที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่สอน (Pedagogical 
content knowledge) เป็นความรู้เฉพาะทางในการสอนเน้ือหาวิชา ซึ่งธรรมชาติของวิชาและการ
สอนในแต่ละวิชามีความแตกต่างกัน ครูจึงจําเป็นต้องมีความรู้ในรายละเอียดของวิชานั้นๆ 107  ในปี 
1986 ชูลแมน (Shulman) ได้สร้างคําว่า ความรู้ตามเน้ือหาความเป็นครู (Pedagogical Content 
Knowledge - PCK) เพื่อชี้เห็นว่าความรู้ตามเนื้อหา (content knowledge) ไม่เพียงพอสําหรับครูเพื่อ
ไปสู่ความสําเร็จ ในสองทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยสายครูคณิตศาสตร์ได้ขยายข้อความรู้ของ PCK 

                                                 
106

 Anita Woolfolk, Educational psychology, 486-487. 
107 L. S. Schulman, quoted in Deborah Loewenberg Ball, Mark Hoover Thames, and 

Geoffrey Phelps, Content knowledge for teaching: what makes it special?[Online], accessed 15 
April 2010. Available from http://www.conferences.ilstu.edu/NSA/papers/Thomasphelp.pdf 
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เพื่อพัฒนาความละเอียดของกรอบความคิดของความรู้นี้สําหรับครูคณิตศาสตร์ เรียกว่า 
“mathematical knowledge for teaching”108 

บอลล์ เทมส์ และเฟล์ปส (Ball, Thames, and Phelps) ได้แบ่งชนิดของความรู้ของครูที่
เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา (subject-specific knowledge) เป็น 5 ชนิด คือ 1) ความรู้ในเน้ือหาวิชาสามัญ 
(Common content knowledge) เป็นความรู้ในเน้ือหาที่ครูที่สอนในวิชานั้นๆมีอยู่ 2) ความรู้ใน
หลักสูตร (Curriculum knowledge) เป็นความรู้เฉพาะในส่วนของวิชาของครูที่ถูกคาดคะเนว่า
นักเรียนจะต้องมีเพื่อเลื่อนชั้น ความรู้ว่านักเรียนควรจะต้องได้รับการทดสอบอะไรบ้าง รวมไปถึง
ขอบเขตของความรู้ (Horizon knowledge) เป็นความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาปัจจุบันในหลักสูตรที่ควร
ได้รับการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นและเป็นเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไป
แล้วในชั้นต้นๆ 3) ความรู้ในเนื้อหาเฉพาะวิชา (Specialised content knowledge) เป็นความรู้ใน
เน้ือหาวิชาที่เฉพาะเจาะจงต่อการสอน ซึ่งคนทั่วไปไม่ต้องการรู้ 4) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและ
เกี่ยวกับนักเรียน (Knowledge of content and students) เป็นความรู้ที่ครูจะต้องรู้ว่านักเรียนคิด
อย่างไร มีแนวโน้มว่าจะสับสนในเร่ืองใด อะไรที่นักเรียนสนใจและจูงใจ อะไรง่ายอะไรยาก 
ทั้งหมดนี้คือความสามารถของครูในการรับฟังและอธิบายแก่นักเรียน (hear and interpret students) 
ให้ปรากฎออกมา 5) ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการสอน (Knowledge of content and teaching) 
ความรู้ข้อนี้สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร แต่มีรายละเอียดมากกว่าในแต่ละด้านของหลักสูตร
ว่าสอนอย่างไร เช่น ความรู้ในกรอบความคิดที่จะแนะนําแก่นักเรียน เวลาที่จะต้องใช้ในการฝึกฝน 
และการฝึกฝนประสบการณ์ เป็นต้น 109 

ไรอัน และคูเปอร์ (Ryan and Cooper) ได้แบ่งความรู้ของครู (teacher’s content 
knowledge) ที่มีประสิทธิภาพเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของเน้ือหา (knowledge 
of discipline content) ครูมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและโครงสร้างของวิชาที่สอนเป็นอย่างดี 2) 
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (knowledge of curriculum) ครูมีความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรของ
โรงเรียนที่นักเรียนถูกคาดหวังให้รู้ และ 3) ความรู้เกี่ยวกับวิชาครูที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการ

                                                 
108 Jason Silverman and Patrick W. Thompson, “Toward a Framework for the 

Development of Mathematical Knowledge for Teaching,” Journal of Mathematics Teacher 
Education 11, 6 (Nov 2008) : 49-51.  

109 Deborah Loewenberg Ball, Mark Hoover Thames, and Geoffrey Phelps, Content 
knowledge for teaching: what makes it special?[Online], accessed 15 April 2010. Available from 
http://www.conferences.ilstu.edu/NSA/papers/Thomasphelp.pdf 
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สอนเฉพาะในเนื้อหาวิชาที่สอน (pedagogical content knowledge) เป็นการผสมผสานเนื้อหาและ
วิชาครูไปสู่ความเข้าใจของหัวข้อเฉพาะ ปัญหา หรือประเด็นที่จะต้องจัดการ อธิบาย และปรับปรุง
ไปสู่ความสนใจและความสามารถอันหลากหลายของผู้เรียนและการสอน110 

 
ความรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สตรองจ์ ทัคเคอร์ และไฮนด์แมน (Stronge, Tucker, and Hindman) กล่าวถึงความรู้ของ

ครู (content knowledge) ว่า ครูไม่สามารถสอนในสิ่งที่ครูไม่ทราบ ในปี 2000 เวนลินสกี้ 
(Wenglinsky) พบว่า ครู โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ซึ่งมีความรู้ในวิชาที่ตนสอน
จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีกว่าครูซึ่งไม่มีพื้นความรู้ในวิชานั้น พบผลเช่น 
เดียวกันนี้ในงานของเฟทเลอร์ (Fetler) ครูที่มีประสิทธิภาพจะจัดการนําเสนอความรู้และทักษะให ้
แก่นักเรียนโดยครูจะมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน111  ความรู้ของครูเป็นสิ่งจําเป็น (Essential) ใน
การกระตุ้นทัศนคติทางบวกต่อการศึกษาเทคโนโลยีของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้น
ของความรู้ในเนื้อหาความเป็นครูมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้นของการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ความสนใจของนักเรียน 112  นอกจากนี้ มีการศึกษาที่พบว่าคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของครูที่
ประสบความสําเร็จที่เรียกว่า ครูผู้เชี่ยวชาญ (Expert teachers) จะแตกต่างจากครูผู้ไม่เชี่ยวชาญใน 3 
มิติ ได้แก่ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ให้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอน การสนองตอบ
ต่อบริบทของงาน และความสามารถในการไตร่ตรองและความสุขุมรอบคอบ 113  ส่วน พฤติกรรม
เด็กที่โรงเรียนมักจะนําไปสู่ความสนใจจากผู้ปกครองในการแสวงหาการรักษาทางการแพทย์ การ 
ศึกษานี้ตรวจสอบความรู้ของครูและความรู้สึกของการใช้ยาทางจิตประสาทในโรงเรียน ข้อมูลรวบ 

                                                 
110 Kevin Ryan and James M. Cooper, Those who can, teach 12th ed. 

(Boston : Wadsworth Publishing Company, 2008), 179-180. 
111 James H. Stronge, Pamela D. Tucker, and Jennifer L. Hindman, Handbook for 

Qualities of Effective Teachers [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://www.netlibrary.com 

112 Ellen J. Rohaan, Ruurd Taconis, and Wim M.G. Jochems, “Reviewing the relation 
between Teachers’ Knowledge and Pupils’ Attitude in the Field of Primary Technology 
Education,” International Journal of Technology and Design Education 20, 1 (Feb 2010) : 15-26.  

113 Amy Bik May Tsui, “Distinctive Qualities of Expert Teachers,” Teachers and 
Teaching : Theory and Practice 15, 4 (Aug 2009) : 421 - 439.  
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รวมจาก 3 แหล่งคือ 1) การใช้ปัจจุบันของยาทางจิตประสาทโดยนักเรียน 2) การให้คําปรึกษาและ
ความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและ 3) ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและผล 
ข้างเคียงของ Ritalin พบผลว่าครูรายงานความรู้ที่จํากัดของวิธีการและเหตุผลของการรักษา ครูมี
การสื่อสารเพียงเล็กน้อยกับผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการใช้ยาหรือผลข้างเคียง สรุป
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณความรู้ที่โรงเรียนควรจะมีเกี่ยวกับการรักษาที่มากขึ้น114  

ในการศึกษาของพรพิมล ประสงค์พร เกี่ยวกับความรู้ของครูพบว่า ครูมีความรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 1) ความรู้ที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่     รู้ในด้านเนื้อหา 2)     รู้ในด้านวิชาชีพครูทั่วไป ได้แก่ ความรู้ในด้านหลักสูตร 
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนและคุณลักษณะ ความรู้เกี่ยวกับจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษาและ
คุณค่าของการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ความรู้
เกี่ยวกับตน 3)     รู้ในด้านวิชาชีพครูเฉพาะสาขา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอน
ภาษา ความรู้ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ความรู้และทักษะในด้านการวัดผลประเมินผล 
ทางภาษา 115 ส่วนผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์พบว่า มีทั้งหมด 8 
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านความรู้เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในเนื้อหา  
วิชา ความสามารถทางกระบวนการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน และ ความรู้
ความสามารถในหลักสูตรโดยองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา มีตัวแปรสําคัญ
ที่สําคัญคือ มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน
อย่างถูกต้องแม่นยํา สามารถใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี116 นอกจากนี้พิริยะ ทองมนต์ พบว่า ความรู้ใน

                                                 
114My T. Lien and others, “A Pilot Investigation of Teachers’ Perceptions of 

Psychotropic Drug Use in Schools,” Journal of Attention Disorders 11, 2 (2007) : 172 - 178.  
115พรพิมล ประสงค์พร, “แนวคิดและการใช้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยภาคสนาม” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2547), 314 - 317 

116 กําพล ธนะนิมิตร, “การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครู
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี” (วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2550), 116-119 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Lien+My+T.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=information+seeking+behavior&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=71&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8031aa1e&accno=EJ804421&_nfls=false%20%20%20%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_SearchValue_0=information+seeking+behavior&searchtype=basic&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&pageSize=10&eric_displayNtriever=false&eric_displayStartCount=71&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b8031aa1e&accno=EJ804421&_nfls=false%20%20%20%20
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เน้ือหาของครูมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับประสิทธิภาพการสอนของครู 117 และณัฐภัทร ธรณี 
พบว่าปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร118 

จากเอกสารและงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า ความรู้ของครู หมายถึง สารสนเทศที่จําเป็น
ของครูที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอย่างเพียงพอ ซึ่งได้แก่     รู้ในด้านเน้ือหา ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการสอน ความรู้ในด้านหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน ความรู้ในการเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอน ความรู้ในการจัดชั้นเรียน ความรู้ในด้านการวัดผลประเมินผล ในการวิจัยนี้คาดว่า
ครูที่มีความรู้ด้านต่างๆเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 

แรงจูงใจในการทํางานมีหลายประเภท อาชีพครูเป็นอาชีพซึ่งต้องการแรงจูงใจในการ
ผลักดันให้การทํางานประสบผลสําเร็จ แรงจูงใจที่มุ่งมั่นและเกิดจากภายในตัวครูเองชนิดหนึ่งคือ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่จะทําให้ครูบรรลุความสําเร็จในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความหมาย 
แมคเคลแลนด์และคนอ่ืนๆ (McClelland and others) นิยามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

(Achievement Motivation)  ว่าเป็นความปรารถนาที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
แข่งขันกันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือทําให้ดีกว่าบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว 119 
เมอร์เรย์ (Murray) ได้อธิบายความหมายของความต้องการผลสัมฤทธิ์ (Need for Achievement) ไว้

                                                 
117 พิริยะ ทองมนต์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์       
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2552), 74 

118 ณัฐภัทร ธรณี, “การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2548), 84 

119David C. McClelland and others, The Achievement Motive (New York : Appleton-
Century - Crofts, 1953), 110 – 111. 
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ว่า เป็นความต้องการที่ได้รับผลสําเร็จจากการกระทําในสิ่งที่ยาก ต้องการที่จะควบคุม จัดกระทํา 
หรือจัดระเบียบ วัตถุ บุคคล หรือความคิด โดยกระทําสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็ว และมีความเป็นอิสระ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ต้องการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการเป็นคน
เก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอ่ืนๆ ต้องการเพิ่มการยอมรับตนเองโดยการบรรลุ
ความสําเร็จในกิจกรรมที่เป็นอัจฉริยะ 120  ทํานองเดียวกับ แอทคินสัน (Atkinson) กล่าวว่าแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้ตัวว่าการกระทําของตนจะต้องได้รับการประเมิน
จากตัวเองหรือบุคคลอ่ืนโดยเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลการประเมินอาจเป็นสิ่งที่พอใจเมื่อ
กระทําจนสําเร็จ หรือไม่น่าพอใจเมื่อกระทําไม่สําเร็จก็ได้ 121  และสเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) กลา่วว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการทํางานอย่างดีหรือการทํางานที่แข่งขันกับ
มาตรฐานความเป็นเลิศ มาตรฐานอาจจะวัดจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น) วัตถุประสงค์ของการวัด (ผลของการกําหนดเป้าหมาย) การปฏิบัติงาน (ความ
ปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อประสบผลสําเร็จ) เป้าหมายที่ท้าทาย หรือสิ่งใดๆที่ทุกคนเคยทํา (การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ)122 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิยามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) ว่าหมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน กําหนด
เป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง123 และ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Achievement Orientation) เป็นความเกี่ยวข้อง
สําหรับการทํางานที่ดีหรือสําหรับการแข่งขันกับมาตรฐานที่จัดการโดยผู้บริหาร ปรับปรุงการ
ทํางานอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วางแผนและกําหนดเวลาการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ

                                                 
120 Edward J. Murray, Motivation and Emotion (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 

1964), 19. 
121 John W. Atkinson, Motives in fantasy, action, and society: a method of assessment 

and study (Princeton : D. Van Nostrand, 1958), 240-241.     
122

 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 
performance (New York : Wiley, 1993),  25. 

123 สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) [Online], accessed 7 April 2009 . 
Available from http://moc.moe.obec.go.th/sites/default/files/p53233521436.pdf 
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เป้าหมายที่ท้าทายสําหรับตัวเองหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ข้อดีของทรัพยากรเพื่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ124  

คําจํากัดความของการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) อนุมานได้ถึง
คุณลักษณะหลายอย่างที่สัมพนัธ์กันที่แสดงถึงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การพยายามปรับปรุงงาน 
(Striving for Improvement) การทํางานได้ตามเป้าหมาย (Results Orientation) การทํางานได้ดีกว่า
คนอ่ืน (Competitiveness) และการทํางานที่ยากท้าทายซึง่อาจไม่เคยมีใครทํามาก่อน (Innovation) 
คําในภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ได้แก่ การเน้นที่ผลลัพธ ์
(Results Orientation) การเน้นที่ประสิทธิผล (Efficiency Orientation) การใส่ใจกับมาตรฐาน 
(Concern for Standards) การเน้นการปรับปรุงงาน (Focus on Improvement) ความเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การใช้ทรัพยากรอย่างสูงสุด (Optimizing Use of Resources)125 

 
คุณลักษณะของผู้ท่ีมีความต้องการสูงเพื่อความส าเร็จ  
แมคเคลแลนด์ (McClelland) แสดงบางส่วนของคุณลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการ

ความสําเร็จสูง ในการอธิบายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กล่าวคือ 
1. บุคคลที่มีความต้องการความสําเร็จสูงดูเหมือนรอบคอบในการประเมินที่พวกเขามัก 

จะได้รับความชํานาญ ซึ่งไม่ใกล้เกินไปจะทําให้งานง่ายไร้สาระหรือไกลเกินไปเพื่อให้เป็นไปไม่ได้ 
บุคคลจะกําหนดเป้าหมายยากปานกลางแต่อาจทําได้ ในทางชีววิทยา สิ่งนี้เรียกว่า หลักปฏิบัติการ
เกินพิกัด (overload principle) บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่ใช่นักเสี่ยงโชค พวกเขาต้องการ
ทํางานกับปัญหาแทนที่จะหนีงานให้ผลเป็นไปตามยถากรรม 

2. ในเร่ืองของรางวัล (Rewards) กับบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น พวกเขาไม่ปฏิเสธ
รางวัลแต่รางวัลไม่ใช่สิ่งจําเป็นเทียบเท่าความสําเร็จด้วยตนเอง พวกเขาต้องการได้รับชัยชนะหรือ
การแก้ปัญหายากมากกว่าที่พวกเขาได้รับจากเงินหรือได้รับการสรรเสริญ เงินเป็นคุณค่าหลักในการ

                                                 
124

 Vichita Vathanophas and Jintawee Thai-ngam, “Competency Requirements for 
Effective Job Performance in The Thai Public Sector,” Contemporary Management Research 3, 1 
(March 2007) : 45-70. 

125 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มอืสมรรถนะหลัก คําอธิบาย และ
ตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะหลักในราชการพลเรือน [Online], accessed 31 March 2010.  
Available from http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/CoreCompetency_5Achivement.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82 
 

 

วัดการปฏิบัติงานของบุคคล โดยวิธีการประเมินความก้าวหน้าและความสําเร็จเปรียบเทียบกับผู้อื่น 
พวกเขามักจะไม่แสวงหาเงินเพื่อสถานภาพหรือความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 

3. เร่ืองที่สําคัญของผู้ที่มีความต้องการผลสัมฤทธิ์สูงคือ ผลสะท้อนกลับ (Feedback) 
ความต้องการของผู้ที่มีความต้องการผลสัมฤทธิ์สูงในการแสวงหาสถานการณ์ที่พวกเขาได้รับผล
สะท้อนกลับที่เป็นรูปธรรมว่า วิธีดีๆที่พวกเขาทําจะต้องเกี่ยวข้องกับความกังวลในความสําเร็จส่วน
บุคคลนี้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มักจะพบในงานขายหรือเป็นเจ้าของและ
ผู้จัดการธุรกิจของตนเอง นอกจากผลสะท้อนกลับที่เป็นรูปธรรม ธรรมชาติของผลสะท้อนกลับเป็น
สิ่งสําคัญต่อผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พวกเขาตอบสนองโดยการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงานของ
เขา พวกเขาไม่สนใจความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เช่นความร่วมมือหรือประโยชน์จาก
พวกที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ที่อาจต้องการสังคมหรือเจตคติความคิดเห็น 

 
พฤติกรรมของผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
แมคเคลแลนด์กล่าวถึง พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าพวกเขาจะใช้เวลาคิด

เกี่ยวกับการกระทําสิ่งที่ดีกว่าเป็นประจํา ในความเป็นจริง เขาได้พบว่าทุกคร้ังที่คนเร่ิมคิดในแง่
ผลสัมฤทธิ์ สิ่งต่างๆก็เร่ิมปรากฎขึ้นมา เช่น เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดที่เท่าเทียมกัน นักเรียนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีผลการเรียนดีกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํากว่า และมกัจะได้รับการ
สนับสนุนเร็วกว่าเพราะว่าพวกเขามีความพยายามอยู่ตลอดเวลาในการคิดวิธีการทําสิ่งที่ดีกว่า 
องค์การที่มีบุคลากรที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเจริญเติบโตและผลกําไรสูงกว่าองค์การอ่ืนๆ แมคเคล
แลนด์ยังได้ขยายการวิเคราะห์ของเขาไปยังประเทศที่เขาเกี่ยวข้องกับการปรากฏของผลประโยชน์
อย่างมากของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พบว่า บุคคลที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ําจะสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนื่องจากสนใจว่าบุคคลรอบตัวสนใจว่าคิด
อย่างไรกับตัวเขา มากกว่าสนใจในสิ่งที่เขาทําว่าดีอย่างไร126 

สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้กําหนดให้การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement Motivation) 
เป็นสมรรถนะหลักของครูในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 9 ประการ กล่าวคือ 1) 
วิเคราะห์ภารกิจงานเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2) กําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
ทุกภาคเรียน 3) กําหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 4) ใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

                                                 
126 David C. McClelland, Human Relations Contributors [Online], accessed 31 March 

2010. Available from http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_06_mcclelland.html 
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5) ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 6) แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพใหม่ๆ เพื่อ
การพัฒนาตนเอง 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 8) ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้
ปรับปรุง/พัฒนาการทํางานให้ดียิ่งขึ้น 9) พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนผู้ปกครอง และชุมชน127 

นอกจากนี้ สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ ได้กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่ามีความสัมพนัธ์
กับการแสวงหาสารสนเทศอย่างผู้ประกอบการ โดยผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แสดงพฤติกรรมเฉพาะ 
กล่าวคือ 1) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพิจารณาความชัดเจนในการทํา
กําไรที่อาจเกิดขึ้นจากผลตอบแทนของการลงทุนหรือการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ 2) ผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะแสวงหาสารสนเทศเพื่อคํานวณความเสี่ยงอย่างผู้ประกอบการ โดยใช้
ทรัพยากรหรือเวลาอย่างมีคุณค่า (ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน ทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย และ 3) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
แสวงหาสารสนเทศ โดยยืนหยัดในความพยายามอย่างผู้ประกอบการ ปฏิบัตกิารอย่างยั่งยืนตลอด 
เวลาในการเผชิญอุปสรรคเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หรือความสําเร็จที่สมบูรณ์ของความเพียรพยายาม
อย่างผู้ประกอบการ128 
 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในประเทศไทย มีการศึกษาที่พบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวก

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์129  ส่วนในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์มีอยู่ในระดับสูง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทาง 

                                                 
127

 สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง) [Online], accessed 7 April 

2009.Available from http://moc.moe.obec.go.th/sites/default/files/p53233521436.pdf 

128
 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 

performance, 26-27. 
129 อมรรัตน์ เทพพิทักษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล, 2552), บทคัดย่อ. 
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บวกกับความสําเร็จในวิชาชีพ 130   และตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของพยาบาล คือ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในงาน131 ในด้านการทํางานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีงานวิจัยที่
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ร่วมกับตัวแปรทัศนคติที่ดีต่องาน สภาพแร้นแค้นในงาน ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน และเชื่ออํานาจในตน เป็นปัจจัยในการทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมุ่ง
อนาคตในกลุ่มรวมได้ 59.9 % 132 การศึกษาของอรพิน สีแก้ว ที่พบ ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิทางตรงต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 133 และเอกพจน์ สืบญาติ พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพเป็นอันดับแรก134 

จากเอกสารและงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้น โดยมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาในการคิดวิธีการทําสิ่งที่ดีกว่า เมื่อ
เกิดอุปสรรคก็ต้องการทํางานกับปัญหาแทนที่จะหนีปัญหา ต้องการเอาชนะอุปสรรค ประเมิน
เป้าหมายงานที่ยากปานกลางแต่อาจทําได้ ไม่ปฏิเสธรางวัลแต่รางวัลไม่ใช่สิ่งจําเป็นเทียบเท่าความ 
สําเร็จ มีความสบายใจเมื่อประสบผลสําเร็จ และวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว มีเป้าหมายที่

                                                 
130 พัทราภรณ์ จีนกูล,“ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ

สนับสนุนจากองค์การ กับ ความสําเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ
รัฐ” (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดย่อ. 

131 วราทิพย์ ละออง, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การมีส่วนร่วมในงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานกับการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551), บทคัดย่อ. 

132 รังสรรค์ หังสนาวิน, “ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของพัฒนากร” (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2549), บทคัดย่อ. 

133
 อรพิน สีแก้ว, “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนว

ปฏิรูปการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต2”, 122. 
134 เอกพจน์ สืบญาติ, “การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคัดย่อ. 
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ท้าทาย ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวิจัย
นี้คาดว่า ครูที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking) 
การแสวงหาสารสนเทศเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับครูมานานแล้ว ในปี 1986 ทีเทนบอมและ

มูลคีน (Tetenbaum and Thomas A. Mulkeen) กล่าวว่า ในศตวรรษใหม่การไหลของข้อมูลข่าวสาร 
(information flow) จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Naisbitt คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะถูกทําให้จม
อยู่ในข้อมูล การเพิ่มขึ้นในกระแสข้อมูลได้คัดค้านแนวคิดด้ังเดิมของการเรียนรู้ในเน้ือหา นักเรียน
จะต้องได้รับการคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจ และทักษะในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทาง
ปัญญาของความอยากรู้ การคิดอย่างเป็นลําดับ และการแก้ปัญหา มากกว่าความรู้ที่ได้มาและความ
จริงที่จดจําได้ เน่ืองจากเราไม่สามารถทํานายความต้องการข้อมูลใน 10-15 ปีข้างหน้า ทางที่ดีที่สุด
ที่เราสามารถทําได้คือการเตรียมความพร้อมด้วยกลยุทธ์ในการจัดการกับข้อมูล ให้พวกเขามีทักษะ
การศึกษาดี สอนให้รู้วิธีการวิเคราะห์และวิธีการได้รับข้อมูลสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งจะกลายเป็นสิ่ง
ที่สําคัญต่อคนให้มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและเพื่อการประเมินข้อมูล การศึกษาของครู
จะต้องเพิ่มทักษะของตนเองในด้านเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการสอน คิดค้น
เทคโนโลยีสามารถนําไปบูรณาการในหลักสูตร 135  สารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด
สําหรับความก้าวหน้าในสังคม เพื่อที่จะเจริญเติบโตในยุคสมัยใหม่นี้ บุคคลต้องการสารสนเทศที่
หลากหลาย นักวิชาการกล่าวถึงความจําเป็นในยุคปัจจุบันว่า เราจะสามารถปฏิรูประบบการศึกษา
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยความช่วยเหลือของสารสนเทศ 

 
ความหมาย 
เคส (Case) ให้ความหมายของการแสวงหาสารสนเทศ (Information seeking) ว่าเป็น

ความใส่ใจที่ได้รับข้อมูลในการตอบสนองความต้องการหรือช่องว่างในความรู้ 136  วัฒโนภาสและ
ไทรงาม (Vathanophas and Thai-ngam) ว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่สําคัญที่ถูกซ่อนอยู่   

                                                 
135 Toby J. Tetenbaum and Thomas A. Mulkeen, “Designing Teacher Education for the 

Twenty-First Century,” Journal of Higher Education, 57, 6 (November/December 1986) : 624-
625. 

136 Donald O. Case, Looking for Information A Survey of Research on Information 
Seeking, Needs, and Behavior (Amsterdam ; New York : Academic Press, 2002) : 34. 
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ความต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เป็นคนหรือปัญหา สร้างความพยายามที่จะได้รับข้อมูล
เพิ่มเติม แสวงหาและตรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงาน ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และค้นหา
ศักยภาพของโอกาสที่อาจจะใช้งานในอนาคต137 สเปนเซอร์และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) 
กล่าวว่าการแสวงหาสารสนเทศเป็นความพยายามหาข้อมูลเชิงลึก 138  บุคคลที่มีพฤติกรรมแสวงหา
สารสนเทศจะมีความกระตือรือร้นอย่างจริงใจสําหรับโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และทักษะ
ระหว่างบุคคล (เช่น เลขานุการผู้ที่เมื่อถูกขอให้เรียนรู้การใช้โปรแกรมกระดาษคํานวณและรับมอบ
งานจากฝ่ายบัญชี พวกเขายินดีกับการร้องขอนี้ว่าเป็นเหมือนการ “เพิ่มคุณค่าในงาน (job 
enrichment)” มากกว่าจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน) ความสามารถของการแสวงหาสารสนเทศได้
ไปไกลเกินกว่าแคก่ารรู้คอมพิวเตอร์ และทักษะเฉพาะทางเทคนิคอ่ืนๆที่แรงงานในอนาคตเชื่อว่า
เป็นแนวโน้มของสมรรถนะที่จะต้องการ การแสวงหาสารสนเทศเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life long learning) ของความรู้ใหม่ ๆ และทักษะที่จําเป็นตามความต้องการที่เปลี่ยน 
แปลงไปของงานในอนาคต 139 และสํานักงาน ก.พ. ให้ความหมายว่าการแสวงหาสารสนเทศเป็น
ความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็น
ปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 140 แหล่งสารสนเทศ
ต่างๆที่ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งมีทั้งแหล่งสารสนเทศที่จัดให้บริการแก่
ผู้ใช้โดยตรง แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ และ แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล ซึ่งได้แก่ ห้องสมุด 
ศูนย์สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล (ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ต่างๆ ซึ่งรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น) แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต141   มินเซล (Minzel) กล่าวถึง

                                                 
137

 Vichita Vathanophas and Jintawee Thai-ngam, “Competency Requirements for 
Effective Job Performance in The Thai Public Sector,”, 66. 

138
 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 

performance, 336. 
139Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at work : models for superior 

performance, 344. 

140สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
[Online], accessed 31 March 2010. Available from 
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?module=document&documentID=doc0000090 

141 ภาควิชามนุษยศาสตร์, สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 2-8. 
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พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลว่ามาจาก 3 มุมมอง ได้แก่ 1) เมื่อใช้มุมมองของนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเป็นการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์ 2) 
เมื่อใช้มุมมองของการสื่อสารใดๆ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเป็นการศึกษาการใช้สื่อต่างๆ  3) 
เมื่อใช้มุมมองของระบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลเป็นการศึกษาการ
ไหลของข้อมูลระหว่างนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี142 

 
ขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศ  
นักวิชาการและผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไอเซนเบอร์ก (Eisenberg) 

มาชิโอนินิ (Marchionini) ลีจและคณะ (Laege and others) ได้พยายามอธิบายลําดับของการแสวงหา
สารสนเทศและแม้ว่าจะมีความแตกต่างของบางขั้นตอนระหว่างการนําเสนอของนักวิชาการและ
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ แต่รายละเอียดของขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศที่พอสรุปได้ว่าตรงกันเป็น
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ท าความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศ (Information need) ขั้นตอน
แรกของการแสวงหาสารสนเทศ ผู้แสวงหา (seeker) ต้องทําความเข้าใจกับสาเหตุหรือปัญหาที่
ต้องการสารสนเทศ Marchionini (1995) อธิบายว่าความต้องการสารสนเทศจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเจอ
อุปสรรคที่ทําให้การดําเนินชีวิตต่อจากช่วงนั้นอยู่ในภาวะไม่แน่นอน (uncertainty) บุคคลนั้นจึง
ต้องการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อปรับจากภาวะไม่แน่นอนให้มีความแน่นอน (certainty) มากขึ้น 
ดังนั้น ก่อนที่เร่ิมแสวงหาสารสนเทศ บุคคลต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ว่าปัญหาหรืออะไรเป็นเหตุที่ทําให้
ต้องการสารสนเทศ หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจปัญหาผิด สารสนเทศที่ได้อาจไม่สามารถใช้ลดความไม่
แน่นอนลงได้ 

ขั้นตอนท่ี 2                                                                 
เมื่อเข้าใจความต้องการสารสนเทศอย่างกระจ่างแล้ว ผู้แสวงหาจะพิจารณาแหล่ง (source) ที่อาจมี
สารสนเทศที่ต้องการช่องทาง (channel) หรือสื่อที่จะเข้าถึงแหล่ง ตลอดจนรายละเอียดของกลยุทธ์
ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ เช่น รูปแบบ (format) ของสารสนเทศ อาจเป็นรูปดิจิตอลที่พร้อม
ให้ดาวน์โหลด หรือรูปเอกสารที่ต้องถ่ายเอกสาร หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนกลาง (mediary) 
เพื่อค้นหาสารสนเทศให้ ในบางคร้ังผู้แสวงหาต้องกําหนดการร้องขอสารสนเทศ (query) ให้ชัดเจน

                                                 
142 Minzel, quoted in K. P. Singh and M. P. Satija, “Information seeking behavior of 

agricultural scientists with particular reference to their information seeking strategies,” Annals of 
Library and Information Studies 54, (December 2007) : 213 – 220.  
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และกระจ่างที่สุด ความคลุมเครือของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือการร้องขออาจส่งผลให้ต้องเสีย 
เวลาหรือค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 3                          (execute the process) เมื่อได้วางแผนใน
ขั้นตอนที่แล้วอย่างรอบคอบแล้ว ผู้แสวงหาจะใช้ขั้นตอนนี้เพื่อดําเนินการ (execute) การวางแผน 
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ อาจเป็นการลงมือสืบค้นด้วยตนเองหรือร่วมกับตัวกลาง (mediary) ที่อาจเป็น
บรรณารักษ์หรือผู้ขายสารสนเทศ (information broker) เพื่อค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล หาก
ผลเบื้องต้นของการสืบค้น (preliminary result) ชี้ถึงข้อบกพร่องในการแสวงหา ผู้แสวงหาต้องปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสมก่อนดําเนินการต่อไป หากผู้แสวงหาสารสนเทศดําเนินการในนามของหน่วย 
งานหรือบุคคลอ่ืน ผู้แสวงหาอาจต้องหารือกับผู้ต้องการสารสนเทศนั้นด้วย ดังนั้น การประเมิน 
(evaluate) ความเหมาะสมในแต่ละส่วนของขั้นตอนนั้น จะทําให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการจริง 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของสารสนเทศท่ีได้ ในขั้นตอนที่แล้วเป็น
การดําเนินการสืบค้นให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้แสวงหาอาจต้องคอยปรับกลยุทธ์ให้
สามารถได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการภายใต้ทรพัยากรที่มีอยู่ ในหลายคร้ังอาจต้องดําเนินการกลับไปมา ทํา
ให้ผู้แสวงหาจะต้องระวังและหมั่นตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของผลที่ได้ การตรวจสอบ
ที่ว่าเพื่อ 1) จบกระบวนการแสวงหา เน่ืองจากได้สารสนเทศตามต้องการครบถ้วนและสนองความ
ต้องการสารสนเทศได้ด ี หรือ 2) เลิกกระบวนการแสวงหาเช่นกันแต่เป็นเพราะไม่ได้หรือไม่มี
สารสนเทศ ทั้งที่ได้พยายามปรับแปลงกลยุทธ์การแสวงหา ไม่ว่าจะจบ (end) หรือเลิก (terminate) 
กระบวนการแสวงหา ผู้แสวงหาควรต้องประเมินภาพรวมของกระบวนการว่ามีประสิทธิภาพ 
(efficiency) และสารสนเทศที่ได้มีประสิทธิผล (effectiveness) เพียงใด  143 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการสารสนเทศและ

ผู้ใช้สารสนเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับองค์การ ระดับกลุ่มผู้ใช้ และระดับผู้ใช้แต่ละคน กล่าวคือ 

                                                 
143 ชัชพงศ์ ตั้งมณี และพรอนงค์ บุษราตระกูล, รายงานการวิจัยเร่ืองรูปแบบการแสวงหา

สารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities analysis’ information 
seeking pattern and problem solving skill) (กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 14-15 
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1. ระดับองค์การ ซึ่งหมายถึงหน่วยงานหรือองค์การที่ผู้ใช้สารสนเทศสังกัดหรือปฏิบัติ 
งานอยู่ ปัจจัยสําคัญได้แก่  

 1.1 วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและพันธกิจขององค์การ เช่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยย่อมแสวงหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสําคัญ คือ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ใช้ภายในโรงพยาบาลย่อมแสวงหา
สารสนเทศด้านการให้บริการการรักษาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การจัดบริการทางการแพทย์หรือ
สาธารณสุข เป็นต้น 

 1.2 โครงสร้างและภารกิจขององค์การ ซึ่งย่อมสัมพันธ์กบัวัตถุประสงค์ขององค์การ 
การศึกษาโครงสร้างและภารกิจขององค์การย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ของผู้ใช้ในองค์การ เช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล ดังนั้น โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและภารกิจด้านการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยจึงแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นในหลายด้าน เช่น คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุด
วิชาทําหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนและสื่อการสอนในชุดวิชาต่างๆ เป็นต้น โรงพยาบาลบางแห่ง
อาจมีโครงสร้างที่สะท้อนภารกิจในการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการเป็นเครือข่ายบริการ
สาธารณสุขในระดับศูนย์ประจําภูมิภาคด้วย เป็นต้น  

 1.3 บริการสารสนเทศในองค์การ เช่น การจัดให้มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศใน
องค์การเพื่อให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน องค์การหลายแห่งมีการจัดบริการจัดส่งสารสนเทศถึงผู้ใช้ ซึ่ง
เอ้ือต่อการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ เพราะสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก  

 1.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในองค์การ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์การ ในปัจจุบัน องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ โดยจัดให้มีคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้งภายในและเชื่อมโยงกับภายนอกองค์การอย่างสะดวกและรวดเร็ว อันนับเป็นสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาสารสนเทศผ่านเครือข่ายสารสนเทศอย่างกว้างขวาง 

2. ระดับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่  
2.1 งานหรือภารกิจของผู้ใช้ ทั้งนี้อาจพิจารณากลุ่มผู้ใช้ได้จากฝ่ายหรือแผนกที่ผู้ใช้

สังกัด เช่น หากเป็นผู้ปฏิบัติงานในแผนกบัญชี ผู้ใช้กลุ่มนี้ย่อมต้องใช้ระบบสารสนเทศภายในด้าน
ระบบบัญชีและการเงิน และสนใจสารสนเทศที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2.2 ระดับหรือตําแหน่ง เช่น ผู้ใช้ในระดับผู้บริหารย่อมมีลักษณะพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศที่ต่างจากผู้ปฏิบัติงานทั่วไป โดยทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงซึ่งต้องรับผิดชอบใน
การกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ ย่อมต้องการสารสนเทศภายในที่สรุปภาพการดําเนินงานของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90 
 

 

องค์การและสารสนเทศจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ขณะที่ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น
จะต้องการสารสนเทศภายในที่มีรายละเอียดการดําเนินงานขององค์การมากกว่าผู้บริหารระดับสูง 
และอาจแทบไม่สนใจสารสนเทศภายนอกนัก  

2.3 สาขาวิชาที่ผู้ใช้ประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ เช่น แพทย์ 
วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ มีความต้องการสารสนเทศในสาขาวิชาของตนเพื่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบัน
มักเรียกผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ (knowledge worker) เช่น แพทย์ต้องติดตาม
แสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการรักษาโรคในสาขาที่ตนชํานาญ หรือ
นักวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องติดตามสารสนเทศประกอบการทดลองวิจัยในสาขาของตน เป็นต้น  

3. ระดับผู้ใช้แต่ละคน ได้แก่  
3.1 สาขาวิชาที่ได้ศึกษามาหรือมีพื้นฐานและความสนใจ สาขาวิชาเป็นสิ่งกําหนด

ความใส่ใจเบื้องต้นในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น นักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อาจต้องการ
ใช้และค้นหาสารสนเทศน้อยกว่านักศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้มักจะสนใจค้นหาสารสนเทศที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาของตน ทั้งโดยรับ
การศึกษาอบรมในวิชานั้นหรือโดยความสนใจก็ตาม  

3.2 ระดับการศึกษาของผู้ใช้ หมายถึง ความรู้ระดับต่างๆ เช่น ระดับวิชาชีพ ปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ผู้ใช้มีระดับการศึกษาสูงอาจต้องการสารสนเทศที่ลึกซึ้ง เจาะลึกเฉพาะด้านหรือหัวข้อ
ยิ่งขึ้น อาจต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมจากแหล่งสารสนเทศในภาษาต่างประเทศด้วย  

3.3 ระดับการรู้สารสนเทศของผู้ใช้ (information literacy) หมายถึง ความเข้าใจถึง
ความสําคัญในการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหา ทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน ผู้ใช้ที่มี
ระดับการรู้สารสนเทศในระดับสูง จะสามารถแสวงหาสารสนเทศต่างๆ รู้วิธีการรวบรวม ประเมิน
หรือตรวจสอบ รวมทั้งประยุกต์สารสนเทศในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 ระดับการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้ (information technology literacy) 
หมายถึง ความเข้าใจและความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมหรือ
เครือข่ายการสื่อสารต่างๆ ผู้ใช้ที่รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้าใจศัพท์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจข้อดีและข้อจํากัดของเทคโนโลยีเหล่านี้ และสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของตนได้  

3.5 สภาพแวดล้อมส่วนตัว เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม อายุ 
ประสบการณ์ในการทํางาน และความสนใจส่วนตัว ที่อาจมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและการทํางาน
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ของผู้ใช้สารสนเทศแต่ละบุคคล เช่น ชาวชนบทอาจรับสารสนเทศและข่าวสารจากทางวิทยุมากกว่า
รับจากการอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เป็นต้น144 
 

การแสวงหาสารสนเทศกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในการศึกษาของฮาร์กิทเทีย (Hargittai) พบว่าครูมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารสนเทศเมื่อครู

ต้องการวางแผนการเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติตามวิชาชีพครู หรือสร้างสื่อการสอน บุคคลผู้ซึ่ง
สามารถมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการค้นหาเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะมี
ประโยชน์ในการทํางานวิชาชีพมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีทักษะเหล่านี้ ฟิทซ์เจอรัล โลวิน และแบรนช์ 
(Fitzgerald, Lovin, and Branch) พบว่าครูผู้ที่ขาดทักษะการแสวงหาสารสนเทศออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจจะมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากกว่าที่จะค้นหาเองและปรับทรัพยากร
ใหม่ๆ จึงมีทางเลือกน้อยลงในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามความต้องการนักเรียน 
และ เพอรัลท์ (Perrault) สรุปว่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะการแสวงหาสารสนเทศยังเป็น
แบบจําลองสําหรับนักเรียนในโลกที่มีรางวัลในข้อมูลและความสามารถในการแสวงหาและใช้
สารสนเทศต่อการเจริญก้าวหน้า 145 การแสวงหาสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆของ
บุคคล เช่น มีผลการวิจัยระบุว่าการแสวงหาสารสนเทศที่ซึ่งได้ตามวิธีการที่สําคัญในการเลือก
แหล่งข้อมูลและอุปสรรคพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศต่ํา ร่วมกับการรับรู้ความสามารถในตน
ด้านสุขภาพสูงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุด 146  และ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ พบว่าการ
ใฝ่หาข้อมูล (Information seeking) ส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานโดยผ่านความเชี่ยวชาญใน 

                                                 
144

 สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, “ผู้ใช้สารสนเทศ,” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์เบื้องต้น, หน่วยที่ 9 สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 130 -132. 

145 Anne Marie Perrault, School as an Information Ecology : A Framework for 
Studying Changes in Information Use, The [Online], accessed 25 March 2010. Available from 
http://findarticles.com/p/articles/mi_7728/is_200707/ai_n32256944. 

146 Palsdottir Agusta, “Information Behavior, Health Self-Efficacy Beliefs and Health 
Behavior in Icelanders’ Everyday Life,” Information Research : An International Electronic 
Journal 13, 1 (Mar 2008) : 334.   
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งานและความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05147 
ส่วนงานวิจัยที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเร่ือง แหล่งสารสนเทศ ฯลฯ เช่น วัตถุประสงค์หลัก

ของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลผู้บริหารในปากีสถาน  (Allama Iqbal 
Open University - AIOU) ข้อมูลที่ได้มาโดยการใช้ที่หลากหลายของแหล่งที่ไม่เป็นทางการและ
เป็นทางการ แหล่งบุคคล Internet สื่อสิ่งพิมพ ์ การศึกษาคร้ังนี้พบว่าผู้บริหาร AIOU มีความสนใจ
ในการอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ ข่าวสังคม ล่าสัตว์ งานกีฬา และความบันเทิง และ
สิ่งที่พวกเขาอ่านรายการที่อยู่ในสื่ออ่ืนนอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ เป็นที่เข้าใจว่าข้อมูลมีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลพบว่าตัวเองในสถานการณ์ปัญหา เมื่อเขาหรือเธอไม่สามารถจัดการด้วย
ความรู้ที่เขาหรือเธอ มีผู้บริโภคจํานวนมากอ่านหนังสือพิมพ์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ผู้รับ
สื่อที่ต้องการใช้ข้อมูลในบางวิธีหรือเพื่อให้ได้ความพึงพอใจที่พวกเขาคาดหวัง ผลการวิจยัพบว่า
ผู้บริหาร AIOU ไม่วางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับสาเหตุที่พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ การรวบรวมข้อมูล
ต่างๆจะใช้เป็นหลักในการเตรียมประเด็นทางการเมืองความรู้ส่วนบุคคล และการเตรียมรูปแบบ
บุคลิกภาพน้อยลง148 

มีการศึกษาพบว่า การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่วิธีการรับข้อมูลตามด้วยการ
สนทนากับเพื่อนร่วมงาน หนังสืออ้างอิงคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนการสอน การ
ปรึกษาหารือกับผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นแหล่งสําคัญของข้อมูลสําหรับการวิจัย ครูมนุษยศาสตร์ส่วน
ใหญ่ได้รับแหล่งข้อมูลจากห้องสมุดแผนกของตน ต้องการข้อมูลในรูปของสิ่งพิมพ์มากที่สุด ใน 
ขณะที่พวกเขาต้องการโสตวัสดุน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลของกิจกรรมที่บ้าน การประชุม
ส่วนตัวใช้ช่องทางของการสื่อสารมากที่สุดโดย e – mail คําปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเป็นวิธีที่พบมาก
ที่สุดเพื่อให้ทันกับการพัฒนาในปัจจุบันในสาขาวิชาของตน การค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่เพื่อใช้ใน

                                                 
147 ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร,์ “สภาพแวดล้อมในการทํางานและคุณลักษณะส่วนบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการปรับตัวในการทํางานของนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบกที่บรรจุ
เข้ารับราชการใหม่สังกัดเหล่ากําลังรบ : การศึกษา 3 ระยะ” (ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 104. 

148
 Mahmood Malik Tariq, Information Seeking Behavior of AIOU Administrators 

[Online], accessed 25 March 2010. Available from 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb (ED493868) 
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การเตรียมการสอนหรือการบรรยาย เพื่อให้คําแนะนํานักวิจัยหรือนักศึกษาและเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย ความไม่พร้อมใช้งานของวัสดุเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในการแสวงหาข้อมูล149 

ซิงห์และสาทิจา (Singh and Satija) แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์การเกษตรแสวงหา
ข้อมูลที่หลากหลายแตกต่างกันจากแหล่งที่มา อันดับแรกคือวารสารวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อมูล
เฉพาะและทันสมัย นักวิทยาศาสตร์การเกษตรใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายตามลักษณะของแต่ละคน 
ลักษณะของข้อมูลที่จําเป็น ความรู้ส่วนบุคคลของแหล่งที่มาและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ผู้ที่ใช้
แหล่งข้อมูลบ่อยที่สุดคือผู้ที่มีร่างกายที่ดี หน้าที่ธุรกิจ และสติปัญญาการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ผู้ใช้
มักจะใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลที่รู้จักกับพวกเขา โดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลอาจจะ
ขอสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในกรณีใดๆหรือรวบรวมล่วงหน้า150 

วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ ศึกษาการใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุกระจาย  
เสียงในกรุงเทพมหานคร ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารนิเทศ แหล่งสารนิเทศทรัพยากร 
สารนิเทศ เน้ือหา ภาษา และอายุของสารนิเทศ รวมทั้งปัญหาในการใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่าย
ข่าวผลการวิจัยพบว่า บุคลากรฝ่ายข่าวมีวัตถุประสงค์ในการใช้สารนิเทศเพื่อตรวจสอบความถูก 
ต้องของข้อมูลข่าวในระดับมาก ใช้แหล่งสารนิเทศคือ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ บทข่าว (สคริปต์) 
เอกสารข่าว และวารสาร/นิตยสาร ใช้สารนิเทศภาษาไทยมากที่สุด และส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากร 
สารนิเทศช่วงอายุไม่เกิน 1 เดือน เว็บไซต์ที่ใช้จํานวนทุกคนคือ เว็บไซต์โปรแกรมค้นหา (Search 
engine) ปัญหาที่ประสบ คือ การขอใช้สารนิเทศจากหน่วยงานราชการและเอกชนมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และล่าช้า151 

จีราภา พิมพ์ศรีกล่ํา ศึกษาการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของอาจารย์โรงเรียนนายร้อย
ตํารวจ ในด้านวัตถุประสงค์ แหล่งสารนิเทศ วิธีการสืบค้นสารนิเทศ เนื้อหา ภาษา อายุของ 

                                                 
149 Muhammad Tahir, Information needs and information-seeking behavior of arts and 

humanities teachers : a survey of the University of the Punjab, Lahore, Pakistan [Online], 
accessed 25 March 2010. Available from 
http://findarticles.com/p/articles/mi_7005/is_2008_Dec/ai_n31312626/ 

150 K. P. Singh and M. P. Satija, “Information seeking behavior of agricultural scientists 
with particular reference to their information seeking strategies,”, 213 – 220.  

151 วิศิษฎ์ ธีรวัฒนเศรษฐ์, “การใช้สารนิเทศของบุคลากรฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 
บทคัดย่อ. 
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สารนิเทศ ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศ และการใช้ประโยชน์จากสารนิเทศในแหล่งสารนิเทศที่ 
แสวงหา ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหา 
สารนิเทศเพื่อประกอบการสอน แสวงหาจากแหล่งสารนิเทศที่เป็นทางการ คือ หนังสือ และตํารา 
และแหล่งสารนิเทศที่ไม่เป็นทางการ คือ ความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง วิธีการสืบค้นที่
อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ คือสํารวจจากชั้นหนังสือ อาจารย์ส่วนใหญ่แสวงหาสารนิเทศที่มีเนื้อหาการ
สืบสวนและการวิจัย และสารนิเทศที่เป็นภาษาไทย อายุของสารนิเทศที่อาจารย์ส่วนใหญ่แสวงหา 
คือ 1-3 ปี ปัญหาในการแสวงหาสารนิเทศที่อาจารย์ส่วนใหญ่ประสบ คือ หนังสือและตําราที่มีอยู่
เก่า ไม่ทันสมัย และไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ทรัพยากรสารนิเทศที่มีเนื้อหาทางด้านวิชาการ
ตํารวจมีจํานวนน้อย ในการสืบค้นโดยการสํารวจจากชั้นหนังสือ บางคร้ังไม่พบทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ต้องการ เน่ืองจากจัดเรียงไว้ผิดที่ และคอมพิวเตอร์ในภาควิชา/กลุ่มงานที่สังกัดมีจํานวนไม่เพียง
พอที่จะใช้และมีประสิทธิภาพต่ํา สําหรับการใช้ประโยชน์จากสารนิเทศในแหล่งสารนิเทศที่
แสวงหา พบว่า แหล่งสารนิเทศที่เป็นทางการที่อาจารย์ใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คือ หนังสือ
และตํารา แหล่งสารนิเทศที่ไม่เป็นทางการที่อาจารย์ใช้ประโยชน์ในระดับมาก คือ ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนเอง ทรัพยากรสารสนเทศส่วนตัว การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม 
ผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาดูงาน152 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง หมายถึง ความใฝ่รู้
ที่ต้องการรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์เป็นประจํา ประเด็นปัญหา
หรือเร่ืองราวต่างๆที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพของตน สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่
จําเป็นจัดระบบเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ได้อย่างเหมาะสม ในการวิจัยนี้จึงคาดว่า ครูที่แสวงหาสารสนเทศจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ความหมาย 

คําว่า “efficient” และ “efficiency” เป็นคําที่ถูกใช้ในภาษาของการจัดการและถูกใช้เป็น
เหตุผลสําหรับการตัดสินใจในการจัดการ ราวกับเป็นแบบฟอร์มของความเข้าใจความหมายและ
อิทธิพลที่มีต่อการดําเนินงาน นักวิชาการเช่น Luther Gulick Dwight Waldo Herbert Simon Peter 

                                                 

 152 จีราภา พิมพ์ศรีกล่ํา, “การแสวงหาและการใช้สารนิเทศของอาจารย์โรงเรียนนายร้อย
ตํารวจ” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), บทคัดย่อ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95 
 

 

Drucker และนักปฏิบัติ เช่น Chester Barnard กล่าวถึงประสิทธิภาพในแง่ที่ว่าโดยนัยเป็นศูนย์กลาง
ของแนวคิดวรรณกรรมทางการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วรรณกรรมเหล่านีไ้ด้ให้รากฐานของ
การพัฒนาการจัดการ แคสสัน (Casson) อธิบายประสิทธิภาพในลักษณะที่ว่า การจัดการทาง
วิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพมีมาตั้งแต่ในอดีตที่ได้ให้ความหมายมา และเกือบทั้งหมดเป็นความ 
หมายทางเทคนิค การจัดการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงการใช้วิธีการที่แน่นอนของการศึกษา และ
วิเคราะห์ในงานต่างๆของโลกอุตสาหกรรม และประสิทธิภาพหมายถึงสิ่งเดียวกันในทางที่กว้างขึ้น 
การจัดการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงโดยเฉพาะการผลิต ในขณะที่ประสิทธิภาพเป็นมากกว่าคํา
ทั่วไปโดยหมายถึงทุกกิจกรรมของมนุษย์ทั้งการทํางานหรือการเล่น153 

เดรสเซอร์ (Dresser) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นความพยายามในการดึงศักยภาพจํานวน
มากเท่าที่จะทําได้ของคนหรือเคร่ืองจักรออกมาในเวลาอันสั้น และในภาพรวมประสิทธิภาพเป็น
ความพยายามทางเชาวน์ปัญญาที่เตรียมสําหรับการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคล ภายใต้เงื่อนไขซึ่ง
อํานวยประโยชน์สําหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด154 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท์ ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า อาจ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของค่าใช้จ่ายๆ (Input cost or allocation 
efficiency) หมายถึง การใช้ต้นทุนน้อยกว่าผลลัพธ์ หรือการใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า หรือการทําให้มาก
ขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อยลง 2) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการบริหาร (Process efficiency)
หมายถึง การทํางานด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม หรือทํางานด้วยความรวดเร็วหรือ
การทํางานที่ถูกต้องตามระบบระเบียบขั้นตอนของทางราชการ และ 3) ประสิทธิภาพจากแง่มุมของ
ผลลัพธ ์ (Output efficiency) หมายถึง การทํางานที่มีผลกําไรหรือการทํางานให้ทันเวลาหรือการ
ทํางานอย่างมีคุณภาพ หรือ การสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในบรรดาข้าราชการด้วยกัน หรือ การ
ทํางานให้สัมฤทธิ์ผล155  

                                                 
153

 Guy Callender, Efficiency and management (Routledge Studies in Management, 
Organizations and Society), (London : Routledge, 2009), 3-9. 

154 Horatio W. Dresser, Human Efficiency : A Psychological Study of Modern 
Problems [Online], accessed 7 April 2009. Available from 
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupid?key=olbp41600,3 

155
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการพลเรือน (กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), 12-14. 
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ทิพาวดี เมฆสวรรค์ ให้ความหมายของประสิทธิภาพในหลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 มิต ิ คือ 1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช่จ่าย หรือต้นทุนการผลิต 
(Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด 2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทํางานที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต
และผลลัพธ ์ (Output) ได้แก่ การทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา 
ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีต่อการทํางาน และการบริการเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ156 

อุทัย หิรัญโต กล่าวถึงคําว่า “ประสิทธิภาพ” ตรงกับคําว่า Efficiency ในภาษาอังกฤษ 
คําๆนี้แรกเร่ิมใช้กันในวงการธุรกิจเอกชน โดยให้มีความหมายถึงการประกอบธุรกิจที่มีกําไร กล่าว 
คือ ถ้าประกอบการมีกําไร ก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพ ถ้าขาดทุนก็เรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพ ในวงการ
ธุรกิจเอกชนนั้น การประกอบการใดๆจะต้องใช้ทุน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยการผลิต ซึ่งมิได้
หมายความถึงเฉพาะเงินตราเท่านั้น แต่รวมถึงที่ดิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุ แรงงาน และเวลา ใน
การบริหารราชการ  ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานที่ยังให้เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (human satisfaction and benefits produce) 157 

ประสิทธิภาพตามแนวคิดของเฟอร์กูสัน เฟอร์กูสัน และรอทไชลด์ (Ferguson, Ferguson 
and Rothchild) ให้ความหมายออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ 
(economic efficiency) หมายถึง กระบวนการผลิตที่ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 
ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับการคํานวณราคาต่อค่าใช้จ่ายของปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเสมอ เช่น ค่าใช้จ่ายต่อ
การใช้คนงานและการลงทุนต่างๆในกระบวนการผลิต 2) ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี (technology 
efficiency) หมายถึง กระบวนการผลิตที่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเพิ่มปัจจัยป้อนในการ
ผลิต ประสิทธิภาพตามแนวคิดนี้จึงให้ความสําคัญกับการนําเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีมาใช้ใน
ขั้นตอนการผลิต ร่วมกับปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เช่น บุคลากร เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด 3) ประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค (technical efficiency) หมายถึง กระบวนการผลิตที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
บุคลากรให้เหมาะกับงาน (division of labor) เช่น การจัดสรรบุคลากรที่พิจารณาจากทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับงานจะทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างไม่สูญเปล่า ทําให้

                                                 
156 ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2538), 6-7. 
157 อุทัย หิรัญโต, เทคนิคการบริหาร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2525), 120-
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บุคลากรมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการปฏิบัติงาน และไม่มีความสับสนเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 4) 
ประสิทธิภาพทางสังคม (social efficiency) หมายถึง กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับวิธีการบริหาร
ของผู้บริหาร ซึ่งทําให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจากการทํางานร่วมกัน เช่น มี
ความพึงพอใจในงาน และรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน ประสบการณ์ที่มี
คุณค่าเหล่านี้ เกิดจากการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้ทํางานแบบร่วมมือร่วมพลัง (collaboration) ตัวอย่าง
การรับรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแพทย์ที่
มีการประหยัดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆทางการแพทย์ ได้แก่ การใช้ยาและอุปกรณ์ในการรักษา เวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และเวลาที่ผู้ป่วยใช้ในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล158 

คําจํากัดความของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Job Performance) ของ  โบ
ยาทซิส (Boyatzis) หมายถึง การบรรลุผลสําเร็จของผลลัพธ์โดยเฉพาะ (เช่น ผลผลิต) ซึ่งถูก
กําหนดการกระทําอย่างเจาะจงเป็นพิเศษผ่านการปฏิบัติงาน โดยรักษาไว้หรือคงไว้ซึ่งนโยบาย 
กระบวนการทํางาน และเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมในองค์การด้วยอย่างมั่นคง “ผลลัพธ์ที่เจาะจงถูก
กําหนดโดยการปฏิบัติงาน” ต้องสนับสนุนต่อผลลัพธ์จากงานอ่ืนๆ ด้วย เช่น วิธีทางเพื่อก่อให้เกิด 
ผลตอบแทนต่อการบรกิารและผลผลิตขององค์การ (เช่น ผลผลิตขององค์การ)  การสนับสนุนอาจ
มาใน 2 รูปแบบ  ทั้งผลลัพธ์จากการทํางานอาจช่วยโดยตรงในการสร้างสรรค์และการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ ผลลัพธ์จากการสนับสนุนการทํางาน หรือการรักษาระบบเพื่อส่งเสริม
ในการกระทําอื่น ๆ การส่งเสริมเหล่านี้เพื่อผลิตผลและการบริการขององค์การ159 

เชปแมน (Chapman) กล่าวถึงประสิทธิภาพ (efficiency) ในความหมายที่ง่ายที่สุดว่า
หมายถึง การบรรลุผลตามเป้าหมายของการศึกษาโดยต้นทุนต่ํากว่า หรือ หมายถึง การบรรลุผลตาม
เป้าหมายโดยไม่เพิ่มต้นทุน แต่ความเป็นจริง การเข้าใจประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจถึงรูปแบบของ 
กระบวนการจัดการศึกษาว่าประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ประการ คือ ปัจจัยนําเข้า (input) (เช่น ครู 
สื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก ตําราเรียน) กระบวนการ (process) (เช่น การจดตามครูสอน 
การเรียนทางโทรทัศน์วิทยุ) ผลผลิต (outputs) (เช่น การเรียนรู้ของนักเรียน ทักษะ ทัศนคติ) และ
ผลลัพธ์ (outcomes) (เช่น ผลสําเร็จในการจ้างงาน ผลตอบแทนในชีวิตการทํางาน การเป็นพลเมือง
ที่ดี) ลักษณะของประสิทธิภาพสามารถเข้าใจได้ในขอบเขตของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน

                                                 
158 Paul R. Ferguson, Glenys J. Ferguson, and R. Rothschild, Business Economics : the 

application of economic theory (Basingstoke : Macmillan, 1993), 250-251. 
159

 Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective performance, 
13-16. 
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รูปแบบของกระบวนการจัดการศึกษา คือ 1) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับ
กระบวนการ (process) คือ ต้นทุนของการศึกษา สันนิษฐานได้ว่า ต้นทุนสามารถต่ําลงได้โดยการ
ลดระดับของปัจจัยนําเข้า (เช่น ครู ห้องเรียน ตําราเรียน) หรือ การเลือกเทคนิคการนําส่งที่ช่วยลด
ต้นทุน (เช่น การใช้สื่อแทนที่ครู) 2) ระหว่างที่การศึกษาได้ดําเนินการไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ ์
(outcomes) ที่ต้องการ ระบบการศึกษาจะเป็นเพียงรูปแบบที่ยังคงรับผิดชอบต่อผลผลิตของการ 
ศึกษา ผลลัพธ์ของการศึกษาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันของเศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครอง 3) การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพจะบรรลุผลต่อเมื่อนําไปสู่ผลผลิต (outputs) ได้ ผลผลิต
นี้จะรวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติทางบวก และการพัฒนาทักษะการทํางาน 4) ความ 
หมายของประสิทธิภาพรวมอยู่ในประสิทธิผล เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เราจะหมาย 
ถึงว่ามันมีประสิทธิผล 5) เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เราไม่ควรพิจารณาเพียงต้นทุน
ของการดําเนินการ แต่ควรพิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงปรับปรุงให้
ดีขึ้นได้โดยการเพิ่มคุณภาพ หรือ ลดต้นทุน หรือ ทั้งเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนรวมกัน 

นอกจากนี้ เชปแมน (Chapman) ยังกล่าวถึงความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่มักจะ
ทําให้สับสนว่าประสิทธิภาพจะต้องต้นทุนต่ํา ความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าการดําเนินการโดยต้นทุนต่ํา
กว่าเป็นความจําเป็นกว่าการมีประสิทธิภาพ ทํานองเดียวกัน ความเข้าใจผิดที่เชื่อว่า ต้นทุนที่ต่ํากว่า
ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ โดยปราศจากการพิจารณาถึงคุณภาพของการดําเนิน 
การ ซึ่งบางคร้ังต้นทุนที่ต่ํากว่าอาจหมายถึงมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มิใช่เสมอไป ประสิทธิภาพที่สูง
และต้นทุนที่ต่ําสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกัน ในที่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงที่มากเกินปกติและเกิดการสูญ
เปล่า ดังนั้น ในที่ซึ่งมีปัจจัยนําเข้าที่ต้นทุนสูงสามารถนําไปสู่ความสามารถในการผลิตที่สูง 
ประสิทธิภาพจึงรวมไปถึงต้นทุนที่สูงด้วย หลักการสําคัญจึงชี้ว่า ประสิทธิภาพของการดําเนินการ
พิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิต มิใช่ต้นทุนของปัจจัยนําเข้า160 

ในเชิงความสามารถทางการผลิตของโรงเรียน (School productivity) ประสิทธภิาพ 
หมายถึง ศักยภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น แนวคิด
ประสิทธิภาพถูกใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ หรือ อัตราส่วนของผลลัพธ์ต่อปัจจัยนําเข้า นัก
เศรษฐศาสตร์ได้จําแนกชนิดของประสิทธิภาพประเภทต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพทางสังคม (social 
efficiency) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายของสังคม และประสิทธิภาพการผลิต (production 

                                                 
160 David Chapman, “Management and Efficiency in Education : Goals and Strategies” 

in Education in Developing Asia vol 2, 20-22. 
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efficiency) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์161  
ในการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยป้อนหรือปัจจัยนําเข้าและผลผลิตที่ได้จากระบบการศึกษา การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใดใช้ปัจจัยป้อนน้อย แต่ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและคุณภาพมากกว่า 
แสดงว่าโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมาก162 

จากเอกสารข้างต้นจึงสรุปความหมายของประสิทธิภาพว่าหมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน ตามระบบระเบียบขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุความสําเร็จ 
 

ความแตกต่างระหว่างประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) 
ในคํา 2 คํานี้มีนักวิชาการให้ความเห็นว่ามีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ดรักเกอร์ 

(Drucker) เห็นว่า สําหรับความสําเร็จขององค์การในระยะยาว เพื่อการอยู่รอดขององค์การ และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การจะต้องมีทั้งประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) 
ประสิทธิผลเป็นผลจากการกระทําในสิ่งต่างๆที่ถูกต้อง (doing the right things) ส่วนประสิทธิภาพ
เป็นผลจากการกระทําสิ่งต่างๆที่ถูกต้อง (doing the things right) ทั้งประสิทธิผล (effectiveness) 
และประสิทธิภาพ (efficiency) มีความสําคัญเท่าๆกัน 163  แมคลีน (McLean) ให้ความหมาย
ประสิทธิผลเช่นเดียวกับดรักเกอร์ แต่ที่แตกต่างกันคือ ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด (the greatest value at the least effort)164 

สเตียร์ (Steers) กล่าวว่า ประสิทธิภาพเป็นการพิจารณาในประเด็นของปัจจัยนําเข้า เช่น 
วัตถุดิบ เงิน บุคคล ว่ามีความจําเป็นในการบรรลุถึงผลลัพธ์หรือเป้าหมายเฉพาะ ถ้าธุรกิจสองแห่งที่
ทําผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน แต่บริษัทแห่งหนึ่งลงทุนน้อยกว่าอีกแห่ง ก็ถือได้ว่าบริษัทนั้นมี

                                                 
161 Terry G. Geske and Charles Teddlie, Organizational Productivity of Schools, in 

Teachers and their workplace : commitment, performance, and productivity edited by Pedro 
Reyes (Newbury Park, California : Sage, 1990), 191-192. 

162 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้ครู : การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค, 6. 

163 Drucker, quoted in Michael H. Mescon, Michael Albert, and Franklin Khedouri, 
Management, 3rd ed. (New York : Harper & Row, 1988), 24. 

164 Gary N. McLean, Organization development : principles, processes, performance 
(San Francisco : Berrett - Koehler Publishers, 2006), 426. 
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ประสิทธิภาพมากกว่า ถึงแม้ว่าคําจํากัดความของประสิทธิภาพจะสัมพันธ์ใกล้ชิดกบัประสิทธิผล
อย่างชัดเจน  นักวิชาการหลายท่านเช่น แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) อธิบายว่าประสิทธิภาพ
เป็นสิ่งจําเป็นแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนประกอบที่เพียงพอในการตัดสินประสิทธิผลขององค์การ อย่างไรก็
ตาม ในบางกรณีประสิทธิภาพไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องมีของประสิทธิผล ในบางองค์การที่มีทรัพยากรที่
ไม่จํากัดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน (สงคราม) ประสิทธิภาพจะไม่ถูกนํามาอธิบายเป็นประเด็น
หลักเท่ากับประสิทธิผล แต่ในองค์การที่มีทรัพยากรจํากัดหรือขาดแคลน หรือองค์การเอกชน 
ประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในองค์การที่มีประสิทธิผล ในสถานการณ์ที่การค้ามีการ
แข่งขันสูง ประสิทธิภาพจะถูกอธิบายถึงศักยภาพของการอยู่รอด (Survival potential)165 

กิบสันและฮันส์ (Gibson and Hunt) ให้ความหมายของคําประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ว่าจะไม่ชัดเจนเสมอ ประสิทธิผล เป็นอัตราส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริง (realized outcomes) ต่อ 
ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ (intended outcomes) ส่วน ประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริง 
(realized outcomes) ต่อปัจจัยนําเข้า 2   วนคือ บุคลากรในโรงเรียนกับทรัพยากร ผลลัพธ์ที่เป็นจริง
มีแนวโน้มที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ตั้งใจและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ หากบุคคลากรในโรงเรียนมี
ทัศนคติทางบวกต่อเป้าหมายของโรงเรียน ดังนั้น ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็น        
อัตราส่วนดังสูตร166 

 

ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล  =  ผลลัพธ์ที่เป็นจริงมีแนวโน้มที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ตั้งใจ 
                                                             ความพยายามของบุคลากรร่วมกับทรัพยากรในโรงเรียน 
 

จากที่รายงานข้างต้น ในงานวิจัยนี้ เห็นว่า ในองค์การที่มีทรัพยากรจํากัดหรือขาดแคลน
หรือองค์การเอกชน เช่น โรงเรียนเอกชนจะมีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพจะถูกอธิบายถึงศักยภาพ
ของการอยู่รอด (Survival potential) และการบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การจะต้องมีทั้งประสิทธิผล 
(effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) แต่ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาพิจารณาจาก
คุณภาพของผลผลิต มิใช่ต้นทุนของปัจจัยนําเข้า (ความพยายามของบุคลากรร่วมกับทรัพยากรใน
โรงเรียน) และประสิทธิภาพเป็นผลจากการกระทําสิ่งต่างๆที่ถูกต้อง (doing the things right) ดังนั้น
จึงอาจสรุปว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนจึงเป็นการดําเนินการเพื่อการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

                                                 
165Richard M. Steers, Organization Effectiveness : A Behavioral View (California : 

Goodyear Publishing, 1977), 51-52. 
166R. Oliver Gibson and Herold C. Hunt, The School Personal Administrator, 138-139. 
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การวัดประสิทธิภาพ 
ในการวัดประสิทธิภาพนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โดย สมหวัง   

พิธิยานุวัฒน์ และคณะ กล่าวถึงวิธีการศึกษาวิจัยประสิทธภิาพครูที่ใช้กันมี 4 แนวทาง สรุปได้ว่า167 
แนวทางที่หนึ่ง การศึกษาประสิทธิภาพครูโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การศึกษาตาม

แนวทางนี้ให้ความสําคัญกับการวัดผลิตภาพและประสิทธิผลของครูตามหลักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมี
หลายวิธี วิธีแรกคือ การวัดผลิตภาพของครูโดยตีค่าผลผลิตและปัจจัยป้อนในรูปตัวเงิน หรือการใช้
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน (cost benefit analysis) ซึ่งเป็นการวัดผลผลิตในรูปผลประโยชน์ที่
ได้จากการปฏิบัติงานของครูเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครู นอกจากนี้อาจใช้หลักการวัดประ- 
สิทธิผล ทําการวิเคราะห์ประสิทธิผลต้นทุน (cost effectiveness analysis) ของการปฏิบัติงานของครู
ได้ ในทํานองเดียวกัน การศึกษาตามแนวทางนี้ไม่เน้นการศึกษากระบวนการทํางานของครู เพียงแต่
ศึกษาประสิทธิภาพของครูว่ามีมากน้อยเพียงไร โดยไม่ตอบคําถามว่าการที่มีประสิทธิภาพระดับนั้น
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานของครูหรือปัจจัยใด วิธีที่สองคือการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยป้อน-ผลผลิต 
(input-output analysis) ฟูลเลอร์และคลากร์ (Fuller and Clarke) กล่าวว่า นักวิจัยนโยบาย นิยมใช้วิธี
นี้ศึกษาอิทธิพลจากปัจจัยป้อนแต่ละประเภท ที่มีผลต่อผลผลิตตามฟังก์ชั่นผลผลิตทางการศึกษา 
(educational production function) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิธีนี้
นักวิจัยจะทราบว่าอิทธิพลจากครูมีมากน้อยเพียงไรต่อผลผลิต เมื่อควบคุมปัจจัยอื่นให้คงที่ ค่า
ขนาดอิทธิพลนี้มีความหมายเช่นเดียวกับดัชนีผลิตภาพของครูน่ันเอง การวิจัยตามวิธีนี้ยังมีใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน แต่มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อมิให้มีปัญหาในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เช่น การ
วิเคราะห์ด้วยโมเดลการวัดพหุระดับ (multi-level model) เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีหลายระดับ การ
วิเคราะห์ด้วยลิสเรล (LISREL) เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการวัด และผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็นต้น 

แนวทางที่สอง การศึกษาประสิทธิภาพครูตามหลักการองค์การ ตามหลักทฤษฎี
องค์การและการบริหารจัดการถือว่าโรงเรียนเป็นองค์การ ที่มีกลุ่มสมาชิกทํางานเพื่อให้บรรลุ      
เป้าหมายร่วมกัน ประสิทธิภาพของโรงเรียนเกิดจากการปฏิบัติงานของครู ผู้บริหาร บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนต้องมีศักยภาพในด้านการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ปฏิบัติงาน
ได้ผลตามเป้าหมาย (goal attainment) สามารถผนึกกําลังบูรณาการ (integration) ให้เกิดความมั่นคง
ในองค์การและธํารงรักษา (maintenance) ค่านิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียนได้ การศึกษาตามแนว 

                                                 
167

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, รายงานการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้ครู :
การวิเคราะห์เชิงปริมาณระดับมหภาค, 37-42. 
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ทางนี้ให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจสภาพการปฏิบัติงานและลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อจะนําสารสนเทศมาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยตามแนวทางนี้นิยมศึกษา
เปรียบเทียบองค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิตระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่มีและไม่
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบว่าประสิทธิภาพของโรงเรียนเกิดจากประสิทธิภาพของครูมากน้อย
เพียงไรและจะปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบในด้านใดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

แนวทางที่สาม การศึกษาประสิทธิภาพครูตามหลักการบริหารการศึกษา การฝึกหัด
ครูและการพัฒนาครู การศึกษาตามแนวทางนี้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพครูในภาพรวม โดยการให้ความ 
สําคัญกับการบริหารบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรครู จุดเน้นของการศึกษาวิจัยอยู่ที่ตัวครูโดยตรง 
เร่ิมตั้งแต่กระบวนการฝึกหัดครู ได้แก่ การคัดเลือกผู้เรียนเข้าเรียนครู การจัดและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนในสถาบันฝึกหัดครู รวมทั้งการติดตามประเมินผลการฝึกหัดครูเพื่อให้ได้ครู
ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาครู ได้แก่ การคัดเลือกครู
เข้าทํางาน การมอบหมายงานให้ครูอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาครู การ
นิเทศการปฏิบัติงานของครู การติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนและการบริหารบุคคลให้ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการให้รางวัล 

แนวทางที่สี่ การศึกษาประสิทธิภาพครูจากวัฒนธรรมในห้องเรียน เป็นการศึกษา 
วิจัยในเชิงคุณภาพในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับครูในแต่ละวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่างกัน 
จึงเกิดความพยายามที่จะศึกษากลไกที่ครูจะใช้จัดการปัจจัยต่างๆให้เกิดประโยชน์เพิ่มผลการเรียน 
โดยมุ่งศึกษาวัฒนธรรมในห้องเรียน 

โบยาทซิส (Boyatzis) อธิบายการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าอาจจะประเมิน
โดยดูที่ผลสําเร็จของวัตถุประสงค์ เช่น ผลลัพธ์ หรือวิธีการและกระบวนการการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม งานบางชนิดสามารถประเมินได้ง่ายเพราะผลงานและเป้าสามารถหาได้ง่าย เช่น ยอดขาย
ต่อเดือน กําไรต่อปี เปอร์เซนต์การลดสูญเปล่าทางเคร่ืองจักร ประสิทธิภาพในการจัดการหรือ
บริหารงานต้องการการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หน่วยองค์การ งานบางงานไม่สามารถเข้าถึง
หรือการตีความของการวัดประสิทธิภาพได้ เช่น งานวิจัยและพัฒนา (research and development) 
งานชนิดน้ีจะเกี่ยวข้องกับการประเมินว่าบุคคลเหล่านี้กําลังปฏิบัติตามขั้นตอน และกระบวนการที่
เป็นการพิจารณาที่สําคัญกับองค์การหรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพหรือ 
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ไม่นั้นต้องการความเข้าใจและการวัดองค์ประกอบต่างๆพร้อมๆกัน คือ ความต้องการของงาน 
สิ่งแวดล้อมองค์การและสมรรถนะส่วนบุคคล168  

สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวถึงแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนว่ามีการศึกษาหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลและผลการศึกษาที่ต้องการเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแต่ละวิธีการนํามา
ศึกษานั้นจะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไป แต่ก็จะเสริมซึ่งกันและกัน เช่น วิธีการศึกษาที่วิเคราะห์
ต้นทุนและผลได้ (Cost benefit analysis) จะเป็นการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
rate or return) ในขณะที่วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิผล (Cost effectiveness analysis) จะเป็นวิธีการ
สําหรับวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่ําสุด ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการพิจารณาจากมุมมอง
การบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative approach) เช่น วิธีการฟังก์ชั่นพรมแดนการผลิต (Production frontier function) โดย
การประมาณอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Economics) และการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression analysis) ดังนั้น ในทางปฏิบัติเมื่อต้องการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการศึกษาจําเป็นต้องใช้วิธีการศึกษาหลายๆวิธกีารประกอบกัน169 

อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร สรุปว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้น มาตรฐาน
การปฏิบัติงานจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มาตรฐานเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ เพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของตน เป็นการง่ายที่จะ
ไม่กําหนดมาตรฐาน และง่ายที่อาศัยการเปรียบเทียบงานที่กําลังปฏิบัติอยู่กับงานที่เคยปฏิบัติมาครั้ง
ก่อนๆ แต่การกระทําดังกล่าวย่อมไม่เป็นการเพิ่มผลิตภาพ เพราะไม่มีมาตรฐานอย่างใดที่จะเตรียม 
การหรือกําหนดการปรับปรุงให้ดีขึ้น ในทํานองเดียวกัน การประเมินผู้ปฏิบัติงานจะมีความหมาย
เพียงเล็กน้อยถ้าการประเมินไม่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เหตุที่ต้องมี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องด้วยและที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย สิ่งที่สําคัญ
คือ เป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาหวังจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่งานนั้นๆ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ และในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นจะต้อง

                                                 
168

 Richard E. Boyatzis, The Competent manager : A model for Effective performance, 
11-13. 

169
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการประเมินการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน, 19. 
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พยายามบรรลุให้ได้ตามที่กําหนดไว้ อันถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่จะใช้เปรียบเทียบในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 170  ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กล่าวถึงการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของราชการว่าเป็นการประเมินความสําเร็จของงาน อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติ 
งานของผู้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่องค์การกําหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานกําหนดร่วมกัน171 
การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งเป็นได้หลายด้านด้วยกัน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะ
ออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพองค์การ จึงจําเป็น 
ต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูนั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือ
ความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 172  มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลได้มาก
ขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้173 

จากที่รายงานข้างต้นจึงเห็นว่าประสิทธิภาพสามารถวัดได้หลายแนวทาง ในการวิจัยนี้ 
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู การวัดจึงเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของครูโดยเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นซึ่งก็คือ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” จากข้อบังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

                                                 
170

 อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด 
หลักการ วิธีการ และกระบวนการ (กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น, 2539), 71. 

171
 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : 

ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟ
วิ่ง จํากัด, 2552), 5. 

172“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548,”    
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122, ตอนพิเศษ 76 ง (5 กันยายน 2548) : 40. 

173 อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด 
หลักการ วิธีการ และกระบวนการ, 71. 
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เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์174 คําอธิบายแต่ละมาตรฐาน มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ การ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตน 
เอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน 
หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน  

มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน การ
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด 
ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ 
ครูต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก  

มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน    
หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่ 
สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ความต้องการที่แท้จริง
ของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  

มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การพัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน 
บันทึกการสอน หรือ เตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  

มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

                                                 
174 “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548,”    

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122, ตอนพิเศษ 76 ง (5 กันยายน 2548) : 43-44. 
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มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน การจัด 
การเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติ
จริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิก 
ภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป  

มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ การรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจาก
การปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนํา 
เสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการ    
พัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํา 
มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3)  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผู้เรียน 4)  ข้อเสนอแนะ แนวทาง
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย 
กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ําเสมอ ที่ทําให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา 
และถือเป็นแบบอย่าง  

มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
สถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น  

มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้
ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน     และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้
ชุมชน และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  

มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา การแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจํา และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตาม
สถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพฒันาสังคมได้
อย่างเหมาะสม  
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มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ การสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเอาปัญหาหรือ
ความจําเป็นในการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในการเรียน และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆในโรงเรียนมากําหนด
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของ
ครูอีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจําเป็นต้องมองมุมต่างๆของ
ปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครู
จึงต้องเป็นผูม้องมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ มีสติในการแก้ปัญหา  
มิได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาส 
มองเห็นแนวทางที่นําสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน175 

การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพนั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นการศึกษาเชิงสํารวจว่ามีระดับการปฏิบัติมากน้อยเท่าใด ผลที่พบจากการศึกษาของ   วรัชนุช 
วัฒนภักดี ในครูโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่ามีการปฏิบัติมากเป็นอันดับ
แรก คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน รองลงมาคือมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับ
ผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่
จะเกิดแก่ผู้เรียน ตามลําดับ และอันดับสุดท้ายเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 176  ผลที่พบเป็นเช่น 
เดียวกับ ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัยพร ที่ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพฯ 
โดยพบผลเช่นเดียวกันทั้งในภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก และรายมาตรฐานที่ปฏิบัติ 177  นอกจากนี้ สุ

                                                 
175 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานและจรยาบรรณวิชาชีพครู, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), 30-57. 
176วรัชนุช วัฒนภักดี, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), 137. 

177 ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัยพร, “การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548), บทคัดย่อ. 
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วีธา ฤกษ์เกษม ฐิติพร พิชญกุล อรสา โกศลานันทกุล ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2551 พบว่า มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า ครูผู้สอนมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอยู่ในระดับมากโดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มาตรฐานที่ 8 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 9 
และมาตรฐานที่ 4 ตามลําดับ ส่วนมาตรฐานที่ 1                   178 และเครือวัลย์ โฉมขวัญ ที่
พบว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐาน ที่ปฏิบัติมากอันดับแรกคือ
มาตรฐานที่ 8 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 3 และส่วนที่ปฏิบัติมากอันดับสุดท้ายคือมาตรฐานที่ 5 179

ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์ พบว่า ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนดอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์มีการ
ปฏิบัติงานสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอมีการปฏิบัติงานต่ําที่สุดอยู่ในระดับดี180  

จากเอกสารและงานวิจัยข้างต้น สรุปว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูอย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่ง
ทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยมาตรฐานวิชาชีพครู 12 ประการ ได้แก่ 1) 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอน
ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
                                                 

178 สุวีธา ฤกษ์เกษม ฐิติพร พิชญกุล และ อรสา โกศลานันทกุล การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [Online], accessed 25 
March 2010. Availlable from http://grad.vru.ac.th/download/q-10-10.pdf 

179 เครือวัลย์ โฉมขวัญ, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถาน 
ศึกษาของคุรุสภา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นําทางการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม, 2551), 74-77.      

180  ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์, “การพัฒนาตัวบ่งชี้คัดสรรการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ครู” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาวิจัยการศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ. 
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ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา
อย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารใน
การพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

 

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
การศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีประเด็นบางประการที่ควรเข้าใจถึงบริบท เพื่อ

ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จึงขอนําเสนอรายละเอยีดพอสังเขปดังนี ้   
 

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในอดีต 
คอจลิน (Coughlin) นักวิจัยด้านสังคมวิทยาที่ Yale University ได้รายงานเกี่ยวกับ

การศึกษาของชาวจีนในประเทศไทยว่า จีนในไทยเป็นเช่นเพื่อนร่วมชาติในประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดให้มีโรงเรียนจีนสําหรับกุลบุตรกุลธิดา สําหรับเด็ก เพื่อให้ได้ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาภายในขอบเขตทางวัฒนธรรมของจีน การเจริญเติบโตของโรงเรียน
จีนมีประมาณอย่างคร่าวๆว่าตรงกับการพัฒนาที่ทันสมัยของระบบการศึกษาที่เป็นที่นิยม การศึกษา
อย่างเป็นทางการสําหรับไทยแบบดั้งเดิมไม่น่าเชื่อถือจากพระสงฆ์ในโรงเรียนวัด แต่สําหรับหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้แรงผลักดันของความเป็นตะวันตก (Westernization) การศึกษาเป็นเร่ือง
ของฆราวาสมากขึ้น การอํานวยการของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาได้ระบุในปี ค.ศ. 1891 เมื่อ
กระทรวงศึกษาธิการจัดระเบียบและอํานาจในโรงเรียนทั้งหมดทั่วราชอาณาจักรเป็นคร้ังแรก และ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1921 เกิดการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลได้สนับสนุนครอบคลุมระบบการศึกษา ตั้งแต่
โรงเรียนประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภททั่วไป คือ โรงเรียนรัฐบาลหรือผู้ที่ 
ดําเนินการโดยรัฐบาลกลางและเขตเทศบาล และโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่จัดต้ังโดยองค์การ
ไม่เป็นทางการและส่วนบุคคล และการสนับสนุนได้รับมาจากค่าเล่าเรียนมากที่สุด โรงเรียนเอกชน
รวมถึงโรงเรียนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการเรียนการสอนหลัก โรงเรียนมิชชันนารีชาวตะวันตกก็
จัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนจีนเป็นเพียงโรงเรียนเอกชนที่ซึ่งใช้
ภาษาจีนเป็นสื่อการสอนและมีหลักสูตรและเน้ือหาวิชาของตนเอง เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณคดี 
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น รัฐบาลไทยเรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่า “โรงเรียนสอนภาษาจีน” (Chinese Language 
School) กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาพวกเขาเป็นโรงเรียนเอกชนไทยที่แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน
ในสิ่งที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ภาษาจีนสําหรับบางหลักสูตร หลักสูตรโรงเรียนเหล่านี้ต้อง
สอดคล้องกับความต้องการหลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนไทยอ่ืนๆ กระทรวงศึกษาธิการควบคุม
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ชาวจีนโดยตรงผ่านทางโรงเรียนเอกชน ไม่ว่าจะจัดต้ังขึ้นโดยบุคคลเอกชนหรือองค์กรชุมชน 181 ซึ่ง
ในทรรศนะของวรศักดิ์ มหัทธโนบล เห็นว่าเมื่อแรกเร่ิมที่มีสถานศึกษาสอนภาษาจีนนั้น รูปแบบ
โดยมากมักเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ คือชาวจีนร่วมกันจ้างครูจีนมาสอน และที่ว่าร่วมกันนั้นคือ 
ร่วมกันโดยกระจายออกไปตามกลุ่มสําเนียงพูดของภาษาถิ่นเสียมากกว่า  สําเนียงพูดที่ว่าคือ 
สําเนียงจีนแต้จ๋ิว (เฉาโจว) จีนกวางตุ้ง (กว่างตง) จีนฮกเกี้ยน (ฝูเจ้ียน) จีนฮากกาหรือจีนแคะ (เค่อ
เจีย) และจีนไหหลํา (ไห่หนาน)  ทั้งนี้จีนแต้จิ๋วเป็นสําเนียงพูดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนที่จะมีการ
สอนดว้ยสําเนียงจีนกลางนั้นหาน้อยมาก สถานศึกษาในรูปแบบที่เป็นทางการนี้ต่อมาได้ขยายตัว
เติบใหญ่ขึ้น จนสามารถตั้งเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนได้เป็นจํานวนมากๆ  ที่น่าสนใจก็คือว่า 
โรงเรียนเหล่านี้ต่างก็สอนวิชาต่างๆ ด้วยภาษาจีนทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นน้ีหากกล่าวเฉพาะคุณภาพของ
ภาษาแล้ว ก็ย่อมจัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจไม่น้อย  ด้วยเหตุนี้ หากเราเข้าใจว่าโรงเรียนนานาชาติใน
ปัจจุบัน คือโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาต่างชาติ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แล้ว โรงเรียนจีนเหล่านี้ก็
น่าจะถูกจัดเป็นโรงเรียนนานาชาติกลุ่มแรกในไทยก็ว่าได้182 

นอกจากนี้ คอจลิน (Coughlin) ยังให้รายละเอียดว่า โรงเรียนจีนมีแหล่งที่มาของรายได้ 3 
แหล่ง ทั้งที่จัดตั้งโดยองค์การไม่เป็นทางการและส่วนบุคคล ค่าเล่าเรียนคิดเป็นรายได้ทั้งหมด เงิน
บริจาคจากร้านค้าในชุมชน และองค์การที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองสําหรับโรงเรียนที่ดําเนิน 
การโดยสมาคม และเงินอุดหนุนจํานวนเล็กน้อยจากกระทรวงศึกษาธิการ183ในการสร้างโรงเรียนแต่
ละแห่งต้องใช้ทุนทรัพย์มากโดยเร่ียไรจากพ่อค้าจีน ดังตัวอย่างเช่น 

 

“จีนม้าเกียเฮง เปนหัวหน้าเรี่ยรายกันตั้งโรงเรียนขึน้โรงหนึ่ง ให้ช่ือว่าโรงเรียนตงหัว 
ตั้งอยู่ที่ตรอกสพานยวญ ถนนสําเพ็ง ได้เปิดสอนมาตัง้แต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗  
เวลานี้มีนักเรียนจีนประมาณ ๗๐ คนเศษ โรงเรียนแห่งนี้มคีณะกรรมการ ๒๐ คนเศษ  
สําหรับช่วยกันอุดหนนุเงนิทอง ค่าใช้สรอยแลปฤกษาหารือกัน จดัการให้โรงเรียนนี้มี 

ความเจริญถาวรต่อไป”184 

                                                 
181 Richard J. Coughlin, Double Identity : The Chinese in Modern Thailand (Hong 

Kong : Hong Kong University, 1960), 144-153. 
182 วรศักดิ์ มหัทธโนบล, ภาษาจีนในยุคสมัยของเรา [Online], accessed 25 March 2010. 

Available from http://www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=718 
183

 Richard J. Coughlin, Double Identity : The Chinese in Modern Thailand, 144-153. 
184 “เร่ืองโรงเรียนจีน,” 11 – 12 เมษายน 2458, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6, 

 .6/1, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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การบริหารงานโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมายสําหรับโรงเรียนเอกชนขึ้นฉบับแรกในปี พ.ศ. 

2461 เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461”185 เน้ือหาสาระในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เน้นไปที่การจัดตั้งโรงเรียน คุณสมบัติของผู้จัดต้ัง ครูผู้สอน และการแยกเป็นงานต่างๆ พอจําแนก
ได้ดังนี้  

1. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
 เน้ือหาที่สําคัญของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ในด้านการบริหารโรงเรียน ได้ให้

ความหมายของบุคคลต่างๆในโรงเรียนตามมาตรา 2 ดังนี้ 
 

 โรงเรียน ย่อมหมายความจําเพาะโรงเรียนราษฎร์ นอกจากโรงเรียนรัฐบาล กล่าวคือ  
สถานอันที่เอกชนคนใดคนหนึ่งให้ศึกษาแก่หมูน่ักเรียน 

นักเรียน ย่อมหมายความว่า บุทคลใดบทุคลหนึ่ง ผู้มายังโรงเรียนนัน้เพื่อปะสงค์จะ 
รับศึกษา 

ผู้จัดการโรงเรียน ย่อมหมายความว่า บุทคลผู้เดียวฤาร่วมมือกับบทุคลอื่น เปนผู้รับผิด 
แลชอบสํานองในการเปดิและการดํารงอยู่แห่งโรงเรียนราษฎร ์

ครูใหญ ่ย่อมหมายความว่า บุทคลผู้รับผดิแลชอบสํานองจดัการพแนกส่ังสอนวิชาของ 
โรงเรียน แลเปนหัวน่าครอบงําครูทั้งหลายในโรงเรียนนัน้ ถ้าแม้ว่าในโรงเรียนใดมคีรูแตผู่้เดียว  
ครูนั้นให้ถือว่าเปนครใูหญ ่

ครู ย่อมหมายความว่า บุทคลผูใ้หศ้ึกษาในโรงเรียนราษฎร์ 

 
จากความหมายข้างต้นพอที่จะได้โครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 
                                                 

185
 “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 35, ตอนที่ 0ก 

(9 มิถุนายน 2461) : 110 - 125. 

ผู้จัดการ 

ครูใหญ ่

คร ู
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2.2 งานวิชาการ 
เน้ือหาในมาตรา 14 เกี่ยวกับวิชาที่โรงเรียนจะต้องสอน และมาตรา 19 เกี่ยวกับตํารา

เรียน ได้กําหนดว่า  
 

มาตรา 14 ในโรงเรียนราษฎร์ทั่วพระราชอาณาจักร ผู้จัดการโรงเรยีนจําจะต้องสอน 
นักเรียน 1) ให้อ่านเขียนแลเข้าใจภาษาไทได้โดยคล่องแคล่วพอสมควร 2) ให้ได้ศึกษาหน้าที ่
ของพลเมืองที่ดี ปลูกความจงรักภักดีในกรุงสยามแลความรู้แห่งภมูิประเทศ รวมทัง้พงศาวดาร 
ตํานาลเมืองแลภูมิศาสตร์ด้วยเปนอย่างน้อย 

มาตรา 19 เสนาบดีกระทรวงธรรมการมีอํานาจจะห้ามไม่ให้ใช้สมดุหนังสือเล่มใดเล่ม 
หนึ่งเปนเครื่องศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงพิจารณาเหนว่าเปนทํานองฝ่าฝืนคลองศิลสมาจารอันดงีาม  
ฤาขัดต่อความสงบราบคาบแห่งประชา ฤาเกลือกว่าจะจูงใจกุลบตุรให้ฟุ้งสร้านเสียมรยาท เมื่อ 
จะห้ามสมุดหนังสือเล่มใด จะไดล้งโฆษนารบุชื่อสมุดหนังสือเล่มนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ  

 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า วิชาที่สอนนั้นได้แก่ ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และหากตําราวิชาใดสั่งสอนในทางเสื่อมเสียศีลธรรมหรือความมั่นคง
ของประเทศ จะถูกห้ามใช้ในโรงเรียน  
 

2.3 งานบุคลากร   
คุณสมบัติของผู้จัดการตามมาตรา 3 และครูใหญ่ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฯ 

ฉบับนี้มีดังนี้ 
 

มาตรา 3 บุทคลจะพึงตัง้โรงเรียนได้ เมื่อมาประกอบพร้อมด้วยลักษณะดังนี้ คือ 1) เปน 
ผู้มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปี 2) เปน็ผู้ยังไม่เคยต้องโทษตามประมวลอาญาเพราะความผิดฐานขบถ 
ประทษุร้ายต่อสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและแผ่นดิน อําพรางในสัตยาธิฐานฟ้องเทจ็ทําพยานเท็จ เปน 
โจรส้องสุมคุมเข้าเปนอั้งยี่ ปลอมเงินปลอมบัตรตราสาร ล่วงศีลสมาจารข่มขนืทําชําเราทําอนาจาร  
ทํากุมารในครรภ์ให้ตก เปนโจรลักฉกตีชิงปล้มสดมภ์สลัด กรรโชกฉ้อฉลยักยอกทรัพย์หรือรับ 
ของโจร  3) เปนผูป้ราศจากข้อรังเกียจคดัค้านเพราะมีช่ือเสียงอื้อฉาวเปมลทินล่วงศิลสมาจาร เหน 
เปนว่าไม่เปนที่สมควรจะวางใจมอบกุลบุตรให้เพื่ออบรมศึกษาไดฯ้ 
 

มาตรา 4 บุทคลอนัจะพงึตั้งเปนครูใหญ่ได้ ถ้าว่า 1) เปนผูป้ระกอบพรอมด้วยลักษณที่ได ้
วางไว้ในบุรพมาตราสําหรับผูจ้ัดการโรงเรียน กับทัง้ 2) เปนผู้ได้รบัประกาศนียบัตรประโยคครูมูล  
ฤาใบสําคัญช้ันมัธยมปีที่ ๖ แห่งโรงเรียนรัฐบาล ฤาเปนผู้ได้รับประกาศนียบัตรอย่างอืน่ ฤาประกอบ 
ด้วยคุณวุฒิเหนปานนัน้ อันเสนาบดีธรรมการ จะได้สําแดงรบัรองว่าทัดเทียบกับประกาศนียบัตรแห่ง 
โรงเรียนรัฐบาลได้ แต่ว่าในผูท้ี่ได้รับเทียบประกาศนียบัตรเทียบคณุวุฒินี้จะต้องมคีวามรู้ภาษาไทพูด 
ได้พอประมาณด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113 
 

 

มีข้อสังเกตประการหนึ่งในคุณสมบัติด้านความรู้ของผู้จัดการที่ไม่ได้กําหนด ซึ่งเร่ืองนี้
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ได้มีความเห็นเมื่อคร้ังที่มีการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า  

 

 ...ในเรื่องการกําหนดว่าผู้จดัการโรงเรียนต้องมีประกาศนียบตัรอาจเปน็เครื่องมืออย่างดีทีจ่ะรังแกจนี  

ประกาศนียบัตรจีนเราไม่ยอมรบั หากกําหนดก็เห็นว่าโรงเรียนจีนจะเปิดอยู่มิได้ไปตามกัน... 186 

 
2.4 งานบริหารท่ัวไป  

ในด้านนี้ตามมาตรา 18 ได้กําหนดให้ผู้จัดการโรงเรียนราษฎร์ส่งรายงานปีละคร้ังแก่
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ รายงานที่ต้องส่งได้แก่ 1) จํานวนครูพร้อมรายละเอียดชื่อตัว ชื่อสกุล 
อายุ ที่อยู่ และสัญชาติ 2) จํานวนนักเรียน และ 3) จํานวนนักเรียนที่สอบไล่วิชาได้ และได้รับ
ประกาศนียบัตรชั้นใด  
 
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในปัจจุบัน 

ปัจจุบัน โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนทั่วประเทศไทยมีจํานวน  0             กลุ่มงาน 
        นโยบายพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อเรียกภาษาจีนของโรงเรียนส่วนใหญ่ 
คือ “华侨学校” (อ่านว่า หัวเฉียวเสยีวเซี้ยว แปลว่าโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล – Overseas 
Chinese School) ชื่อน้ีมีปรากฏอยู่ตามโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆประมาณ 10 แห่ง เช่น โรงเรียนฮั้ว
เฉียวกงฮักอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนหัวเฉียวที่จังหวัดพิจิตร (ออกเสียงสําเนียงจีนกลาง) 
โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยที่จังหวัดขอนแก่น (ออกเสียงสําเนียงจีนแต้จ๋ิว) หรือ ระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (华侨崇聖大学 อ่านว่าหัวเฉียวฉงเซิ่งต้าเสวีย) ส่วนชื่อ
อ่ืนๆจะมีความหมายในทางเจริญงอกงามทางการศึกษา (培英 อ่านว่าเผยอิง) ปัญญา (普智อ่าน
ว่าผู่จื้อ) เป็นต้น 

คําว่า “หัวเฉียว - 华侨” นี้ วัง (Wang) ใช้คําว่า “sojourner” แปลว่าผู้มาเยือนชั่วคราว 
แล้วเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเดิม คือชาวจีนที่เดินทางออกมาค้าขายหรืออาชีพอ่ืนๆ แล้วเดินทาง
กลับบ้านเกิดทุกปี แต่ปัจจุบันหัวเฉียวเหล่านี้จะเลือกเป็น “sojourner” หรือ “settlers” ตามแตก่าร

                                                 
186 “เร่ืองพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเร่ืองโรงเรียนของกรมศึกษาธิการ,” เอกสารรัชการที่ 

6 ศ.2/6, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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ตัดสินใจ ในยุคปัจจุบันที่ชาวจีนรุ่นใหม่ที่เติบโตภายใต้เศรษฐกิจการค้าสมัยใหม่ ทําให้พวกเขามี
ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการจัดการบริหารธุรกิจได้ดี และที่สําคัญกฎหมายต่างแดนยังมี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ดีขึ้น187 

จากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเป็น 
“โรงเรียนในระบบ” หมายความว่าเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่
แน่นอน ในมาตรา 24 ได้กําหนดให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล บริหารในรูปคณะกรรมการบริหารประกอบ ด้วย
ผู้รับใบอนุญาต (ผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังโรงเรียน) ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ครู และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนแต่ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็น
บุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อํานวยการหรือเป็นบุคคลเดียวกันทั้ง 3 ตําแหน่ง ให้ตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒเิพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน แล้วแต่กรณี และมาตรา 31(3) ให้คณะกรรมการบริหาร
ของโรงเรียนให้คําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน 
งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 188  ดังนั้น
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนจึงเป็นดังแผนภูมิที่ 5 

                                                 
187 Wang, quoted in วารุณี โอสถารมย์, “คนจีนในหนังสือ,” ไทยคดีศึกษา, 14, 1 

(สิงหาคม-ตุลาคม 2540) : 59-66. 
188

 “พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550,” ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 125, ตอนที่   7
ก (11 มกราคม 2551) : 29 -69. 
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แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
 

เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีบริบทที่แตกต่างจากโรงเรียนเอกชนทั่วๆไป ที่มี
การเรียนการสอนที่เน้นภาษาจีน การบริหารที่สืบเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ยังคงเป็นลักษณะที่
พ่อค้าและนักธุรกิจจีนที่ก่อตั้งโรงเรียนและสืบทอดมา การเปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียนที่ต้อง
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดบทบาทภาษาจีนลง แต่โรงเรียนจีนก็ยังมี
เอกลักษณ์การบริหารของตนเองที่คงความสําคัญของภาษาจีนตลอดเวลา ดังนั้น โครงสร้างองค์การ
ของโรงเรียนบางแห่งจึงได้กําหนดโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่เป็นจริงในการบริหารที่
ผู้บริหารหลักของโรงเรียนตามกฏหมาย คือ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (校主) ผู้จัดการ (经理) 
ผู้อํานวยการ (泰 文 校 长) ส่วนในทางปฏิบัติโรงเรียนจะมีหัวหน้าฝ่ายภาษาจีน หรือเรียกว่า 
ครูใหญ่จีน (中文校长) ที่จะมีบทบาทมากเทียบเท่าผู้อํานวยการ ปรากฏในโครง สร้างที่แสดง
อย่างชัดเจน ดูแลทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน ครูจีนทั้งครูที่สัญชาติไทยและครู
ต่างชาติ บุคลากร และนักเรียนประจํา ดังที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้แสดงไว้อย่างชัดเจน ดังแผนภูมิที่ 6 

 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ ฝา่ยวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 

ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน  
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สรุป 
 
 

 

แผนภูมิที่ 6 โครงสร้างโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนตามสภาพจริง 
 

สรุป 
จากการทบทวนวรรณกรรม ทําให้ได้นิยามปัจจยัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู

ที่สําคัญ 8 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรมโรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้
ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรูข้องครู 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การ
แสวงหาสารสนเทศ ส่วนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นพบว่ามีหลายวิธี ผู้วิจัยเห็นว่า
วิธีการที่เหมาะสมคือการใช้เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพครู 12 มาตรฐาน เพื่อวัด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ซึ่งได้แก่ 1) ปฏบิัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 3) มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่
เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนใน
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และ 12) สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์  

จัดสรงบประมาณ      
ตรวจสอบติดตาม    
ฯลฯ 

งานประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร ฯลฯ     
ธุรการ    ฯลฯ 

งานสรรหา      
งานบรรจุ    ฯลฯ 

รองฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

รองฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

งานอาคาร            
งานธุรการ    ฯลฯ 

รองฝ่ายบริหาร  
ทั่วไป 

รองฝ่ายบริหาร
บุคคล 

หัวหน้าฝ่ายภาษาจนี ผู้อํานวยการ 

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการอํานวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร 

ผู้รับใบอนุญาต 

มูลนิธ ิ

งานพัฒนาหลักสูตร      
งานจัดการเรียนการ
สอน งานประเมินผล     
ฯลฯ 

รองฝ่ายบริหาร
บุคคล 

รองฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

รองฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

รองฝ่ายบริหาร  
ทั่วไป 
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บทที ่3 
การด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ดังมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

เพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ สามารถแล้วเสร็จตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจงึก าหนดขั้นตอน
ของการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร 
บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าโครงการวิจัย โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ (Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเอกชนสอนภาษาจีนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และ การ
สังเกตการณอ์ย่างไม่มีส่วนร่วมโรงเรียนจ านวน 3 แห่ง ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อ
น าไปสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
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ขั้นตอนด าเนินการ  กระบวนการ  ผลที่ได้ 
ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและ
ปัจจัยประสิทธิภาพฯ 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและปัจจัยประสิทธิภาพฯ 
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพ 
3. สังเกตการณ์โรงเรียน 3 แห่งโดย
แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ เหนือกรุงเทพฯ 
ใต้กรุงเทพฯ  

 ได้แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ปัจจัยประสิทธิภาพของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน 

     

ขั้นตอนที่ 2 
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใช้ในการศึกษา
ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 

 1. สร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และปัจจัยประสิทธิภาพฯ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ  
3. หาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดย
การน าไปทดลองใช้กับครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน ามา
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

 ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อใช้ใน
การศึกษา 

     

ขั้นตอนที่ 3 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจนี 
900 คนจากโรงเรียน 36 แห่ง เก็บรวบ 
รวมข้อมูล และรับแบบสอบถาม
กลับคืนได้  711 ฉบับ 

 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยประสิทธิภาพฯ 

     

ขั้นตอนที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ปัจจัยประสิทธิภาพฯ 
2.การวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (CFA) ประสิทธิภาพฯ 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพฯ
โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (path 
analysis) 

 1.ได้ระดับและองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของปัจจัยประสิทธิภาพฯที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
2. ได้ระดับและองค์ประกอบเชิง
ยืนยันของประสิทธิภาพฯที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
3. ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพฯ 

     

ขั้นตอนที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
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ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงเคร่ืองมือ แล้วน าไป
ทดลองใช้ จากนั้นจึงน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนย่อย 5 ขั้นตอน เป็นดังแผนภูมิที่ 6 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ท าการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบ

ของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการ
พัฒนาเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย รายละเอียด
มีดังนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (one shot, non-experimental, case study design) 
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 

เมื่อ    R หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง 
                           X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
                           O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 

แผนภูมิที่ 8 แผนผังของแผนแบบการวิจัย 

                                                         
                                      O 
 
 
 
 
R                                    X  
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ประชากร  
ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สังกัดกลุ่มงานโรงเรียน

นโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 3,312 คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จากตารางประมาณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 346 คน 
ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดจากภูมิภาค ทั้ง 6 กลุ่มภูมิภาค โดยสุ่มภูมิภาคละ 3 จังหวัด ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 18 จังหวัด  

ขั้นที่ 2 แต่ละจังหวัดสุ่มโรงเรียนจังหวัดละ 2 โรงเรียน จังหวัดใดมีโรงเรียนเพียง
โรงเรียนเดียวให้สุ่มเพิ่มจากจังหวัดที่มีโรงเรียนมากกว่า 2 โรงเรียนจนครบ จะได้กลุ่มตัวอย่าง 36 
โรงเรียน 

ขั้นที่ 3 แต่ละโรงเรียนพิจารณาเฉพาะครูที่มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี ใน
การวิจัยนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ต้ังแต่ 3 องค์ประกอบขึ้นไป ควรใช้กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 500 หน่วยตัวอย่างขึ้นไป 1      
จึงท าการสุ่มโรงเรียนละ 25 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 900 คนวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นดังแผนภูมิที่ 9 

 
แผนภูมิที่ 9 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

                                                 
1 Aroian and Norris, อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม, “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,”

วารสารและวัดผลการศึกษา 2, 1 (มีนาคม 2547) : 15-42.  

ขั้นที่ 2 สุ่มโรงเรียนจาก 18 จังหวัด จังหวัดละ 2 โรงเรียน ได ้36 โรงเรียน 
 

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน จ านวน 109 โรงทั่วประเทศใน 6 ภูมิภาค 
 

ขั้นที่ 1 สุ่มจังหวัดจากภูมิภาคทั้ง 6 กลุ่ม โดยสุ่มภูมิภาคละ 3 จังหวัด ได้ 18 จังหวัด 
 
 
 

ขั้นที่ 3 สุ่มครูที่มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 2 ปี จากโรงเรียนแห่งละ 25 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่างครู 900 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรส าคัญที่มุ่งศึกษาใน

การวิจัย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งหน้าที่ 
2. ตัวแปรส าคัญที่มุ่งศึกษาในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรต้น และ ตัวแปรตามของการวิจัย ตัว

แปรเหล่านี้ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์โรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

2.1 ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ประกอบด้วย
ปัจจัย 8 ด้าน ซึ่งมีชื่อตัวแปรและความหมาย ดังนี้ 

2.1.1 โครงสร้างองค์การ หมายถึง การที่โรงเรียนได้มีการก าหนดขอบเขต
ขั้นตอนของอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่าย และแบ่งสาย
การบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการประสานงานภายในแต่ละกลุ่มงานหรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ จัดบุคลากรให้ท างานตามความถนัด หรือความสามารถ ความชอบหรือความสมัคร
ใจ ฝ่ายต่างๆท างานประสานสัมพันธ์กันดี มีระเบียบปฏิบัติในการท างานอย่างเหมาะสม เปิดโอกาส
ให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหาร 

2.1.2 วัฒนธรรมโรงเรียน หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุด ครูท าสิ่ง
ต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความ
กระตือรือร้นในการแข่งขันสูงเพื่อแสวงหาหนทางสู่ความส าเร็จ มักจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติ
ของกลุ่ม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเองให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ครู
ได้รับการพิจารณารางวัลอย่างยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทั้งที่เป็นทาง 
การและไม่เป็นทางการอย่างเคร่งครัด มีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมายการ
ท างานอย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดี 

2.1.3 สุขภาพจิตครู หมายถึง การที่ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏิบัติงาน
ที่ยากล าบากได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวได้ตามสถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
เข้าใจในสังคม ไม่รู้สึกกังวลกับปัญหารอบๆตัวที่ต้องแก้ไข เข้าใจธรรมชาติและเหตุผลในการ
กระท าของผู้อื่น มีความสุขในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในการ
ท างานให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับได้ทั้งค าชมและค าต าหนิของผู้บริหาร ให้ความช่วยเหลือทันที
ที่นักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา 
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2.1.4 การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การที่ครูเชื่อว่าตนเองมีความ 
สามารถในการจัดการภาระงานที่ยากล าบากได้ มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อการท าหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด งานที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะ 
ว่าตนเองไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะยังพยายามไม่เพียงพอ ความล้มเหลวเป็นสิ่งท้าทาย โดย
มุ่งมั่นพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไปให้ส าเร็จ และน าความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการปรับปรุง
การท างานและการเรียนรู้ 

2.1.5 ความร่วมมอืของครู หมายถึง ลักษณะการที่ครูท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วม 
งานอย่างสมัครใจ ไว้วางใจ ยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยกันเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ
การท างาน รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่เพื่อนร่วมงานจัดการ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จ ได้รับสิทธิเสมอภาคที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลต่อภาระหน้าที่
โดยตรงของตนเอง 

2.1.6 ความรูข้องครู หมายถึง ครูมีความรู้ในด้านเนื้อหาที่จะสอนอย่างเพียงพอ 
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม ความรู้ในด้านหลักสูตรของชั้นที่สอน
เข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่สอนอย่างชัดเจน ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวนักเรียน เลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ใช้วิธีควบคุมชั้นเรียนโดยให้นักเรียนร่วมตั้งระเบียบความประพฤติของตนเอง 
สามารถวัดผลประเมินผลนักเรียนได้อย่างยุติธรรม รวดเร็ว และแสวงหาเทคนิค วิธีการ กระบวน 
การสอนที่ท าให้เด็กไม่เบื่อเรียนมาใช้อย่างสม่ าเสมอ 

2.1.7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะที่ครูมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดี
ขึ้นตลอดเวลา คิดว่าท าอย่างไรนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ พยายามแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วง ถึงแม้ในงานที่ไม่มีความช านาญแตถ่้าประเมินตนเองแล้วว่าสามารถท าได้ก็จะรับท า ความ
ล้มเหลวไม่ท าให้ท้อแท้ในการท างาน มีความสุขใจเมื่อผลงานที่ปรากฏออกมาประสบความส าเร็จ 
ไม่ท างานเพราะค่าตอบแทน มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานชอบท างานที่ท้าทายต่อความสามารถ 

2.1.8 การแสวงหาสารสนเทศ หมายถึง การที่ครูติดตามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์อยู่เป็นประจ า โดยสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและน ามา 
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน จัดข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้อย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลใหม่ๆ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ การอบรมต่างๆให้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเน่ืองจากสังคมเปลี่ยนไปเร็วมาก 
ติดตามประเด็นปัญหาหรือเร่ืองราวต่างๆที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 
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2.2. ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ซึ่งหมายถึง ความสามารถ
ของครูในการปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐานรวดเร็ว
ในพฤติกรรมดังนี้ 

 2.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชา 
การที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 

2.2.2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง 
การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 

2.2.3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ 
ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 

2.2.4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช้
ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถน า 
ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  

2.2.5 พฒันาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หมายถึง การ
ประดิษฐ ์คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อ 
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้  

2.2.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความ
แตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

2.2.7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และ
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2) เทคนิควิธีการหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้  
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เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนดที่
เกิดกับผู้เรียน 4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

2.2.8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน หมายถึง การแสดงออก การ
ประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 

2.2.9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึง
ความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น  

2.2.10 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การตระหนักถึงความ 
ส าคัญรับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติ 
งานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติ 
งานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

2.2.11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา หมายถึง การค้นหา สังเกต 
จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใชข้้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม  

2.2.12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา หรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียน
และการจัดกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้    เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของ
ผู้เรียนที่ถาวร  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยศึกษา

สภาพปัจจุบัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีน 

2. แบบสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนที่เข้าไปสังเกต- 
การณ์ ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ แบบสัมภาษณ์ครูและแบบสังเกตพฤติกรรม 
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3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยเชิงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของครู แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ตอน แต่ละตอนมีลักษณะดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของครูผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในปัจจุบัน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครู ลักษณะของแบบสอบถามมุ่งถามเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฏกับตัวครูหรือในโรงเรียน มีจ านวน 80 
ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยข้อความและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด  

   การให้คะแนนส่วนใหญ่จะให้คะแนนจากมากที่สุดเท่ากับ 5 ถึง น้อยที่สุดเท่ากับ 1 
ยกเว้นในข้อที่ 4,7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 29, 30, 35, 36, 39, 43, 46, 49, 60, 65, 67, 70, 75 และ 77 
จะให้คะแนนจากมากที่สุดเท่ากับ 1 ถึงน้อยที่สุดเท่ากับ 5  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
ลักษณะของแบบสอบถามมุ่งถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของครูในโรงเรียนมีจ านวน 36 ข้อ แต่ละ
ข้อประกอบด้วยข้อความและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ต ั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด การให้คะแนน
จากมากที่สุดเท่ากับ 5 ถึง น้อยที่สุดเท่ากับ 1 
 
การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างเคร่ืองมือ 

1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) ท าให้ได้แนวทางในการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

1.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
 น าผลการศึกษาจากข้อ 1.1 มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน แล้วน ามาสร้างเป็นเคร่ืองมือ

เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ข.) เกี่ยวกับปัจจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒว่ิา เป็นครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนซึ่งได้รับรางวัลคุรุสดุดีจาก
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแตป่ี พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป 

1.3 สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมโรงเรียน 3 แห่งในแต่ละภูมิภาค  
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 สังเกตการณ์โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเหนือกรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนใต้กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการเลือกตัวแทนในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 โรงเรียน 
วิธีการเลือกเป็นแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ต่อไปนี้รวมกันดังนี้ 

1.3.1 เลือกจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้น 
ฐานรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

1.3.2 เลือกโดยการแนะน าของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือติดตามการปฏิบัติ 
งานของโรงเรียน เช่น ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถให้ค าแนะน าได้
ว่า โรงเรียนใดมีลักษณะเด่นของการปฏิบัติงานของครู 

1.3.3 เลือกโดยการส ารวจเบื้องต้น ในบางกรณีผู้วิจัยใช้วิธีลงพื้นที่ส ารวจโรงเรียน
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เลือกเป็นกรณีศึกษาและผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้ 

ผลการเลือกโรงเรียนที่ใช้ในการสังเกตการณ์ 3 แห่งตามเกณฑ์ข้างต้น ท าให้ได้
โรงเรียนที่เข้าสังเกต โดยโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนพร้อมมิตรวิทยา (侨德公学) 
โรงเรียนเหนือกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนเจี้ยนหัว (健华学校) และโรงเรียนใต้
กรุงเทพมหานคร คือโรงเรียนราษฎร์วิทยา (光中公学) ผู้วิจัยได้วางแผนสังเกตการณ์ดังต่อไปนี้ 

 
โรงเรียนที่ 1 ตารางบันทึกกิจกรรม 

วันและเวลาสังเกต กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน ขอ

เอกสารโรงเรียน 
 

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2553 

1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปี
ที่ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
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รายละเอียดกิจกรรมการสังเกตชัน้เรียน/วิชาและสัมภาษณ ์
คาบที ่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

คาบ 1 (8.10 น.ถึง 9.00 น.) มัธยม 3/สังคม ประถม 3/ภาษาจีนครูสัญชาติไทย 
คาบ 2 (9.00 น.ถึง 9.50 น.) มัธยม 3/ภาษาจีนโดยครูสัญชาติไทย ประถม 3/สังคม 
คาบ 3 (10.00 น.ถึง 10.50 น.) ประถม 1/ภาษาจีนโดยครูสัญชาตไิทย ประถม 3/ภาษาอังกฤษ 
คาบ 4 (10.50 น.ถึง 11.40 น.) ประถม 1/ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ประถม 3/ศิลปะ 

พักเที่ยง 
คาบ 5 (12.30 น.ถึง 13.20 น.) ประถม 5/ภาษาจีนโดยครูสัญชาตไิทย สัมภาษณ์ครูสอนวิชาสังคม 
คาบ 6 (13.20 น.ถึง 14.10 น.) ประถม5/ศิลปะ สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีน 

สัญชาติไทย คาบ7 (14.10 น.ถึง 15.00 น.) สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีนสัญชาติไทย 

 
โรงเรียนที่ 2 ตารางบันทึกกิจกรรม 

วันและเวลาสังเกต กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 พบคุยผู้อ านวยการโรงเรียนและ

หัวหน้าฝ่ายภาษาจนี  
 

วันศุกรท์ี่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปี
ที่ 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วันศุกรท์ี่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  

 
รายละเอียดกิจกรรมการสังเกตชัน้เรียน/วิชาและสัมภาษณ ์

คาบที ่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
คาบ 1 (8.10 น.ถึง 9.00 น.) ประถม 3/สังคม ประถม 3/ภาษาจีนครูสัญชาติไทย 
คาบ 2 (9.00 น.ถึง 9.50 น.) ประถม 3/ภาษาจีนโดยครูสัญชาตไิทย ประถม 3/สังคม 
คาบ 3 (10.00 น.ถึง 10.50 น.) ประถม 1/ภาษาจีนโดยครูสัญชาตไิทย ประถม 3/ภาษาอังกฤษ 
คาบ 4 (10.50 น.ถึง 11.40 น.) ประถม 1/ภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ประถม 3/ศิลปะ 

พักเที่ยง 
คาบ 5 (12.30 น.ถึง 13.20 น.) ประถม 5/ภาษาจีนโดยครูสัญชาตไิทย สัมภาษณ์ครูสอนวิชาสังคม 
คาบ 6 (13.20 น.ถึง 14.10 น.) ประถม5/ศิลปะ สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีน 

สัญชาติไทย 
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โรงเรียนที่ 3 ตารางบันทึกกิจกรรม 
วันและเวลาสังเกต กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 สัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้าฝ่ายภาษาจนี  

 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 และช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2553 

1. สังเกตพฤติกรรมการสอน และ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
2. สัมภาษณ์ครู 

เข้าสังเกตการเรียนการสอนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันเรียน
ภาษาจีนรวมมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

 

รายละเอียดกิจกรรมการสังเกตชั้นเรียน/วิชาและสัมภาษณ์ 
คาบที ่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

คาบ 1 (8.20 น.ถึง 9.10 น.) ประถม 3/ภาษาจีนครูสัญชาติไทย มัธยม 3/คณิตศาสตร์ 
คาบ 2 (9.10 น.ถึง 10.00 น.) ประถม 2/ภาษาจีนโดยครตู่างชาติ มัธยม 3/วิทยาศาสตร์ 
คาบ 3 (10.20 น.ถึง 11.10 น.) สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีนต่างชาติ มัธยม 3/สังคม 

พักเที่ยง 
คาบ 4 (12.30 น.ถึง 13.20 น.) ประถม 3/คณิตศาสตร์ สัมภาษณ์ครูสอนภาษาจีน 

สัญชาติไทย คาบ 5 (13.20 น.ถึง 14.00 น.) ประถม 3/วิทยาศาสตร ์
คาบ 6 (14.10 น.ถึง 15.00 น.) ประถม 3/ภาษาอังกฤษ มัธยม 1 (จีน)/ภาษาจนีครูต่างชาต ิ

(รวมช้ันตั้งแต่ประถม 4 ถึงมัธยม 3 
แบ่งช้ันตามระดับพื้น ฐานความรู้
ทางภาษาจีน) 

คาบ 7 (15.10 น.ถึง 16.00 น.) ประถม 3/สังคม 

 
1.3.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์โรงเรียน แล้วสรุปผลสังเกตการณ์

โรงเรียน  
1.4 น าข้อมูลที่ได้สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารข้อ 1.1 ผลการสัมภาษณ์ข้อ 1.2 และผล

สังเกตการณ์โรงเรียนข้อ 1.3 มาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาความตรงด้านเนื้อหา 

(Content Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1 การตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นโดยมีประโยคค าถามทั้งเชิงนิมาน (Positive Statement) และเชิงนิเสธ (Negative Statement) 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก จ.) ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช้ พิจารณาค่าความตรงด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปร ด้วยการค านวณหาค่า IOC (Index of item objective 
congruence) ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

2.2   การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ โรงเรียนเผยอิง ( 培英学校) 
โรงเรียนโกศลวิทยา (普智学校) และโรงเรียนสิงฟ้า (醒华学校) รวม 30 คน ค านวณหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficients) พบว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แบบสอบถามที่ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆรวม 
900 ฉบับ ได้รับการตอบกลับ 720 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.00 แบบสอบถามตอบกลับที่สมบูรณ์มี
จ านวน 711 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส าหรับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

1. การวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ท าการสอนในโรงเรียนปัจจุบันและหน้าที่ที่ปฏิบัติในปัจจุบัน สถิติที่ใช้คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ สถิติ
ค านวณค่าร้อยละ (percentage)  

2. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากการตอบแบบสอบถามปัจจัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู สถิติที่ใช้คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ สถิติค านวณ
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ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) จากนั้นเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best)2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ช่วงค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในระดับน้อยที่สุด 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในระดับน้อย 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในระดับปานกลาง 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
 ช่วงค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL 8.80 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์นั้น พิจารณาจากค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 3 

3.1 ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-square statistics : χ2) ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05)  ค่า
ดัชนวีัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit : GFI)  และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit : AGFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) มีค่ามากกว่า 0.95   ค่าดัชนีมาตรฐานรากก าลังสองเฉลี่ย
ของเศษ หรือมาตรวัดสรุปส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Squared Residual : 
SRMR) มีค่าต่ ากว่า 0.08  และค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.06 แสดงว่า
โมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3.2 ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-square statistics : χ2) มีนัยส าคัญ (p-value  .05)  แต่ค่า
ไคสแควร์สัมพัทธ์ (ค่าอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติไค-สแควร์ กับจ านวนองศาอิสระ : χ2/df) น้อยกว่า 
3.00  ค่าดัชนวีัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit : GFI)  และและค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit : AGFI) มีค่ามากกว่า 0.90 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) มีค่ามากกว่า .95  ค่าดัชนีมาตรฐานราก
ก าลังสองเฉลี่ยของเศษ หรือมาตรวัดสรุปส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean Squared 

                                                 
2 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (New York: Prentice-Hall Inc., 1981), 

190. 
3 เสร ีชัดแช้ม และ สุชาดา กรเพชรปาณี, อ้างถึงใน เสรี ชัดแช้ม, “การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน,” วารสารและวัดผลการศึกษา 2, 1 (มีนาคม 2547) : 15-42. 
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Residual : SRMR) มีค่าต่ ากว่า 0.08  และและค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลัง
สองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีค่าต่ ากว่า 0.06 
แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการ
วิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบปัจจัยและโมเดลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่เกิน .85 ซึ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงกว่า .85 จะเกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity)4        

5. การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.80 
 

สรุป 

 
การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษา 
จีน และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู      
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน โดยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม
โครงการ การด าเนินการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย ซึ่งในขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยนั้นได้
แบ่งออกเป็น 5 ตอนย่อย คือ ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แล้วน ามาสรุปเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน และสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมโรงเรียน 3 แห่ง น าข้อมูลที่
ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์และผลการสังเกตการณ์ทั้งหมดมาสรุปเพื่อสร้างเป็น
ตัวแปรส าหรับการสร้างเคร่ืองมือ ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการศึกษาโดยน า
ตัวแปรที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นเคร่ืองมือ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน แล้วน าไปทดลองใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน ท าการวิเคราะห์และปรับปรุงเคร่ืองมือ ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ที่รับกลับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 711 คน ขั้นตอนที่ 4 น า
                                                 

4 Rex B. Kline, Principles and Practice of Structural Equation Modeling 3 rd ed. (New 
York : Guilford, 2010), 362. 
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ข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) วิเคราะห์ระดับ
ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ 3) วิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
และขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน โดยครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเป็นหน่วยวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งเป็น 4 ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis : CFA) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
จ านวน 711 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ภูมิหลัง กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 711 100.00 

 ชาย 120 16.90 
 หญิง 591 83.10 
อาย ุ 711 100.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ภูมิหลัง กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ต่อ)   

 ไม่เกิน 30 ป ี                      158 22.20 
 31 - 40 ปี 245 34.50 
 41 - 50 ปี                     202 28.40 
 50 ปีขึ้นไป 106 14.90 
วุฒิการศกึษา 711 100.00 

 ปริญญาตร ี                        648 91.10 
 ปริญญาโท                    31 4.40 
 ปริญญาเอก                - - 
 อื่นๆ                 32 4.50 
ประสบการณ์การท างาน 711 100.00 

 1 - 5 ปี          193 27.10 
 6 -  10 ปี   166 23.30 
 11 - 15 ปี          153 21.50 
 15 ปีขึ้นไป 199 28.00 
ต าแหน่ง 711 100.00 

 ครูผู้สอนวิชา 168 23.70 
 ครูประจ าช้ัน     352 49.60 
 หัวหน้าฝ่าย 91 12.80 
 หัวหน้าสายวิชา 81 11.40 
 อื่นๆ 18 2.50 

 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 711 คน เป็นหญิง (ร้อยละ 83.1) มากกว่าชาย (ร้อยละ 

16.9) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 91.1) มีประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่ 15 
ปีขึ้นไป (ร้อยละ 28.0) ใกลเ้คียงกับจ านวนที่รองลงมาคือประสบการณ์ระหว่าง 1 - 5 ปี (ร้อยละ 
27.1) และส่วนใหญ่เป็นครูประจ าชั้น (ร้อยละ 49.6) 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
              ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า “ปัจจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมากขึ้นไปและ
องค์ประกอบแต่ละตัวแปรปัจจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์” ผลการวิเคราะห์มี 3 ส่วน 
คือ 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและการสังเกตการณ์โรงเรียน 3 แห่ง 2) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู และ 3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ผลการวิเคราะห์เสนอ
เป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์เอกสารจากแนว 
คิดทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกตการณ์โรงเรียน 3 แห่ง ผลการวิเคราะห์เสนอเป็นล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
จากแนวคิดทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผล
การวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด 
                 ทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ความร่วมมือใน
การท างาน  

√  √             √ 3 

สวัสดิการ  √                1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

         นกัวิชาการ 
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พื้น
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น 

รว
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ชนิดและวิธีการ
ท างาน  

√                1 

ความต้องการของ
งาน 

 √               1 

ส่ิงแวดล้อม
องค์การ  

          √  √    2 

ความรู้   √  √   √ √ √    √    6 
ทักษะ   √       √        2 
อัตมโนทัศน์ 
(self-concept) 

 √             √  2 

อุปนิสัย   √  √             2 
แรงจูงใจ  √               1 
แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์  

  √           √ √ √ 4 

ความคิดริเร่ิม    √   √           2 
การแสวงหา
สารสนเทศ  

  √   √         √  3 

การคิดเชิง      
มโนภาพ 

  √   √           2 

ความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล  

  √   √           2 

ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
(self-confidence)  

  √   √           2 

ผลกระทบและ
อิทธิพล  

  √   √           2 

ความสามารถทาง
สติปัญญา  

   √       √      2 

ความอบอุ่น        √         1 
การรับรู้ความ 
สามารถของตน  

   √ √  √          3 

ความสนใจและ
ทัศนคติ  

        √    √    2 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

         นกัวิชาการ 
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น 

รว
ม 

ความโอบอ้อม
อารี 

       √         1 

กิจกรรมตาม
บทบาท 

         √  √     2 

หลักสูตร          √  √     2 
ภูมิหลังของ
นักเรียน  

         √       1 

คุณลักษณะของ
นักเรียน  

         √  √     2 

วัฒนธรรม
องค์การ 

 √        √ √ √     4 

โครงสร้าง
องค์การ 

 √        √  √     3 

นโยบายองค์การ  √               1 
ขนาดโรงเรียน           √       1 
พฤติกรรม            √      1 
ลักษณะทาง
กายภาพของ
อาคารเรียน 

           √     1 

ประสบการณ์
ทางการสอน  

           √     1 

ความพอใจในงาน             √    1 
คุณค่าของงาน             √    1 
ศรัทธาในงาน             √    1 
การพัฒนาตนเอง             √   √ 2 
สุขภาพจิต           √  √ √   3 
ความรับผิดชอบ      √       √    2 
บรรยากาศ
องค์การ 

 √           √    2 

ทัศนคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมดี 

             √   1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

         นกัวิชาการ 
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ความสามารถใน
การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม 

             √  √ 2 

ความสุจริต             √  √  2 
สัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 

            √   √ 2 

การมุ่งอนาคต
ควบคมุตน 

             √ √  2 

เชื่ออ านาจในตน 
(internal control 
of reinforcement) 

             √   1 

ประสบการณ์ทาง
สังคม 

             √   1 

การมีจิตบริการ               √ √ 2 
ระเบียบแบบแผน 
คุณภาพและความ
ถูกต้อง 

              √  1 

ภาวะผู้น าทีม               √ √ 2 
การพัฒนาผู้อื่น               √  1 
การตระหนักใน
องค์การ  

              √  1 

ความท้าทายและ
สนับสนุน 

     √           1 

ความไวว้างใจ      √           1 

การเคารพผู้อื่น      √           1 
การคิดวิเคราะห ์      √           1 

ความยืดหยุ่น      √           1 
การท างานเป็นทีม      √          √ 2 
ความเฉลียวฉลาด              √   1 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการวิเคราะห์เอกสาร จาก 
แนวคิดทฤษฎีโดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
นักวิชาการได้แก่ เดรสเซอร์ (Dresser) โบยาทซิส (Boyatzis) สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer 
and Spencer) รอคคอฟฟ์และคนอ่ืนๆ (Rockoff and others) เฉิน (Chen) แมคเบอร์ (McBer) เมดเลย์ 
(Medley) วูลฟอล์ค (Woolfolk) บารร์ (Barr) เคมป์เบลล์ และคนอ่ืนๆ (Campbell and others) เจ้ิง
และสวี (Cheng and Tsui) จอห์นสัน (Johnson) พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) ดวงเดือน พันธุมนาวิน  
วัฒโนพาส และไทร-งาม (Vathanophas and Thai-ngam) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กล่าวถึงปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่พบว่ามีความถี่ที่กล่าวถึงอย่างน้อย 3 เร่ือง 
พบว่าปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรม
โรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรูข้องครู 
7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การแสวงหาสารสนเทศ ผู้วิจัยน าผลสรุปดังกล่าวไปใช้ในการ
ก าหนดปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีน 

2.1.2 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 7 ท่านและการสังเกตการณ์
โรงเรียน 3 แห่ง เกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
โดยน าปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรม
โรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) การรับรู้ความ สามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรูข้อง
ครู 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) การแสวงหาสารสนเทศ เป็นหัวข้อหลักในการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ ผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒแิละการสังเกตการณ์ 
 

ปัจจัยทีเ่ป็นองคป์ระกอบ รายละอียด 
โครงสร้างองค์การ โรงเรียนก าหนดขอบเขตขั้นตอนของอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของ

บุคลากรอย่างชัดเจน แบง่งานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่าย และแบ่งสายการบังคับ
บัญชาอย่างชัดเจน มีการประสานงานภายในแต่ละกลุ่มงานหรือฝ่ายอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ จัดบคุลากรให้ท างานตามความถนัด หรือ
ความสามารถ ความชอบหรือความสมัครใจ ฝ่ายต่างๆท างานประสานสัมพันธ์
กันดี มีระเบียบปฏิบตัิในการท างานอย่างเหมาะสม เปดิโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วม
ในการบริหาร 

วัฒนธรรมโรงเรียน 
 

ผู้บริหารเปน็ผู้ตัดสินใจก่อนทีจ่ะถามความเห็นจากครู ครทู าส่ิงต่างๆตาม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ครูให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ รายละอียด 
วัฒนธรรมโรงเรียน (ต่อ) 
 

บุคคล ครูมคีวามกระตือรือร้นในการแข่งขันสูง เพื่อแสวงหาหนทางสู่
ความส าเร็จ มักจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติของกลุ่ม ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเองใหเ้ข้ากับสังคมยคุใหมท่ี่เปลี่ยนแปลงไป 
ครูได้รับการพจิารณารางวัลอย่างยุติธรรม ครูปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคบั
ของโรงเรียนทั้งทีเ่ปน็ทางการและไม่เป็นทางการอย่างเคร่งครดั ครูมีความ
เพียรพยายามและยืนหยัดยึดมัน่ในเป้าหมายการท างานอย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่
อนาคตทีด่ ี

สุขภาพจิตครู  ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏบิัติงานที่ยากล าบากได้อย่างเหมาะสม
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เข้าใจในสังคม 
จึงไม่รู้สึกกังวลกับปัญหารอบๆตวัที่ต้องแก้ไข เข้าใจธรรมชาติและเหตผุลใน
การกระท าของผู้อืน่ มีความสุขในการปฏิบตัิงานทีร่ับผดิชอบ มีความสุขมาก
เมื่อปัญหาต่างๆในการท างานผ่านลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับไดท้ั้งค าชมและค า
ต าหนิของผูบ้ริหาร ให้ความช่วยเหลือทันทีหากนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน
ต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา  

การรับรู้ความสามารถของตน ครูเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการจัดการภาระงานที่ยากล าบากได้ มีความ
เพียรพยายามในการปฏิบตัิงานเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย ทุ่มเทอย่างเตม็ความ 
สามารถเพื่อการท าหน้าที่ปจัจบุันให้ดทีี่สุด งานที่ล้มเหลวไม่ใชเ่พราะว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะยังพยายามไม่เพียงพอ ความล้มเหลวเป็นสิ่งท้า
ทาย ครูมุ่งมั่นพยายามปรบัปรงุแก้ไขต่อไปให้ส าเร็จ น าความล้มเหลวมาเป็น
บทเรียนในการปรับปรุงการท างานและการเรียนรู ้

ความร่วมมือของคร ู ครูท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างสมัครใจ ไว้วางใจ ยอมรับความคิดซึ่ง
กันและกัน พึ่งพาอาศัยกันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน รับผิดชอบงาน
หรือกิจกรรมทีเ่พื่อนร่วมงานจัดการ สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ท าใหง้านประสบ
ผลส าเร็จ ทุกคนได้รบัสิทธิเสมอภาคที่จะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องที่มี
ผลต่อภาระหน้าทีโ่ดยตรงของตนเอง 

ความรู้ของคร ู ครูมีความรู้ในด้านเนื้อหาทีจ่ะสอนอย่างเพียงพอ ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม ความรู้ในด้านหลักสูตรของชั้นที่สอนอย่าง
ชัดเจน เข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่สอนอย่างชดัเจน ศึกษาข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้งส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวนักเรียนมากพอที่จะท าให้
เข้าใจนักเรียนได้ เลือกใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ใช้วิธีควบคุมช้ันเรียนโดยใหน้ักเรียนร่วมตั้งระเบียบ
ความประพฤติของตนเอง ครูสามารถวัดผลประเมนิผลนักเรียนไดอ้ย่าง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ รายละอียด 

ความรู้ของครู (ต่อ) ยุติธรรม รวดเร็ว และแสวงหาเทคนิค วิธีการ กระบวนการสอนทีท่ าให้เด็กไม่
เบื่อเรียน มาใช้อย่างสม่ าเสมอ 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ ครูมุ่งมั่นในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ให้ดขีึ้นตลอดเวลา คิดตลอดเวลาว่าท า
อย่างไรนักเรียนจะเกิดการเรียนรูไ้ด้ตามศักยภาพ ต้องการท างานกับปัญหาและ
พยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ถึงแม้ในงานที่ไม่มีความช านาญ แต่ถ้าประเมิน
ตนเองแล้วว่าสามารถท าได้ก็จะรบัท า ความล้มเหลวไม่ท าให้ท้อแท้ในการ
ท างาน มีความสุขใจเมื่อผลงานทีป่รากฏออกมาประสบความส าเร็จ ไม่ท างาน
เพราะค่าตอบแทน มุ่งมัน่ปรบัปรงุและพัฒนาการปฏบิัติงานอย่างตอ่เนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานชอบท างานที่ท้าทายต่อความสามารถ 

การแสวงหาสารสนเทศ ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทันเหตุการณ์อยู่เปน็ประจ า 
สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเปน็และน ามาใช้ปรบัปรงุการเรียนการสอน 
จัดขอ้มูลข่าวสารที่รวบรวมมาไดอ้ย่างเป็นระบบ น าข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ การอบรมต่างๆใหป้ระโยชน์ต่อ
การพัฒนา ตระหนักถึงความจ าเปน็ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเนือ่งจากสังคม
เปลี่ยนไปเร็วมาก ครูจึงต้องตดิตามประเด็นปญัหาหรือเรื่องราวต่างๆที่จ าเป็น 
ที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

 
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ภาษาจีน ซึ่งมี 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างองค์การ 2) วัฒนธรรมโรงเรียน 3) สุขภาพจิตครู 4) 
การรับรู้ความสามารถของตน 5) ความร่วมมือของครู 6) ความรูข้องครู 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์และ 
8) การแสวงหาสารสนเทศ ได้ด าเนินการวิเคราะห์เป็นรายด้าน และในภาพรวม โดยท าการกลับ
คะแนนข้อความในตัวแปรแต่ละด้านที่เป็นข้อความเชิงนิเสธ (Negative Statement) แล้วจึงค านวณ 
หาค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับของค่าเฉลี่ย ผล
การวิเคราะห์เสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

เอกชนสอนภาษาจีนด้านโครงสร้างองค์การ  
ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้าน

โครงสร้างองค์การ ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจยั เป็นดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
 

ข้อ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 โรงเรียนก าหนดขอบเขตขั้นตอนของอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของบคุลากรอย่างชัดเจน 

4.07 .68 มาก 

2 โรงเรียนแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน 4.31 .69 มาก 
3 ในโรงเรียนมีการประสานงานภายในแต่ละกลุ่มงาน

หรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
3.88 .72 

 
มาก 

4 การประสานงานระหว่างสายงานภายในโรงเรียน
ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย  

3.47 .96 ปานกลาง 

5 โรงเรียนบุคลากรให้ท างานตามความถนัด หรือ
ความสามารถ 

3.82 .75 มาก 

6 ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนท างานประสานสัมพันธ์กันดี 3.81 .74 มาก 
7 โรงเรียนมีการแบง่สายการบังคบับัญชาที่ไม่ชัดเจน  3.67 .99 มาก 
8 โรงเรียนแบ่งงานใหท้ าโดยมิไดค้ านึงถึงความชอบ

หรือความสมัครใจ  
3.45 .95 ปานกลาง 

9 โรงเรียนมีระเบียบปฏิบตัิในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

3.85 .67 มาก 

10 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนรว่มในการบริหาร
น้อยมาก  

3.27 .93 ปานกลาง 

รวม 3.76 .53 มาก 
 

จากตารางที่ 4 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านโครงสร้าง
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, SD = .53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ โรงเรียนแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่าย
อย่างชัดเจน (X = 4.31, SD = .69) รองลงมา คือ โรงเรียนก าหนดขอบเขตขั้นตอนของอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน (X = 4.07, SD = .68) โรงเรียนมีการประสานงานภายใน
แต่ละกลุ่มงานหรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (X = 3.88, SD = .72) ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการบริหารน้อยมาก (X = 3.27, SD  = .93) 
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2.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านวัฒนธรรมโรงเรียน  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้าน
วัฒนธรรมโรงเรียน ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัย เป็นดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
 

ข้อ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารมักตดัสินใจก่อนทีจ่ะถามความเห็นจากครู  3.21 1.04 ปานกลาง 
2 ในโรงเรียนมีข้อจ ากัดในการที่ครจูะท าส่ิงต่างๆตาม

ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  
3.31 .91 ปานกลาง 

3 ครูใหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
มากกว่างาน  

3.17 .86 ปานกลาง 

4 ครูมีความกระตือรือรน้ในการแขง่ขันสูง เพื่อแสวง 
หาหนทางสู่ความส าเร็จ  

3.48 .79 ปานกลาง 

5 ในโรงเรียนจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติของกลุ่ม 3.75 .81 มาก 
6 ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเองให้

เข้ากับสังคมยุคใหม่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
3.71 .72 มาก 

7 ครูได้รับการพจิารณารางวัลอย่างยุติธรรม 3.40 .89 ปานกลาง 
8 ครูตัดสินใจโดยไม่ค านึงถึงเหตุผล  3.68 .91 มาก 
9 ครูปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคบัของโรงเรียนทั้งที่

เป็นทางการและไม่เปน็ทางการอย่างเคร่งครัด 
3.68 .77 มาก 

10 ครูมีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึดมั่นใน
เป้าหมายการท างานอย่างมัน่คงเพื่อมุ่งสู่อนาคตทีด่ี 

3.93 .75 มาก 

รวม 3.53 .49 มาก 
 

 

จากตารางที่ 5 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านวัฒนธรรม
โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.53, SD = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมโรงเรียน 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูมีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึด
มั่นในเป้าหมายการท างานอย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดี (X  = 3.93, SD = .75) รองลงมาคือ ใน
โรงเรียนมักจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติของกลุ่ม (X  = 3.75, SD = .81) ครูสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเดิมของตัวเองให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป (X = 3.71, SD = .72) ตามล าดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144 
 

ส่วนปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียนอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ ครูให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่างาน (X  = 3.17, SD = .86) 

 

2.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านสุขภาพจิตครู  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้าน
สุขภาพจิตครู ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านสุขภาพจิตครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านสุขภาพจิตคร ู
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏบิัติงานที่ยาก 
ล าบากได้อย่างเหมาะสม 

3.62 .65 มาก 

2 ครูสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

3.96 .61 มาก 

3 ครูเข้าใจในสังคม จึงไม่รู้สึกกังวลกับปัญหารอบๆตัว
ที่ต้องแก้ไข 

3.72 .73 มาก 

4 ครูเข้าใจธรรมชาติและเหตผุลในการกระท าของผู้อืน่ 3.90 .62 มาก 
5 ครูมีความสุขในการปฏบิัติงานทีร่ับผิดชอบ 4.10 .71 มาก 
6 ครูและเพื่อนร่วมงานมีความสุขมากเมื่อปัญหาต่างๆ

ในการท างานผ่านลุล่วงไปด้วยด ี
4.32 .65 มาก 

7 ครูยอมรับไดท้ั้งค าชมและค าต าหนิของผู้บรหิาร 4.13 .69 มาก 
8 ครูจะรีบช่วยเหลือทันทีหากนักเรยีนหรือเพื่อน

ร่วมงานต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา 
4.19 .64 มาก 

9 ครูเบื่อหน่ายกับกฎระเบียบของโรงเรียน 3.75 .97 มาก 
10 ครูหลบหลีกเรื่องของเพื่อนร่วมงาน หรือของที่

ท างาน  เพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง   
4.05 .90 มาก 

รวม 3.97 .43 มาก 
 

จากตารางที่ 6 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านสุขภาพจิต
ครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.97, SD = .43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้าน
สุขภาพจิตครู 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือครูและเพื่อนร่วมงานมีความสุขมากเมื่อ
ปัญหาต่างๆในการท างานผ่านลุล่วงไปด้วยดี (X  = 4.32, SD = .65) รองลงมาคือ ครูจะรีบช่วยเหลือ
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ทันทีหากนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา (X  = 4.19, SD = .64) ครูยอมรับ
ได้ทั้งค าชมและค าต าหนิของผู้บริหาร (X  = 4.13, SD = .69) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านสุขภาพจิต
ครูอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏิบัติงานที่ยาก 
ล าบากได้อย่างเหมาะสม (X  = 3.62, SD = .65) 
 

2.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านการรับรู้ความสามารถของตน  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านการรับรู้
ความสามารถของตนได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการรับรูค้วามสามารถของตน 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการจัดการภาระ
งานที่ยากล าบากได้ 

3.67 .69 มาก 

2 ครูมีความเพียรพยายามในการปฏบิัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

4.20 .59 มาก 

3 ครูทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อการท าหน้าที่
ปัจจุบนัใหด้ีที่สุด 

4.39 .56 มาก 

4 แม้ว่างานจะออกมาไม่ดี ครูก็มุ่งมัน่พยายามปรับปรงุ
แก้ไขต่อไป 

4.29 .58 มาก 

5 บ่อยครั้งที่ครูรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายงาน 3.14 1.10 ปานกลาง 
6 ครูยุติในงานที่ล้มเหลวเพราะคิดวา่ตนเองมี

ความสามารถไม่เพียงพอ 
3.75 .80 มาก 

7 ครูต้องมุ่งมัน่มากกว่าเดิม หากงานยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

4.14 .62 มาก 

8 ครูน าความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการปรบัปรงุ
การท างานและการเรียนรู ้

4.05 .67 มาก 

9 งานของครูไม่บรรลผุลส าเร็จเพราะผู้บริหารไม่
สนับสนุน 

3.75 .94 มาก 

10 ความล้มเหลวเปน็สิ่งท้าทายใหค้รูต้องท างานให้
ส าเร็จ 

3.95 .70 มาก 

รวม 3.93 .41 มาก 
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จากตารางที่ 7 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านการรับรู้ 
ความสามารถของตนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.93, SD = .41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูทุ่มเทอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อการท าหน้าที่ปัจจุบันให้ดีที่สุด (X  = 4.39, SD = .56) รองลงมาคือ แม้ว่างานจะ
ออกมาไม่ดี ครูก็มุ่งมั่นพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไป (X  = 4.29, SD = .58) ครูมีความเพียรพยายาม
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (X  = 4.20, SD = .59) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถของตนอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับปานกลาง คือ บ่อยครั้งที่ครูรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อ
หน่ายงาน (X  = 3.14, SD = 1.10) 

 

2.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านความร่วมมือของครู 

  ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านความ
ร่วมมือของครูได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านความร่วมมือของครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคร ู
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างสมัครใจ    4.27 .63 มาก 
2 ครูและเพื่อนร่วมงานพึ่งพาอาศัยกันเสมือนเปน็ส่วน

หนึ่งของการท างาน 
4.18 .64 มาก 

3 ครูปฏิเสธที่จะรับผิดชอบงานหรอืกิจกรรมที่เพื่อน
ร่วมงานจัดการ ที่ไม่ใช่หรือตรงกบัความคิดเหน็ของ
ตนเอง 

4.03 .80 มาก 

4 ครูและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ท าให้
งานประสบผลส าเร็จ 

4.26 .64 มาก 

5 ครูและเพื่อนร่วมงานทุกคนได้รบัสิทธิเสมอภาคที่จะ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อ
ภาระหน้าที่โดยตรงของตนเอง 

3.99 .76 มาก 

6 ครูไม่ไว้วางใจผู้ใดทั้งนั้นในการท างาน  4.13 .88 มาก 
7 ครูและเพื่อนร่วมงานไม่มีความขดัแย้งในความคิดที่

ตกลงกันไม่ได้  
4.17 .77 มาก 

8 ครูและเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน  4.28 .75 มาก 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคร ู
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

9 ครูและเพื่อนร่วมงานต่างชอบท างานคนเดียว  4.15 .84 มาก 
10 ครูและเพื่อนร่วมงานต่างให้ความช่วยเหลือกันเปน็

อย่างดี 
4.20 .68 มาก 

รวม 4.16 .49 มาก 
 

จากตารางที่ 8 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านความร่วม 
มือของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.16, SD = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของครู 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูและเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิด
ซึ่งกันและกัน (X  = 4.28, SD = .75) รองลงมาคือ ครูท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างสมัครใจ   
(X  = 4.27, SD = .63) ครูและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน ท าให้งานประสบผลส าเร็จ (X  
= 4.26, SD = .64) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านความร่วมมือของครูอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน คือ ครูและเพื่อนร่วมงานทุกคนได้รับสิทธิเสมอภาคที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ือง
ที่มีผลต่อภาระหน้าที่โดยตรงของตนเอง (X  = 3.99, SD = .76) 

 

2.2.6 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านความรู้ของครู  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านความรู้
ของครูได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านความรู้ของครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความรู้ของคร ู
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูมีความรู้ในด้านเนื้อหาทีจ่ะสอนอย่างเพียงพอ 3.97 .64 มาก 
2 ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนที่ถูกต้อง

เหมาะสม 
3.94 .62 มาก 

3 ครูมีความรู้ในด้านหลักสูตรของช้ันที่สอนอย่าง
ชัดเจน 

3.86 .66 มาก 

4 ครูเข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรยีนที่สอนอย่าง
ชัดเจน 

4.00 .58 มาก 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความรู้ของคร ู
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

5 ครูศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้ง
ส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวนักเรียนมากพอที่จะท าให้
เข้าใจนักเรียนได ้

3.87 .64 มาก 

6 ครูเลือกใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

3.90 .67 มาก 

7 ครูใช้วิธีควบคุมช้ันเรียนโดยให้นกัเรียนร่วมตั้ง
ระเบียบความประพฤติของตนเอง 

3.90 .72 มาก 

8 ครูสามารถวัดผลประเมนิผลนักเรียนได้อย่างยุติธรรม 
รวดเร็ว 

3.90 .60 มาก 

9 ครูแสวงหาเทคนคิ วิธีการ กระบวนการสอนที่ท าให้
เด็กไม่เบื่อเรียน มาใช้อย่างสม่ าเสมอ 

3.93 .64 มาก 

10 ครูอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกับนกัเรียนโดยไม่
จ าเปน็ต้องค้นคว้าล่วงหน้าก่อนสอน 

3.72 .98 มาก 

รวม 3.90 .42 มาก 
 

จากตารางที่ 9 ระดับปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านความรู้
ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.90, SD = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้าน
ความรู้ของครู 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูเข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรียนที่สอน
อย่างชัดเจน (X  = 4.00, SD = .58) รองลงมาคือ ครูมคีวามรู้ในด้านเน้ือหาที่จะสอนอย่างเพียงพอ  
(X  = 3.97, SD = .64) ครูมคีวามรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม (X  = 3.94, 
SD = .62) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านความรู้ของครูอันดับสุดท้ายอยู่ในระดับมากเช่นกันคือ ครูอาศัย
การเรียนรู้พร้อมกับนักเรียนโดยไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าล่วงหน้าก่อนสอน (X  = 3.72, SD = .98) 

 

2.2.7 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

ข้อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูมุ่งมั่นในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ให้ดขีึ้น
ตลอดเวลา 

4.18 .57 มาก 

2 ครูคดิตลอดเวลาว่าท าอย่างไรนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

4.28 .57 มาก 

3 ครูต้องการท างานกับปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหา
ให้ลุล่วง 

4.03 .67 มาก 

4 แม้งานที่ไม่มีความช านาญ แต่ครปูระเมนิตนเองแล้ว
ว่าสามารถท าได้ ข้าพเจ้าก็จะรบัท า 

3.85 .64 มาก 

5 ความล้มเหลวท าให้ครทู้อแทใ้นการท างาน 3.75 1.01 มาก 
6 ครูมีความสุขใจเมื่อผลงานทีป่รากฏออกมาประสบ

ความส าเร็จ 
4.52 .60 มาก

ที่สุด 
7 ครูไม่เหน็ความจ าเป็นต้องพัฒนาการท างาน เพราะ

อย่างไรก็ได้ค่าตอบแทนเท่าเดิม 
4.17 .84 มาก 

8 ครูมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

4.15 .62 มาก 

9 ครูชอบท างานทีท่้าทายต่อความสามารถ 3.74 .71 มาก 
10 ถ้าพบว่างานใดยาก ครูปฏเิสธทันท ี 4.07 .78 มาก 

รวม 4.07 .42 มาก 
 

 

  จากตารางที่ 10 ระดับปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.07, SD = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อันดับแรกอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ครูมีความสุขใจเมื่อผลงานที่
ปรากฏออกมาประสบความส าเร็จ (X  = 4.52, SD = .60) รองลงมาอยู่ในระดับมากคือครูคิดตลอด 
เวลาว่าท าอย่างไร นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ (X  = 4.28, SD = .57) ครูมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีขึ้นตลอดเวลา (X  = 4.18, SD = .57) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์อันดับสุดท้ายอยู่ในระดับมากคือ ครูชอบท างานที่ท้าทายต่อความสามารถ (X  = 3.74, SD 
= .71) 
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2.2.8 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนด้านการแสวงหาสารสนเทศ  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านการ
แสวงหาสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1 ครูแสวงหาข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบนัและทนั
เหตุการณ์อยู่เปน็ประจ า 

4.41 .66 มาก 

2 ครูสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
น ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.40 .72 มาก 

3 ครูจดัข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้อย่างเป็นระบบ 3.64 .65 มาก 
4 ครูน าข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างสม่ าเสมอ 
4.22 .89 มาก 

5 ครูไม่แสวงหาข้อมูลข่าวสารเพราะเสียเวลา 3.97 .62 มาก 
6 ครูต้องการข้อมูลอืน่เพราะคิดว่าในงานทีจ่ะท ามี

ข้อมูลยังไม่เพียงพอ 
4.26 .73 มาก 

7 ครูคดิว่าการอบรมต่างๆให้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
น้อย 

3.87 .61 มาก 

8 ครูเห็นความจ าเปน็ว่าควรต้องแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

3.97 .56 มาก 

9 สังคมเปลี่ยนไปเร็วมาก ครจูึงต้องสนใจกับข้อมูล
ข่าวสาร 

4.04 .70 มาก 

10 ครูติดตามประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆทีจ่ าเปน็
ที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่างสม่ าเสมอ 

4.33 .75 มาก 

รวม 4.11 .44 มาก 
 

จากตารางที่ 11 ระดับปัจจัยของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้านการ
แสวงหาสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.11, SD = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูแสวงหาข้อมูล     
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์อยู่เป็นประจ า ( X  = 4.41, SD = .66) รองลงมาคือ ครู
สามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและน ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ( X  = 4.40, SD 
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= .72) ครูติดตามประเด็นปัญหาหรือเร่ืองราวต่างๆที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่าง      
สม่ าเสมอ (X  = 4.33, SD = .75) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศอันดับสุดท้ายอยู่
ในระดับมากเช่นกัน คือ ครูจัดข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้อย่างเป็นระบบ (X  = 3.64, SD = .65) 

 

2.2.9 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนในภาพรวม  

ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในภาพรวม 
ได้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยเป็นดังตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยในภาพรวม 
 

ปัจจัยประสิทธิภาพแต่ละด้าน ค่าเฉลี่ย (X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
ระดับ 

ด้านโครงสร้างองค์การ 3.76 .53 มาก 
ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 3.53 .50 มาก 
ด้านสุขภาพจิตคร ู 3.97 .43 มาก 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 3.93 .41 มาก 
ด้านความร่วมมือของคร ู 4.17 .49 มาก 
ด้านความรู้ของคร ู 3.90 .42 มาก 
ด้านแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 4.07 .42 มาก 
ด้านการแสวงหาสารสนเทศ 4.11 .44 มาก 

 

จากตารางที่ 12 ระดับปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวม
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับปัจจัยสูงสุดอันดับแรก คือ ด้าน
ความร่วมมือของครู (X  = 4.17, SD = .49) รองลงมาคือ ด้านการแสวงหาสารสนเทศ (X  = 4.11, 
SD = .44) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X  = 4.07, SD = .42) ตามล าดับ  
 

2.3 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนองค์ประกอบแต่ละตัวแปร 
ปัจจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เป็นการทดสอบความ
สอดคล้องโมเดลองค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในเบื้องต้นท าการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบปัจจัยฯ การทดสอบความสอดคล้องโมเดล
องค์ประกอบด้วยดัชนีวัดความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าไค-สแควร์
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สัมพัทธ์ (relative chi-square) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนวีัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized root mean square residual : Standardized RMR) และค่าราก
ของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA)และตรวจสอบความเที่ยงโดยพิจารณานัยส าคัญของน้ าหนักองค์ประกอบ  
มาตรฐาน (Standardized Factor Loading) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error : SE) 
ค่าสถิติทดสอบ t-test และค่าความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบายได้ด้วยความแปรปรวน
ของตัวแปรแฝง (Squared Multiple Correlations : SMC) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัย
ซึ่งมี 8 ด้าน (ตัวแปร) ประกอบ ด้วย 1) โครงสร้างองค์การ (X1) 2) วัฒนธรรมโรงเรียน (X2) 3) 
สุขภาพจิตครู (X3) 4) การรับรู้ความสามารถของตน (X4) 5) ความร่วมมือของครู (X5) 6) ความรูข้อง
ครู (X6) 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X7) และ 8) การแสวงหาสารสนเทศ (X8) ได้ด าเนินการวิเคราะห์
เป็นรายด้าน และโดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์เสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

2.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านโครงสร้างองค์การ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านโครงสร้างองค์การ (X1) เป็นดังตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 15 และ
แผนภูมิที่ 10 
 

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
 

ตัวแปร X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X110 
X11 1          
X12 .618** 1         
X13 .454** .494** 1        
X14 .296** .257** .183** 1       
X15 .382** .359** .317** .313** 1      
X16 .434** .445** .422** .380** .541** 1     
X17 .300** .260** .233** .576** .287** .353** 1    
X18 .221** .218** .208** .492** .332** .349** .551** 1   
X19 .449** .457** .425** .315** .449** .538** .279** .300** 1  
X110 .198** .163** .229** .379** .237** .266** .448** .427** .261** 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
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 จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง 
.163 ถึง .618 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านโครงสร้างองค์การ 
 

ข้อ ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 โรงเรียนก าหนดขอบเขตขั้นตอนของอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของบคุลากรอย่างชัดเจน 

0.60 0.026 15.50** 0.36 

2 โรงเรียนแบ่งงานออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน 0.60 0.027 15.39** 0.36 
3 ในโรงเรียนมีการประสานงานภายในแต่ละกลุ่ม

งานหรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
0.57 0.032 13.10** 0.33 

4 การประสานงานระหว่างสายงานภายในโรงเรียน
ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย  

0.46 0.041 10.65** 0.21 

5 โรงเรียนจัดบุคลากรให้ท างานตามความถนัด หรือ
ความสามารถ 

0.63 0.030 15.95** 0.40 

6 ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนท างานประสานสัมพันธ์กันดี 0.74 0.028 19.64** 0.55 
7 โรงเรียนมีการแบง่สายการบังคบับัญชาที่ไม่ชัดเจน  0.43 0.041 10.46** 0.18 
8 โรงเรียนแบ่งงานใหท้ าโดยมิไดค้ านึงถึงความชอบ

หรือความสมัครใจ 
0.43 0.038 10.75** 0.18 

9 โรงเรียนมีระเบียบปฏิบตัิในการท างานอย่าง
เหมาะสม 

0.73 0.025 19.69** 
 

0.53 
 

10 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนรว่มในการบริหาร
น้อยมาก 

0.36 0.038 8.77** 0.13 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
  

จากตารางที่ 14 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่า ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.36 ถึง 0.74 และความแปรปรวนที่อธิบาย
โครงสร้างองค์การได้ร้อยละ 13 ถึง 55 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ฝ่ายต่างๆใน
โรงเรียนท างานประสานสัมพันธ์กันดีเท่ากับ 0.74 มีความแปรปรวนที่อธิบายโครงสร้างองค์การได้
ร้อยละ 55 รองลงมาคือโรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติในการท างานอย่างเหมาะสมเท่ากับ 0.73 มีความ
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แปรปรวนที่อธิบายโครงสร้างองค์การได้ร้อยละ 53 โรงเรียนจัดบุคลากรให้ท างานตามความถนัด
หรือความสามารถเท่ากับ 0.63 มีความแปรปรวนที่อธิบายโครงสร้างองค์การได้ร้อยละ 40 ตาม 
ล าดับ และน้อยที่สุดคือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารน้อยมากเท่ากับ 0.36 มี
ความแปรปรวนที่อธิบายโครงสร้างองค์การได้ร้อยละ 13 
 

ตารางที่ 15 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านโครงสร้าง 
                  องค์การ 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 740.65/32 = 23.14 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 28.48/18 = 1.58 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.06 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.83 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.70 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผา่นเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.90 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.09 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.18 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
        

                      
แผนภูมิที่ 10 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ 
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 จากตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่าโมเดล
องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์การมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือค่าสถิติ ไค-
สแควร์ มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 23.14 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI มี
ค่าเท่ากับ 0.83 ดัชน ี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.70 ดัชน ี CFI มีค่าเท่ากับ 0.90 (ต่ ากว่าเกณฑ์)  ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.09 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.18 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.58 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.02 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

2.2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านวัฒนธรรมโรงเรียน (X2) เป็นดังตารางที่ 16 ถึง ตารางที่ 18 
และแผนภูมิที่ 11 
 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
 

ตัวแปร X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X210 
X21 1          
X22 .527** 1         
X23 .297** .342** 1        
X24 .124** .017 .110** 1       
X25 .261** .195** .169** .330** 1      
X26 .122** .092* .137** .348** .354** 1     
X27 .370** .208** .238** .275** .383** .423** 1    
X28 .352** .303** .349** .149** .234** .273** .373** 1   
X29 .156** .048 .158** .282** .327** .417** .354** .288** 1  
X210 .174** .043 .170** .389** .364** .498** .379** .328** .607** 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01, *   มีนัยส าคัญที่ระดบั .05 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง   
.017 ถึง .607 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญต้ังแต่ระดับ .05 ขึ้น
ไป ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง X22 กับ X24, X29 และX210 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
 

ข้อ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ในโรงเรียนผูบ้ริหารมักตดัสินใจก่อนที่จะถาม
ความเห็นจากคร ู

0.37 0.049 7.77** 0.13 

2 ในโรงเรียนมีข้อจ ากัดในการที่ครจูะท าส่ิงต่างๆ
ตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

0.10 0.037 2.36** 0.01 

3 ในโรงเรียน ครใูหค้วามส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลมากกว่างาน 

0.31 0.039 7.03** 0.10 

4 ครูมีความกระตือรือรน้ในการแขง่ขันสูง เพื่อ
แสวงหาหนทางสู่ความส าเร็จ 

0.62 0.049 10.09** 0.39 

5 ในโรงเรียนมักจะใช้วิธีการตัดสินใจโดยใช้มติ
ของกลุ่ม 

0.61 0.036 13.67** 0.37 

6 ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเอง
ให้เข้ากับสังคมยคุใหม่ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

0.84 0.047 13.05** 0.70 

7 ครูในโรงเรียนได้รับการพิจารณารางวัลอย่าง
ยุติธรรม 

0.65 0.040 14.40** 0.42 

8 ครูตัดสินใจโดยไม่ค านึงถึงเหตุผล  0.38 0.051 6.75** 0.14 
9 ครูปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคบัของโรงเรียน

ทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างเคร่ง 
ครัด 

0.50 0.033 11.75** 0.25 

10 ครูมีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึดมั่นในเป้า 
หมายการท างานอย่างมั่นคงเพื่อมุง่สู่อนาคตทีด่ี 

0.59 0.033 13.44** 0.35 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
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 จากตารางที่ 17 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่าปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.10 ถึง 0.84 และความแปรปรวนที่
อธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนได้ร้อยละ 1 ถึง 70 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเองให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ 0.84 มีความ
แปรปรวนที่อธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนได้ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ครูในโรงเรียนได้รับการพิจารณา
รางวัลอย่างยุติธรรมเท่ากับ 0.65 มีความแปรปรวนที่อธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนได้ร้อยละ 42 ครูมี
ความกระตือรือร้นในการแข่งขันสูง เพื่อแสวงหาหนทางสู่ความส าเร็จ เท่ากับ 0.62 มีความ
แปรปรวนที่อธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนได้ร้อยละ 39 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ในโรงเรียนมี
ข้อจ ากัดในการที่ครูจะท าสิ่งต่างๆตามความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองเท่ากับ 0.10 มีความแปรปรวน
ที่อธิบายวัฒนธรรมโรงเรียนได้ร้อยละ 1 

 

ตารางที่ 18 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านวัฒนธรรม 
                  โรงเรียน 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 641.71/35 = 18.33 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 15.56/11 = 1.41 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.16 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.85 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.76 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.83 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.10 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.16 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
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แผนภูมิที่ 11 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน 

  
จากตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า

โมเดลองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมโรงเรียนมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 18.33 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI 
มีค่าเท่ากับ 0.85 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.76 ดัชน ี CFI มีค่าเท่ากับ 0.83 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.10 และดัชน ี RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.16 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) ค่า
ไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.41 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชน ีCFI มี
ค่าเท่ากับ 0.99 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.03 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.02 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านสุขภาพจิตครู 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านสุขภาพจิตครู (X3) เป็นดังตารางที่ 19 ถึงตารางที่ 21 และ
แผนภูมิที่ 12 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านสุขภาพจิตครู 
 

ตัวแปร X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X310 
X31 1          
X32 .527** 1         
X33 .407** .376** 1        
X34 .355** .383** .494** 1       
X35 .365** .410** .311** .331** 1      
X36 .287** .376** .252** .329** .410** 1     
X37 .277** .295** .263** .296** .407** .493** 1    
X38 .318** .388** .244** .349** .366** .459** .423** 1   
X39 .216** .205** .074* .059 .394** .194** .242** .158** 1  
X310 .159** .193** .108** .117** .189** .167** .174** .226** .346** 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01, *   มีนัยส าคัญที่ระดบั .05 
 

 จากตารางที่ 19 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง  
.059 ถึง .527 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญตั้งแต่ระดับ .05 ขึ้น
ไป ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญมีเพียงค่าเดียวคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง X34 กับ X39 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้น 
ตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านสุขภาพจิตครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านสุขภาพจิตคร ู
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ครูสามารถควบคุมสถานการณ์การปฏบิัติงานที่
ยากล าบากได้อย่างเหมาะสม 

0.55 0.030 12.04** 0.30 

2 ครูสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

0.65 0.028 14.53** 0.42 

3 ครูเข้าใจในสังคม จึงไม่รู้สึกกังวลกับปัญหา
รอบๆตัวทีต่้องแก้ไข 

0.42 0.036 8.47** 0.18 

4 ครูเข้าใจธรรมชาติและเหตผุลในการกระท าของ
ผู้อื่น 

0.58 0.033 10.61** 0.33 

5 ครูมีความสุขในการปฏบิัติงานทีร่ับผิดชอบ 0.63 0.031 14.44** 0.40 
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ตารางที่ 20 (ต่อ) 
 

ข้อ ปัจจัยด้านสุขภาพจิตคร ู
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

6 ครูและเพื่อนร่วมงานมีความสุขมากเมื่อปัญหา
ต่างๆในการท างานผ่านลุล่วงไปด้วยดี 

0.57 0.031 11.83** 0.33 

7 ครูยอมรับไดท้ั้งค าชมและค าต าหนิของผู้บรหิาร 0.49 0.033 10.21** 0.24 
8 ครูช่วยเหลือทนัทหีากนักเรียนหรอืเพื่อนร่วมงาน

ต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา 
0.59 0.028 13.60** 0.35 

9 ครูเบื่อหน่ายกับกฎระเบียบของโรงเรียน 0.32 0.045 6.75** 0.10 
10 ครูหลบหลีกเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือของที่

ท างาน  เพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง   
0.28 0.039 6.30** 0.08 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 

จากตารางที่ 20 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพจิตครูมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.65 และความแปรปรวนที่อธิบาย
สุขภาพจิตครูได้ร้อยละ 8 ถึง 42 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ครูสามารถปรับตัวได้
ตามสถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเท่ากับ 0.65 มีความแปรปรวนที่อธิบาย
สุขภาพจิตครูได้ร้อยละ 42  รองลงมาคือ ครูมีความสุขในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเท่ากับ 0.63 มี
ความแปรปรวนที่อธิบายสุขภาพจิตครูได้ร้อยละ 40 ครูช่วยเหลือทันทีหากนักเรียนหรือเพื่อนร่วม 
งานต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาเท่ากับ 0.59 มีความแปรปรวนที่อธิบายสุขภาพจิตครูได้ร้อยละ 35
ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ครูหลบหลีกเร่ืองของเพื่อนร่วมงานหรือของที่ท างาน เพราะถือว่าไม่ใช่
เร่ืองของตนเองเท่ากับ 0.28 มคีวามแปรปรวนที่อธิบายสุขภาพจิตครูได้ร้อยละ 8 

 

ตารางที่ 21 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านสุขภาพจิตครู 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 410.54/35 = 11.72 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 19.26/14 = 1.38 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.16 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.89 ผ่านเกณฑ ์ 0.98 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.84 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.89 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.07 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.12 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
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แผนภูมิที่ 12 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านสุขภาพจิตครู 

  
จากตารางที่ 21และแผนภูมิที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่าโมเดล

องค์ประกอบด้านสุขภาพจิตครูมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ ไค-สแควร์มี
นัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 11.72 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 
0.89 ดัชน ีAGFI มีค่าเท่ากับ 0.84 ดัชน ีCFI มีค่าเท่ากับ 0.89 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า Standardized RMR 
มีค่าเท่ากับ 0.07 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.12 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับ
โมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI)      ผลการวิเคราะห์
โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ (p-value>.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.38 
ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.98 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชน ีCFI มีค่าเท่ากับ  0.99 ค่า Standardized 
RMR มีค่าเท่ากับ 0.03 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.02 ค่าสถิติทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านสุขภาพจิตครูสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตน 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านการรับรู้ความสามารถของตน (X4) เป็นดังตารางที่ 22 ถึง 
ตารางที่ 24 และแผนภูมิที่ 13 

 

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 

ตัวแปร X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X410 
X41 1          
X42 .489** 1         
X43 .352** .586** 1        
X44 .289** .481** .604** 1       
X45 .181** .137** .120** .043 1      
X46 .190** .179** .173** .173** .400** 1     
X47 .313** .363** .348** .404** .085* .265** 1    
X48 .259** .270** .332** .361** .081* .152** .402** 1   
X49 .020 .052 .102** .106** .296** .285** .140** .025 1  
X410 .344** .315** .329** .407** .144** .219** .421** .553** .013 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01, *   มีนัยส าคัญที่ระดบั .05 
 

 จากตารางที่ 22 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .013 ถึง .604 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญต้ังแต่
ระดับ .05 ขึ้นไป ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง X45 กับ X44 ความสัมพันธ์ระหว่าง X49 

กับ X41, X42 และX48 ความสัมพันธ์ระหว่าง X410 กับ X49 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่
พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านการรับรู ้

ความสามารถของตน 

Standardized  
Factor Loading 

SE t-test SMC 

1 ครูเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการจัดการ
ภาระงานที่ยากล าบากได้ 

0.56 0.042 9.31** 0.31 

2 ครูมีความเพียรพยายามในการปฏบิัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

0.56 0.036 9.33** 0.31 
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ตารางที่ 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ปัจจัยด้านการรับรู ้

ความสามารถของตน 

Standardized  
Factor Loading 

SE t-test SMC 

3 ครูทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเพื่อการท าหน้าที่
ปัจจุบนัใหด้ีที่สุด 

0.57 0.035 9.39** 0.32 

4 แม้ว่างานจะออกมาไม่ดี ครูก็มุ่งมัน่พยายามปรับ 
ปรุงแก้ไขต่อไป 

0.68 0.040 9.81** 0.46 

5 บ่อยครั้งที่ครูรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายงาน 0.25 0.052 5.31** 0.06 
6 ครูยุติในงานที่ล้มเหลวเพราะคิดวา่ตนเองมคีวาม 

สามารถไม่เพียงพอ 
0.34 0.037 7.24** 0.11 

7 ครูมุ่งมั่นมากกว่าเดิม หากงานยังไม่ประสบความ 
ส าเร็จ 

0.59 0.039 9.48** 0.35 

8 ครูน าความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนในการ
ปรับปรุงการท างานและการเรียนรู้ 

0.50 0.037 9.04** 0.25 

9 งานของครูไม่บรรลผุลส าเร็จเพราะผู้บริหารไม่
สนับสนุน 

0.09 0.042 2.02** 0.01 

10 ความล้มเหลวเปน็สิ่งท้าทายใหค้รูต้องท างานให้
ส าเร็จ 

0.60 0.042 10.23** 0.37 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่า ปัจจัยด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.09 ถึง 0.68 และความ
แปรปรวนที่อธิบายการรับรู้ความสามารถของตนได้ร้อยละ 1 ถึง 46 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่
สูงที่สุดคือ แม้ว่างานจะออกมาไม่ดี ครูก็มุ่งมั่นพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไปเท่ากับ 0.68 มีความ
แปรปรวนที่อธิบายการรับรู้ความสามารถของตนร้อยละ 46 รองลงมาคือ ความล้มเหลวเป็นสิ่งท้า
ทายให้ครูต้องท างานให้ส าเร็จเท่ากับ 0.60 มีความแปรปรวนที่อธิบายการรับรู้ความสามารถของตน
ได้ร้อยละ 37 ครูมุ่งมั่นมากกว่าเดิม หากงานยังไม่ประสบความส าเร็จ เท่ากับ 0.59 มีความ
แปรปรวนที่อธิบายการรับรู้ความสามารถของตนได้ร้อยละ 35 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคืองานของ
ครูไม่บรรลุผลส าเร็จเพราะผู้บริหารไม่สนับสนุนเท่ากับ 0.09 มีความแปรปรวนที่อธิบายการรับรู้
ความสามารถของตนได้ร้อยละ 1 
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ตารางที่ 24 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน 
                  การรับรู้ความสามารถของตน 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 485.03/32 = 15.15 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 26.04/18 = 1.45 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.09 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.88 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.79 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.85 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.09 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.14 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
          

                      
แผนภูมิที่ 13 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถ 
                     ของตน 

 

จากตารางที่ 24 และแผนภูมิที่ 13 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า
โมเดลองค์ประกอบด้านการรับรู้ความสามารถของตนมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าว 
คือ ค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 15.15 (สูงกว่าเกณฑ์) 
ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.88 ดัชน ีAGFI มีค่าเท่ากับ 0.79 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.85 (ต่ ากว่าเกณฑ์) 
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ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.09 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.14 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติ ไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ  (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.45 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.03 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.03 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านความร่วมมือของครู 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านความร่วมมือของครู (X5) เป็นดังตารางที่ 25 ถึง ตารางที่ 27 
และแผนภูมิที่ 14   
 

ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านความร่วมมือของครู 
 

ตัวแปร X51 X52 X53 X54 X55 X56 X57 X58 X59 X510 
X51 1          
X52 .592** 1         
X53 .269** .221** 1        
X54 .473** .601** .245** 1       
X55 .339** .420** .227** .506** 1      
X56 .284** .245** .400** .255** .295** 1     
X57 .284** .203** .449** .246** .253** .536** 1    
X58 .248** .200** .420** .241** .232** .500** .658** 1   
X59 .260** .245** .395** .272** .277** .499** .509** .545** 1  
X510 .415** .475** .288** .548** .445** .333** .357** .341** .360** 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 25 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .200 ถึง .658 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
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ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านความร่วมมือของครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความร่วมมือของคร ู
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ครูท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างสมัครใจ    0.38 0.026 9.21** 0.14 
2 ครูและเพื่อนร่วมงานพึ่งพาอาศัยกันเสมือนเปน็

ส่วนหนึ่งของการท างาน 
0.31 0.027 7.55** 0.10 

3 ครูปฏิเสธที่จะรับผิดชอบงานหรอืกิจกรรมที่
เพื่อนร่วมงานจดัการ ที่ไม่ใช่หรือตรงกับความ
คิดเห็นของตนเอง 

0.58 0.031 15.06** 0.34 

4 ครูและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ท า
ให้งานประสบผลส าเร็จ 

0.36 0.026 8.97** 0.13 

5 ครูและเพื่อนร่วมงานทุกคนได้รบัสิทธิเสมอภาค
ที่จะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องที่มีผลต่อ
ภาระหน้าที่โดยตรงของตนเอง 

0.36 0.031 8.68** 0.13 

6 ครูไม่ไว้วางใจผู้ใดทั้งนั้นในการท างาน 0.70 0.038 16.15** 0.48 
7 ครูและเพื่อนร่วมงานไม่มีความขดัแย้งใน

ความคิดทีต่กลงกันไม่ได ้
0.73 0.031 18.44** 0.53 

8 ครูและเพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดซึ่งกันและ
กัน 

0.74 0.030 18.83** 0.54 

9 ครูและเพื่อนร่วมงานต่างชอบท างานคนเดียว 0.71 0.032 18.92** 0.51 
10 ครูและเพื่อนร่วมงานต่างให้ความช่วยเหลือกัน

เป็นอย่างด ี
0.48 0.027 12.14** 0.23 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 26 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่าปัจจัยด้าน
ความร่วมมือของครูมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.74 และความแปรปรวนที่
อธิบายความร่วมมือของครูได้ร้อยละ 10 ถึง 54 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ครูและ
เพื่อนร่วมงานยอมรับความคิดซึ่งกันและกันเท่ากับ 0.74 มีความแปรปรวนที่อธิบายความร่วมมือ
ของครูได้ร้อยละ 54 รองลงมาคือ ครูและเพื่อนร่วมงานไม่มีความขัดแย้งในความคิดที่ตกลงกันไม่ 
ได้เท่ากับ 0.73 มีความแปรปรวนที่อธิบายความร่วมมือของครูได้ร้อยละ 53 ครูและเพื่อนร่วมงาน
ต่างชอบท างานคนเดียวเท่ากับ 0.71 มีความแปรปรวนที่อธิบายความร่วมมือของครูได้ร้อยละ 51 
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ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ครูและเพื่อนร่วมงานพึ่งพาอาศัยกันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานเท่ากับ 0.31 มีความแปรปรวนที่อธิบายความร่วมมือของครูได้ร้อยละ 10 
 

ตารางที่ 27 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านความร่วมมือ 
                  ของครู 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการ
พิจารณา 

ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 

 2/ df < 3.00 1172.67/35 = 33.50 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 16.88/17 = 0.99 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.47 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.75 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.61 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.84 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.11 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.21 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.00 ผ่านเกณฑ ์
 

                      
แผนภูมิที่ 14 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านความร่วมมือของครู 
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จากตารางที่ 27 และแผนภูมิที่ 14 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า
โมเดลองค์ประกอบด้านความร่วมมือของครูมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 33.50 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI 
มีค่าเท่ากับ 0.75 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.61 ดัชน ี CFI มีค่าเท่ากับ 0.84 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.11 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.21 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 0.99 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.02 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านความร่วมมือของครู
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านความรูข้องคร ู 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านความรู้ของครู (X6) เป็นดังตารางที่ 28 ตารางที่ 30 และแผนภูมิ
ที่ 15 

 

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านความรู้ของครู 
 

ตัวแปร X61 X62 X63 X64 X65 X66 X67 X68 X69 X610 
X61 1          
X62 .684** 1         
X63 .567** .700** 1        
X64 .399** .477** .510** 1       
X65 .295** .387** .408** .566** 1      
X66 .300** .384** .428** .454** .499** 1     
X67 .168** .252** .295** .359** .472** .469** 1    
X68 .297** .363** .345** .437** .457** .448** .509** 1   
X69 .266** .377** .377** .383** .393** .489** .394** .479** 1  
X610 .111** .091* .050 .054 .029 .121** .025 .071 .028 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01, *   มีนัยส าคัญที่ระดบั .05 
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จากตารางที่ 28 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .025 ถึง .700 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญต้ังแต่
ระดับ .05 ขึ้นไป ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง X610     X63, X64, X65, X67, X68 และ 
X69 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านความรู้ของครู 
 

ข้อ ปัจจัยด้านความรู้ของคร ู
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ครูมีความรู้ในด้านเนื้อหาทีจ่ะสอนอย่างเพียงพอ 0.49 0.026 12.09** 0.24 
2 ครูมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสอนที่

ถูกต้องเหมาะสม 
0.61 0.024 15.92** 0.37 

3 ครูมีความรู้ในด้านหลักสูตรของช้ันที่สอนอย่าง
ชัดเจน 

0.60 0.027 14.53** 0.36 

4 ครูเข้าใจพื้นฐานความรู้ของนักเรยีนที่สอนอย่าง
ชัดเจน 

0.72 0.022 18.78** 0.52 

5 ครูศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้ง
ส่ิงแวดล้อมต่างๆรอบตัวนักเรียนมากพอที่จะท า
ให้เข้าใจนักเรียนได ้

0.68 0.026 16.82** 0.46 

6 ครูเลือกใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน เพื่อ
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนไดด้ียิ่งขึ้น 

0.65 0.026 16.69** 0.42 

7 ครูใช้วิธีควบคุมช้ันเรียนโดยให้นกัเรียนร่วมตั้ง
ระเบียบความประพฤติของตนเอง 

0.52 0.032 11.88** 0.27 

8 ครูสามารถวัดผลประเมนิผลนักเรียนได้อย่าง
ยุติธรรม รวดเร็ว 

0.64 0.023 16.55** 0.41 

9 ครูแสวงหาเทคนคิ วิธีการ กระบวนการสอนที่ท า
ให้เด็กไม่เบื่อเรียน มาใช้อย่างสม่ าเสมอ 

0.57 0.026 14.06** 0.33 

10 ครูอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกับนกัเรียนโดยไม่
จ าเปน็ต้องค้นคว้าล่วงหน้าก่อนสอน 

0.09 0.042 2.06** 0.01 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
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จากตารางที่ 29 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลพบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู้ของครูมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.09 ถึง 0.72 และความแปรปรวนที่อธิบาย
ความรู้ของครูได้ร้อยละ 1 ถึง 52 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ครูเข้าใจพื้นฐานความรู้
ของนักเรียนที่สอนอย่างชัดเจนเท่ากับ 0.72 มีความแปรปรวนที่อธิบายความรู้ของครูได้ร้อยละ 52
รองลงมาคือ ครูศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวนักเรียนมากพอที่ 
จะท าให้เข้าใจนักเรียนได้เท่ากับ 0.68 มีความแปรปรวนที่อธิบายความรู้ของครูได้ร้อยละ 46 ครู
เลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นเท่ากับ 0.65 มี
ความแปรปรวนที่อธิบายความรู้ของครูได้ร้อยละ 42 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ครูอาศัยการเรียนรู้
ไปพร้อมกับนักเรียนโดยไม่จ าเป็นต้องค้นคว้าล่วงหน้าก่อนสอนเท่ากับ 0.09 มีความแปรปรวนที่
อธิบายความรู้ของครูได้ร้อยละ 1 
 

ตารางที่ 30 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน 
                   ความรู้ของครู 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 780.33/35 = 22.29 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 30.54/17 = 1.79 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ไม่ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.82 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.72 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.88 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.08 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.06 0.17 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
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แผนภูมิที่ 15 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านความรู้ของครู 

 

จากตารางที่ 30 และแผนภูมิที่ 15 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า
โมเดลองค์ประกอบด้านความรู้ของครูมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ ไค-
สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 22.29 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI มีค่า
เท่ากับ 0.82ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.72 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.88 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า Standardized 
RMR มีค่าเท่ากับ 0.08 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.17 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่าโมเดลยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมากขึ้น โดย
ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI) ผล
การวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วยังคงได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ มีนัยส าคัญ (p-value <.05) แต่ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.79 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชน ีCFI มีค่า
เท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.02 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.03 โดยภาพรวม
ค่าสถิติผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านความรู้ของครูสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X7) เป็นดังตารางที่ 31 ถึง ตารางที่ 33 
และแผนภูมิที่ 16 
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

ตัวแปร X71 X72 X73 X74 X75 X76 X77 X78 X79 X710 
X71 1          
X72 .549** 1         
X73 .454** .491** 1        
X74 .388** .344** .475** 1       
X75 .205** .144** .155** .135** 1      
X76 .352** .357** .267** .334** .097* 1     
X77 .250** .231** .189** .190** .383** .287** 1    
X78 .537** .429** .409** .407** .215** .345** .302** 1   
X79 .264** .259** .361** .414** .140** .211** .141** .318** 1  
X710 .247** .208* .101** .240** .357** .164** .391** .255** .233** 1 

** มีนัยส าคัญที่ .01, *   มีนัยส าคัญที่ .05 
 

จากตารางที่ 31 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .097 ถึง .549 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ขึ้น
ไป ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์
 

ข้อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ครูมุ่งมั่นในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ให้ดขีึ้น
ตลอดเวลา 

0.71 0.022 18.35** 
 

0.50 
 

2 ครูคดิตลอดเวลาว่าท าอย่างไรนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

0.61 0.023 15.13** 0.37 

3 ครูต้องการท างานกับปัญหาและพยายามแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วง 

0.55 0.030 12.57** 0.31 

4 งานที่ครูไม่มีความช านาญ แตป่ระเมินตนเอง
แล้วว่าสามารถท าได้ก็จะรับท า 

0.57 0.025 14.50** 0.32 

5 ความล้มเหลวท าให้ครทู้อแทใ้นการท างาน 0.27 0.042 6.40** 0.07 
6 ครูมีความสุขใจเมื่อผลงานทีป่รากฏออกมา

ประสบความส าเร็จ 
0.51 0.024 12.82** 0.26 
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ตารางที่ 32 (ต่อ) 
 

ข้อ ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

7 ครูไม่เหน็ความจ าเป็นต้องพัฒนา การท างาน 
เพราะอย่างไรก็ได้ค่าตอบแทนเทา่เดิม 

0.37 0.035 8.94** 0.14 

8 ครูมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

0.73 0.023 19.43** 0.53 

9 ครูชอบท างานทีท่้าทายต่อความสามารถ 0.41 0.029 10.05** 0.17 
10 ถ้าพบว่างานใดยาก ครูปฏเิสธทันท ี 0.36 0.032 8.61** 0.13 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 32 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดล พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.73 และความแปรปรวนที่
อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 7 ถึง 53 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ครูมุ่งมั่น
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.73
มีความแปรปรวนที่อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 53 รองลงมาคือครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ให้ดีขึ้นตลอดเวลาเท่ากับ 0.71 มีความแปรปรวนที่อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 
50 ครูคิดตลอดเวลาว่าท าอย่างไรนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพเท่ากับ 0.61 มีความ
แปรปรวนที่อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 37 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ความล้มเหลวท า
ให้ครูท้อแท้ในการท างานเท่ากับ 0.27 มีความแปรปรวนที่อธิบายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 7 
 

ตารางที่ 33 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน 
                  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 358.84/35 = 10.25 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 25.35/22 = 1.15 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.28 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.91 ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.86 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.98 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.90 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.07 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.11 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
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แผนภูมิที่ 16 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

 

จากตารางที่ 33 และแผนภูมิที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่า
โมเดลองค์ประกอบด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีค่าสถิติที่ไมผ่่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 10.25 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี 
AGFI มีค่าเท่ากับ 0.86 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.90 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 
0.07 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.11 (สูงกว่าเกณฑ์) มีเพียงดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.91 ที่ผ่าน
เกณฑ์แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มี
ความกลมกลืนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model 
Modification Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ 
(p-value >.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.15 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 
0.98 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.02 และค่า RMSEA มีค่า
เท่ากับ 0.02 ค่าสถิติทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

2.2.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนด้านการแสวงหาสารสนเทศ (X8) เป็นดังตารางที่ 34 ถึง ตารางที่ 36 
และแผนภูมิที่ 17 
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
 

ตัวแปร X81 X82 X83 X84 X85 X86 X87 X88 X89 X810 
X81 1          
X82 .572** 1         
X83 .406** .545** 1        
X84 .459** .567** .583** 1       
X85 .251** .208** .154** .233** 1      
X86 .234** .165** .096* .210** .685** 1     
X87 .155** .127** .067 .148** .470** .511** 1    
X88 .204** .164** .039 .142** .511** .579** .570** 1   
X89 .194** .163** .096* .188** .598** .589** .548** .626** 1  
X810 .430** .455* .393** .417** .282** .279** .175** .199** .249** 1 

** มีนัยส าคัญที่ .01, *   มีนัยส าคัญที่ .05 
 

จากตารางที่ 34 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .067 ถึง .626 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญต้ังแต่
ระดับ .05 ขึ้นไป ค่าที่ไม่มีนัยส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง X83 กับ X87 และความสัมพันธ์
ระหว่าง X83 กับ X88 ซึ่งค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้
คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
 

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

1 ครูแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นปจัจบุันและทัน
เหตุการณ์อยู่เปน็ประจ า 

0.27 0.024 6.80** 
 

0.07 

2 ครูสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
น ามาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

0.21 0.023 5.31** 0.04 

3 ครูจดัข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้อย่างเป็น
ระบบ 

0.12 0.026 2.90** 0.01 

4 ครูน าข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

0.24 0.024 6.10** 0.06 
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ตารางที่ 35 (ต่อ) 
 

ข้อ ปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

5 ครูไม่แสวงหาข้อมูลข่าวสารเพราะเสียเวลา 0.71 0.024 20.07** 0.51 
6 ครูต้องการข้อมูลอืน่เพราะคิดว่าในงานทีจ่ะท ามี

ข้อมูลยังไม่เพียงพอ 
0.80 0.028 21.06** 0.64 

7 ครูคดิว่าการอบรมต่างๆให้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาน้อย 

0.64 0.033 17.57** 0.42 

8 ครูเห็นความจ าเปน็ว่าควรต้องแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

0.73 0.026 20.63** 0.54 

9 สังคมเปลี่ยนไปเร็วมาก ครจูึงต้องสนใจกับข้อมูล
ข่าวสาร 

0.84 0.026 24.35** 0.70 

10 ครูติดตามประเด็นปัญหาหรือเรื่องราวต่างๆที่
จ าเปน็ที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพครูอย่าง
สม่ าเสมอ 

0.31 0.027 8.07** 0.10 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 35 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลพบว่า ปัจจัยด้านการ
แสวงหาสารสนเทศ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.84 และความแปรปรวนที่
อธิบายการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 1 ถึง 70 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ สังคม
เปลี่ยนไปเร็วมาก ครูจึงต้องสนใจกับข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ 0.84 มีความแปรปรวนที่อธิบายการ
แสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 70 รองลงมาคือ ครูต้องการข้อมูลอ่ืนเพราะคิดว่าในงานที่จะท ามี
ข้อมูลยังไม่เพียงพอเท่ากับ 0.80 มีความแปรปรวนที่อธิบายการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 64 ครู
เห็นความจ าเป็นว่าควรต้องแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมเท่ากับ 0.73 มีความแปรปรวนที่อธิบายการ
แสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 54 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ ครูจัดข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมาได้
อย่างเป็นระบบเท่ากับ 0.12 มีความแปรปรวนที่อธิบายการแสวงหาสารสนเทศได้ร้อยละ 1 
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ตารางที่ 36 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน 
                  การแสวงหาสารสนเทศ 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 358.84/35 = 46.59 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 27.89/22 = 1.27 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.18 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.69 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.51 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.76 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.05 0.17 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.03 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.05 0.25 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
 

                           
แผนภูมิที่ 17 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ 
 

จากตารางที่ 36 และแผนภูมิที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่าโมเดล
องค์ประกอบด้านการแสวงหาสารสนเทศมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 46.59 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI 
มีค่าเท่ากับ 0.69 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.51 ดัชน ี CFI มีค่าเท่ากับ 0.76 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.17 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.25 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
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โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.27 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.03 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.02 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยด้านการแสวงหาสารสนเทศ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
2.3.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งาน ในภาพรวม 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน เป็นดังตารางที่ 37 ถึง ตารางที่ 39 และ
แผนภูมิที่ 18 
 

ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
X1 1        
X2 .655** 1       
X3 .514** .506** 1      
X4 .477** .472** .674** 1     
X5 .498** .509** .576** .601** 1    
X6 .357** .356** .536** .598** .448** 1   
X7 .373** .377** .549** .677** .605** .614** 1  
X8 .328** .342** .471** .539** .561** .560** .688** 1 

    ** มีนัยส าคัญที่ .01 
 

จากตารางที่ 37 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง .328
ถึง .688 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 
 

ปัจจัย Standardized  Factor Loading SE t-test SMC 

ด้านโครงสร้างองค์การ (X1) 0.54 0.019 14.95** 0.29 
ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน (X2) 0.55 0.018 15.05** 0.30 
ด้านสุขภาพจิตครู (X3) 0.80 0.017 19.91** 0.63 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตน (X4) 0.88 0.015 23.67** 0.78 
ด้านความร่วมมือของครู (X5) 0.91 0.019 23.65** 0.82 
ด้านความรู้ของครู (X6) 0.67 0.016 17.95** 0.45 
ด้านแรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X7) 0.68 0.015 18.36** 0.46 
ด้านการแสวงหาสารสนเทศ (X8) 0.61 0.016 16.84** 0.37 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 38 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลพบว่า ปัจจัยแต่ละด้านมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.91 และความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพ
ได้ร้อยละ 29 ถึง 82 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ ด้านความร่วมมือของครูเท่ากับ 0.91 
มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพได้ร้อยละ 82 รองลงมาคือ ด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเท่ากับ 0.88 มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพได้ร้อยละ 78 ด้านสุขภาพจิตครู
เท่ากับ 0.80 มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพได้ร้อยละ 63 ตามล าดับ และน้อยที่สุด
คือ ด้านโครงสร้างองค์การเท่ากับ 0.54 มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิภาพได้ร้อยละ 29 
 

ตารางที่ 39 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพ 
                  การปฏิบัติงานในภาพรวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์       
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 461.62/20 = 23.08 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 3.79/9 = 0.42 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.92 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.86 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.75 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.93 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.09 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.01 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.18 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.00 ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



180 
 

                                             
แผนภูมิที่ 18 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยประสิทธิภาพ 
                     การปฏิบัติงานในภาพรวม 

 
จากตารางที่ 39 และแผนภูมิที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่าโมเดล

องค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ 

ค่าสถิติไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 23.08 (สูงกว่าเกณฑ์) 
ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.86 ดัชน ีAGFI มีค่าเท่ากับ 0.75 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.93 (ต่ ากว่าเกณฑ์) 
ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.09 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.18 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้ว ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 0.42 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 1.00 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.01 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.00 ค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 

จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมาก และมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับและองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
              ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2 ที่กล่าวว่า “ประสิทธิ- 
ภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมากขึ้นไปและองค์ประกอบเชิง
ยืนยันมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์” ผลการวิเคราะห์มี 2 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และ 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีน ผลการวิเคราะห์เสนอเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งมี 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่
ผู้เรียน 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง 5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8) 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือ
กับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ได้ด าเนินการวิเคราะห์เป็นรายมาตรฐานและในภาพรวม โดย
ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับของ
ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 40 
 

ตารางที่ 40 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
 

มาตรฐาน
ที ่

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
ค่าเฉลี่ย  

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

มาตรฐานท่ี 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 4.06 .62 มาก 

2. เข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนาที่
โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง 

4.30 .73 มาก 

3. เข้าร่วมประชุม อบรม หรือ สัมมนาที่องค์การ
หรือหน่วยงานภายนอกจัดเป็นประจ าที่มีโอกาส 

3.99 .84 มาก 

รวม 4.11 .58 มาก 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ที ่

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
ค่าเฉลี่ย  

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

มาตรฐานท่ี 2 ตัดสินใจปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆโดยค านึงถงึผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียน 
 4. ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเสมือนเปน็บุคคลใน

ครอบครัว 
4.37 .60 มาก 

 5. ประเมนิผลอย่างค านึงถึงความยุติธรรมกับผู้เรียน 4.39 .57 มาก 
 6. เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

เสริมที่ใหป้ระสบการณ์ทีด่ีแก่ผู้เรยีน 
4.28 .58 มาก 

รวม 4.35 .51 มาก 
มาตรฐานท่ี 3 มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ 

 7.มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียน ตามความถนัด ความต้องการ 
และความสนใจของผูเ้รียน 

4.18 .60 มาก 

8. ศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์วินจิฉัยปัญหาความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน 

3.87 .64 มาก 

9. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการด้านต่างๆตาม
ศักยภาพของตนอย่างเป็นระบบ 

3.98 .62 มาก 

รวม 4.01 .53 มาก 
มาตรฐานท่ี 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบตัิได้เกิดผลจริง 

 10. เลือกใช้หรือปรับปรุงแผนการสอน บันทึกการ
สอนไปใช้ได้ผลดีกบัผู้เรียนมากยิ่งๆขึน้ 

3.98 .63 มาก 

11. เขียนแผนการสอน เตรียมการสอนที่มุ่งให้
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้มากที่สุด 

4.09 .67 มาก 

12. ตรวจสอบและปรบัปรุงแผนการสอนให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนใช้จริง 

3.94 .68 มาก 

รวม 4.00 .59 มาก 
มาตรฐานท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มปีระสิทธภิาพอยู่เสมอ 
 13.เลือกใช้เครื่องมืออปุกรณ์ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ หรือ 

เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.99 .66 มาก 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ที ่

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
ค่าเฉลี่ย  

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

มาตรฐานท่ี 5 (ต่อ) 
 14.ปรับปรงุเครื่องมืออปุกรณ์ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ 

หรือ เทคนคิวิธีการต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3.77 .66 มาก 

15. เลือกใช้เครื่องมืออปุกรณ์ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ 
หรือเทคนคิวิธีการต่างๆ ใหเ้หมาะสมกับผู้เรียน
และเนื้อหาสาระวิชา เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

3.94 .62 มาก 

รวม 3.90 .56 มาก 
มาตรฐานท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้เรียน 

 16. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผูเ้รียนได้ 
ปฏิบตัิจรงิ 

4.10 .64 มาก 

17. จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนสรุป
ความรู้ทั้งหลายไดด้้วยตนเอง 

3.86 .68 มาก 

18. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผูเ้รียนเกดิ
ค่านิยม และนิสัยการปฏบิัติที่ถาวร 

3.87 .66 มาก 

รวม 3.94 .56 มาก 
มาตรฐานท่ี 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 

 19.ระบุปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รบั
การพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

3.80 .66 มาก 

20.รายงานเทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอน ที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ตลอดจนขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ
หรือนวัตกรรมนัน้ๆ 

3.55 .70 มาก 

21.รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้เรียน ทีเ่กิดขึน้กบัผู้เรียน 

3.81 .69 มาก 

รวม 3.71 .58 มาก 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ที ่

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
ค่าเฉลี่ย  

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

มาตรฐานท่ี 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 22. เลือกแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะเพื่อให้

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน 
4.40 .65 มาก 

23.ปฏิบัตตินอย่างมจีริยธรรมท าให้ผู้เรียนเลื่อมใส
ศรัทธา และถือเปน็แบบอย่าง 

4.36 .61 มาก 

24.ให้ความยุติธรรมและความเสมอภาคกับ
นักเรียนทุกคน ตัดสินปัญหาโดยใช้เหตผุลและ
ข้อมูลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์และความรู้สึก 

4.37 .59 มาก 

รวม 4.38 .54 มาก 
มาตรฐานท่ี 9 ร่วมมือกับผู้อืน่ในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค ์

 25. ให้ความส าคัญและรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

4.36 .59 มาก 

26. ยอมรับในความรู้ความสามารถของเพื่อน
ร่วมงานทุกคน 

4.36 .61 มาก 

27. ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่นการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงาน 

4.38 .57 มาก 

รวม 4.37 .52 มาก 
มาตรฐานท่ี 10 ร่วมมือกบัผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค ์

 28.ตระหนักถึงความส าคัญ และรับฟังความคดิเหน็
ของบคุคลอืน่ในชุมชนด้วยความเต็มใจ 

4.30 .58 มาก 

29.เต็มใจร่วมมือปฏิบตัิงานกับบคุคลในชุมชนเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา 

4.29 .60 มาก 

30.ช่วยสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่าง
ชุมชนกับสถานศึกษา เพื่อการท างานร่วมกัน 

4.09 .68 มาก 

รวม 4.23 .54 มาก 
มาตรฐานท่ี 11 แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารในการพัฒนา  

 31.สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ข้อมลูข่าวสารต่างๆ 
อย่างมีเหตผุล 

3.85 .66 มาก 
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ตารางที่ 40 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน
ที ่

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
ค่าเฉลี่ย  

(X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ
การ
ปฏิบตั ิ

มาตรฐานท่ี 11 (ต่อ) 
 32.ใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเองได้

อย่างเหมาะสม 
3.93 .60 มาก 

33.สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมอย่างได้ผลด ี

3.84 .62 มาก 

รวม 3.87 .56 มาก 
มาตรฐานท่ี 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ได ้

 
 

34. สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ มาก าหนดเป็นกจิกรรมการ
เรียนรู ้

3.84 .66 มาก 

35. ใช้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึน้ในสังคมมาเปน็ โอกาส
ในการพัฒนาใหน้ักเรียนไดเ้รียนรู้ 

3.85 .65 มาก 

36. มองปัญหาของผู้เรียนอย่างมสีติในมุมที่
แตกต่าง (จากผู้อื่น) เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขหรือ
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน 

3.92 .63 มาก 

รวม 3.87 .54 มาก 
รวมประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 4.06 .42 มาก 

 
จากตารางที่ 40 ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( X = 4.06, SD = .42) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทุกมาตรฐาน 
โดยอันดับแรก คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ( X  = 4.38, SD = .54) 
รองลงมา คือมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ (X  = 4.37, SD = .52) 
และมาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน (X  = 4.35, SD 
= .51) ตามล าดับ ส่วนที่มีการปฏิบัติในอันดับสุดท้าย คือ มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (X  = 3.71, SD = .58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีการปฏิบัติใน
ระดับมากอันดับแรกคือ เลือกแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
(X  = 4.40, SD = .65) รองลงมา คือประเมินผลอย่างค านึงถึงความยุติธรรมกับผู้เรียน (X  = 4.39, 
SD = .57) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงาน (X  = 4.38, SD 
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= .57) ตามล าดับ ส่วนที่มีการปฏิบัติในอันดับสุดท้าย คือ รายงานเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิค วิธีการ
หรือนวัตกรรมนั้นๆ (X  = 3.55, SD = .70) 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เป็นการ

ทดสอบความสอดคล้องโมเดลองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผล
การวิเคราะห์ เป็นดังตารางที่ 41 ถึง ตารางที่ 43 และแผนภูมิที่ 19 
 

ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
Y1 1            
Y2 .533** 1           
Y3 .496** .615** 1          
Y4 .474** .543** .677** 1         
Y5 .513** .483** .599** .628** 1        
Y6 .469** .564** .608** .592** .599** 1       
Y7 .472** .482** .627** .611** .638** .628** 1      
Y8 .497** .641** .523** .517** .521** .506** .457** 1     
Y9 .471** .592** .463** .433** .458** .452** .390** .730** 1    
Y10 .474** .574** .546** .497** .485** .528** .502** .574** .735** 1   
Y11 .450** .444** .574** .549** .570** .551** .593** .478** .472** .549** 1  
Y12 .455** .470** .626** .578** .598** .599** .656** .471** .470** .557** .834** 1 

** มีนัยส าคัญที่ .01 
 

จากตารางที่ 41 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง .390
ถึง .834 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (.31 - .70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
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ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของคร ู
Standardized  

Factor Loading 
SE t-test SMC 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกจิกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ (Y1) 

0.63 0.020 18.20** 0.40 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆโดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผูเ้รียน (Y2) 

0.61 0.018 17.10** 0.38 

มาตรฐานที่ 3มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ (Y3) 

0.78 0.017 24.26** 0.61 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถ
ปฏิบตัิได้เกิดผลจรงิ (Y4) 

0.76 0.019 23.31** 0.58 

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ (Y5) 

0.79 0.018 24.42** 0.62 

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผลถาวรทีเ่กิดแก่ผู้เรียน (Y6) 

0.77 0.018 23.64** 0.59 

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีระบบ (Y7) 

0.80 0.018 25.05** 0.65 

มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปน็แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน (Y8) 

0.67 0.019 19.51** 0.46 

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ (Y9) 

0.60 0.018 16.99** 0.37 

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ (Y10) 

0.70 0.019 20.36** 0.49 

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ขอ้มูลข่าวสารใน
การพัฒนา (Y11) 

0.73 0.018 22.14** 0.54 

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ทุกสถานการณ์ได ้(Y12) 

0.77 0.017 23.84** 0.60 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 42 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลพบว่า ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 0.80 และความแปรปรวนที่อธิบาย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 37 ถึง 65 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่สูงที่สุดคือ 
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบเท่ากับ 0.80 มีความ
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แปรปรวนที่อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 65 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอเท่ากับ 0.79 มีความแปรปรวนที่อธิบายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานได้ร้อยละ 62 มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเท่ากับ 0.78  มี
ความแปรปรวนที่อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 61 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือ 
มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์เท่ากับ 0.60 มีความแปรปรวนที่
อธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 37 
 

ตารางที่ 43 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
                  ในภาพรวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์       
 

ค่าดชัน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 1171.69/54 = 21.69 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 50.75 

/36 = 1.40 
ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.053 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > 0.90 0.78 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.99 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.69 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.97 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.93 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.07 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.17 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.02 ผ่านเกณฑ ์

                     
  แผนภูมิที่ 19 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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จากตารางที่ 43 และแผนภูมิที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องพบว่าโมเดล
องค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด กล่าวคือ ค่าสถิติ 
ไค-สแควร์มีนัยส าคัญ (p-value <.05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 21.69 (สูงกว่าเกณฑ์) ดัชนี GFI 
มีค่าเท่ากับ 0.78 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.69 ดัชน ี CFI มีค่าเท่ากับ 0.93 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.07 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.17 (สูงกว่าเกณฑ์) แสดงว่า
โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืน
มากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะจากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification 
Indices : MI) ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 1.40 ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.99 ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนี CFI 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า Standardized RMR และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.02 ค่าสถิติทั้งหมดผ่านเกณฑ์
ตามที่ก าหนด แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  

 
จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนอยู่ในระดับมาก และมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 
 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
              ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 โดยเสนอเป็นล าดับ
ต่อไปนี้ 

 

4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วยตัวแปร 9 ตัวแปร คือ 1) โครงสร้างองค์การ (X1) 2) 
วัฒนธรรมโรงเรียน (X2) 3) สุขภาพจิตครู (X3) 4) การรับรู้ความสามารถของตน (X4) 5) ความ
ร่วมมือของครู (X5) 6) ความรูข้องครู (X6) 7) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ (X7) 8) การแสวงหาสารสนเทศ 
(X8) และ 9) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Y) ผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางที่ 44 
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ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y 
X1 1         
X2 .655** 1        
X3 .514** .506** 1       
X4 .477** .472** .674** 1      
X5 .498** .509** .576** .601** 1     
X6 .357** .356** .536** .598** .448** 1    
X7 .373** .377** .549** .677** .605** .614** 1   
X8 .328** .342** .471** .539** .561** .560** .688** 1  
Y .357** .347** .550** .553** .439** .656** .646** .603** 1 

** มีนัยส าคัญที่ระดบั .01 
 

จากตารางที่ 44 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีค่าระหว่าง .328 
ถึง .688 ส่วนใหญ่มีค่าปานกลาง (.31-.70) ทุกค่ามีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่พบนัยส าคัญมีค่าไม่เกิน .85 ท าให้คาดได้ว่าจะไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงเชิงพหุ จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 

 
4.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้

เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ที่กล่าวว่า “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เป็นรูปแบบความสัมพันธ์พหุตัวแปร”  

ในการตรวจสอบความสอดคล้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดโมเดลตามสมมติฐานที่แสดง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจนี ดังแผนภูมิที่ 20 
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แผนภูมิที่ 20 โมเดลตามสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพฯ 

 

จากแผนภูมิที่ 20 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ประกอบไปด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่  

 

เส้นทาง 1 โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวคิดองค์ประกอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ของโบยาทซิส (Richard E. Boyatzis) โมเดลของความแตกต่างของประสิทธิภาพของครูของเคมป์
เบลล์และคนอ่ืนๆ (Campbell   and others) และ จอห์นสัน (S. M. Johnson) ดังแผนภูมิที่ 21 

     
แผนภูมิที่ 21 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโครงสร้างองค์การกับประสิทธิภาพฯ 

โครงสร้าง 
องค์การ 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

G 

I 

1 

D 

C 

F 

H 

F 

C 

B 

E 

A 

8 
7 6 

5 
4 
3 

2 

วัฒนธรรม 

โรงเรียน 

 

โครงสร้าง 
องค์การ 

 

สุขภาพจิต
คร ู

 

การรับรู้ความ 

สามารถของตน 

ความรู้ 
ของคร ู

 

 
 

แรงจงูใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ ์

 

 

 
 

การแสวงหา 
สารสนเทศ 

 

 
 

ความร่วมมือ 
ของครู 

 

 
 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 
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เส้นทาง 2 วัฒนธรรมโรงเรียน (School Culture) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดของโบยาทซิส (Richard E. Boyatzis) เคมป์เบลล์และ
คนอ่ืนๆ (Jim Campbell and others) เจ้ิงและสวี (Cheng and Tsui) และจอห์นสัน (S. M. Johnson) 
ดังแผนภูมิที่ 22 

    
แผนภูมิที่ 22 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมโรงเรียนกับประสิทธิภาพฯ 

 

เส้นทาง 3 สุขภาพจิตครู (Teacher’s Mental Health) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดระดับของประสิทธิภาพของครู (Levels of Teacher 
Effectiveness) และมิติของประสิทธิภาพ (Domains of Teacher Effectiveness) ของเจ้ิงและสวี 
(Cheng and Tsui) ชีวิตกับการท างานและการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) และพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งรวมทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของดวงเดือน พันธุมนาวิน ดังแผนภูมิที่ 23 

 
แผนภูมิที่ 23 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสุขภาพจิตครูกับประสิทธิภาพฯ 

 

เส้นทาง 4 การรับรู้ความสามารถของตน (self efficacy) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดของรอคคอฟฟ์และคนอ่ืนๆ (Jonah E. 
Rockoff and others) เฉิน (Peggy P. Chen) และ เมดเลย์ (D. M. Medley) ดังแผนภูมิที่ 24 

 
แผนภูมิที่ 24 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนกับ 
                     ประสิทธิภาพฯ 

การรับรู้
ความสามารถ

ของตน 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

สุขภาพจิต
ครู 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

วัฒนธรรม
โรงเรียน 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 
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เส้นทาง 5 ความร่วมมือของครู (Teacher Collaboration) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคคลของ เดรสเซอร์ (Horatio W. Dresser) สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภูมิที่ 25 

 
แผนภูมิที่ 25 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความร่วมมือของครูกับประสิทธิภาพฯ 
 

เส้นทาง 6 ความรู้ของครู (Teacher Knowledge) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้มว่ามีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดของโบยาทซิส (Richard E. Boyatzis) รอคคอฟฟ์
และคนอ่ืนๆ (Jonah E. Rockoff and others) เมดเลย์ (D. M. Medley) วูลฟอล์ค (Anita Woolfolk) 
บารร์ (A. S. Barr) และ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ดังแผนภูมิที่ 26 

 
 

แผนภูมิที่ 26 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรู้ของครูกับประสิทธิภาพฯ 
 

เส้นทาง 7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้ม
ว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวคิดของ สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) ดวงเดือน พันธุมนาวิน วัฒโนพาส และไทร-งาม (Vathanophas and Thai-
ngam) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภูมิที่ 27 

 
แผนภูมิที่ 27 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับประสิทธิภาพฯ 

แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

ความรู้ของ
ครู 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

ความร่วม 
มือของครู 
 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 
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เส้นทาง 8 การแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking) เป็นตัวแปรที่มีแนวโน้ม
ว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวคิดองค์ประกอบของสมรรถนะที่ท านาย
ความส าเร็จในงานและชีวิตของ สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) คุณลักษณะ
ของครูที่มีประสิทธิภาพของแมคเบอร์ (H. McBer) สมรรถนะที่ต้องการของการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ (superior job performance) ในส่วนราชการของไทยของ วัฒโนพาส และไทร-งาม 
(Vathanophas and Thai-ngam) ดังแผนภูมิที่ 28 

 
แผนภูมิที่ 28 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการแสวงหาสารสนเทศกับประสิทธิภาพฯ 

 

โครงสร้างองค์การ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครู (เส้นทาง A) และ
วัฒนธรรมโรงเรียน (เส้นทาง B) โดยมีแนวคิดจาก ฮอฟสตีด (Hofstede) แมคฟิลด์ (Maxfield) และ
วัฒนธรรมโรงเรียน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครู (เส้นทาง C) โดยมีแนวคิดจากฮอฟสตีด 
(Hofstede) และวารร์ (Warr) ดังแผนภูมิที่ 29 
 

            
แผนภูมิที่ 29 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของโครงสร้างองค์การ สุขภาพจิตครู และ 
                     วัฒนธรรมโรงเรียน 
 

การรับรู้ความสามารถของตน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครู (เส้นทาง D) 
โดยมีแนวคิดจาก แบนดูรา (Bandura) ไฟว์ แฮมแมนและโอลิวาเรซ (Five, Hamman and Olivarez) 
เบทโทเรท (Betoret) แมคฟิลด์ (Maxfield) ดังแผนภูมิที่ 30 

การแสวงหา
สารสนเทศ 
 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของครู 

    

โครงสร้าง
องค์การ 

สุขภาพจิต
ครู 

    

วัฒนธรรม
โรงเรียน 

 

B 
C 

A 
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แผนภูมิที่ 30 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนและสุขภาพจิตครู  
 

ความร่วมมือของครู เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครู (E) และการแสวงหา
สารสนเทศ (เส้นทาง F) โดยมีแนวคิดจากวารร์ (Warr) เฟรนด์และคุ๊ก (Friend and Cook) อิงเออร์ 
(Inger) เจ้ิงและสวี (Cheng and Tsui) ซัลลิแวน (Sullivan) เปา และ เบาวธิลเลียร์ (Bao and France 
Bouthillier) ดังแผนภูมิที่ 31 

             
แผนภูมิที่ 31 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความร่วมมือของครู สุขภาพจิตครู  
                     และการแสวงหาสารสนเทศ 
 

ความรู้ของครู เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครู (G) การแสวงหาสารสนเทศ 
(เส้นทาง H) โดยมีแนวคิดจาก วารร์ (Warr) ทาเฮร์ (Tahir) บอร์จ และฟอลซัน (Borg and Falzon) 
ฮานิฟ (Hanif) สมพร พุทธาพิทักษ์ผล จีราภา พิมพ์ศรีกล่ า ดังแผนภูมิที่ 32 

          
แผนภูมิที่ 32 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรู้ของครู สุขภาพจิตครู 
                     และการแสวงหาสารสนเทศ 

ความรูข้อง
ครู 

สุขภาพจิต
ครู 

    

การแสวงหา
สารสนเทศ H 

G 

การรับรู้
ความสามารถ

ของตน 

 

สุขภาพจิต
ครู 

    

D 

ความร่วมมือ
ของครู 

สุขภาพจิต
ครู 

    

การแสวงหา
สารสนเทศ F 

E 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ (เส้นทาง I) 
โดยมีแนวคิดจากสเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภูมิที่ 33 

 
แผนภูมิที่ 33 ภาพแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการแสวงหา 
                     สารสนเทศ 
 

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ก่อนและหลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นโดยแสดงผลดัชนีวัดความสอดคล้องที่ส าคัญ ดังตารางที่ 45 
 
ตารางที่ 45 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค่าสถติ ผลการพิจารณา ค่าสถต ิ ผลการพิจารณา 
 2/ df < 3.00 154.61/7 = 22.09 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.14/6 = 0.19 ผ่านเกณฑ ์

p-value of  2 >0 .05 0.00 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.98 ผ่านเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.95 ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
AGFI > 0.90 0.70 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
CFI > 0.95 0.98 ผ่านเกณฑ ์ 1.00 ผ่านเกณฑ ์
Standardized RMR  < 0.08 0.04 ผ่านเกณฑ ์ 0.00 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA < 0.06 0.17 ไม่ผ่านเกณฑ ์ 0.00 ผ่านเกณฑ ์

 
 จากตารางที่ 45 พบว่าโมเดลตามสมมติฐานมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

กล่าวคือค่าสถิติ ไค-สแควร์ มีนัยส าคัญ (p-value < .05) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 22.09 (สูงกว่า
เกณฑ์) ดัชนี AGFI มีค่าเท่ากับ 0.70 (ต่ ากว่าเกณฑ์) ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.17 (สูงกว่าเกณฑ์) 
ส่วนค่าสถิติที่ผ่านเกณฑ์ได้แก่  ดัชนี GFI มีค่าเท่ากับ 0.95 ดัชนี CFI มีค่าเท่ากับ 0.98 และค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.04 แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมี

แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 

 

การแสวงหา
สารสนเทศ 

    

I 
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ความจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามค่าเสนอแนะ
จากดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI) จนได้โมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ ไม่มีนัยส าคัญ (p-value > .05) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ .19 ดัชนี GFI ดัชนี AGFI ดัชนี CFI ล้วนมีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า 
Standardized RMR และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งค่าสถิติทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ผลการวิเคราะห์ท าให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแผนภูมิที่ 34 

 
 
แผนภูมิที่ 34 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
 

4.3 ผลการตรวจสอบสมมติฐานตามโมเดล ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐาน ท าให้
ได้พบผลตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ประกอบด้วยสมมติฐานย่อยหลายประการ ซึ่งได้แก่ 
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สมมติฐานข้อที่ 3.1 โครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง 
วัฒนธรรมโรงเรียน และสุขภาพจิตครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่าโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
สุขภาพจิตครู แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
วัฒนธรรมโรงเรียน  

สมมติฐานข้อที่ 3.2 วัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
สุขภาพจิตครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่าวัฒนธรรมโรงเรียนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
สุขภาพจิตครู 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 สุขภาพจิตครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่าสุขภาพจิตครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 

สมมติฐานข้อท่ี 3.4 การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โดยผ่านทางสุขภาพจิตครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โดยผ่านทางสุขภาพจิตครู 

สมมติฐานข้อที่ 3.5 ความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
สุขภาพจิตครูและการแสวงหาสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ และสุขภาพจิตครู 
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สมมติฐานข้อที่ 3.6 ความรู้ของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตและการ
แสวงหาสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าความรู้ของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทาง
สุขภาพจิตและการแสวงหาสารสนเทศ 

สมมติฐานข้อที่ 3.7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางการ
แสวงหาสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางการ
แสวงหาสารสนเทศ 

สมมติฐานข้อที่ 3.8 การแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู 

ผลการวิเคราะห์พบว่าการแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effects) และอิทธิพลรวม (Total Effects)  

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
และอิทธิพลรวม (Total Effects) ของตัวแปรปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของผล (Effect Coefficient) สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 46 
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ตารางที่ 46 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของโมเดลความสัมพันธ์ 
                   เชิงสาเหตุ 
 

ตัวแปร 
อิทธิพล
ทางตรง 

อิทธิพลทางอ้อม 
อิทธิพลรวม 

ผ่าน X3 ผ่าน X8 รวม 
โครงสร้างองค์การ (X1) .03 .02 - .02 .05 
วัฒนธรรมโรงเรียน (X2) - .02 - .02 .02 
สุขภาพจิตครู (X3) .18 - - - .18 
การรับรู้ความสามารถของตน (X4) - .07 - .07 .07 
ความร่วมมือของครู (X5) -.09 .03 .04 .07 -.02 
ความรูข้องครู (X6) .32 .03 .04 .07 .39 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X7) .25 - .09 .09 .34 
การแสวงหาสารสนเทศ (X8) .21 - - - .21 

 
จากตารางที่ 46 ขนาดของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม

ของตัวแปรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า 
1. กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 6    แ   

แบ่งเป็น 
1.1 กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งานมี 5    แ      แ   ความรู้ของครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การแสวงหาสารสนเทศ สุขภาพจิตครู 
และโครงสร้างองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .32, .25, .21, .18 และ .03 ตามล าดับ 

1.2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 1 
   แ      แ   ความร่วมมือของครูโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -.09 

2. กลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 6    แ   
   แ   

2.1 โครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยผ่านทางสุขภาพจิตครูโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทา่กับ .02 

2.2 วัฒนธรรมโรงเรียน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยผ่านทางสุขภาพจิตครูโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทา่กับ .02 

2.3 การรับรู้ความสามารถของตน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิงานโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .07 
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2.4 ความร่วมมือของครู มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ และสุขภาพจิตครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทา่กับ .04 
และ .03 ตามล าดับ 

2.5 ความรูข้องครู มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
ผ่านทาง การแสวงหาสารสนเทศ และสุขภาพจิตครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากบั .04 
และ .03 ตามล าดับ 

2.6 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .09  

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปร
ความรูข้องครู (.39) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (.34) การแสวงหาสารสนเทศ (.21) 
สุขภาพจิตครู (.18) การรับรู้ความสามารถของตน (.07) โครงสร้างองค์การ (.05) วัฒนธรรม
โรงเรียน (.02) และความร่วมมือของครู (-.02) ตามล าดับ โดยตัวแปรปัจจัยทั้ง 8 ตัวแปรร่วมกัน
ท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้ร้อยละ 57 (R2 = 57) 

 

จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปได้วา่ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เป็นรูปแบบความสัมพันธ์พหุตัวแปรซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 3 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
และ 3) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน โดยครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเป็นหน่วยวิเคราะห์ซึ่งมีจ านวน 711 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง แบบสังเกตโรงเรียนอย่างไม่มีส่วนร่วม 
และ    แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอน 
ภาษาจีน ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง วิเคราะห์ระดับปัจจัย และระดับประสิทธิภาพฯด้วยการค านวณ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูด้วยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8.80 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีนทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1) ความร่วมมือของครู 2) การรับรู้ความสามารถของตน 3) 
สุขภาพจิตครู 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 5) ความรูข้องครู 6) การแสวงหาสารสนเทศ 7) วัฒนธรรม
โรงเรียน และ 8) โครงสร้างองค์การ เรียงตามล าดับความส าคัญ แต่ละด้านมีความสอดคล้องกันดี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. ผลการวิจัยระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ซึ่ง
วิเคราะห์จากระดับความคิดเห็นของครูจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สรุปได้ว่า ระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามี
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การปฏิบัติในระดับมากทุกมาตรฐาน โดยอันดับแรก คือ มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน รองลงมา คือมาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 2 
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ตามล าดับ  

3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน พบว่า โมเดลตามสมมติฐานมีค่าสถิติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
แสดงว่าโมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงท าการปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมาก
ขึ้น ผลการวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแล้วได้ค่าสถิติ ไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญ (p-value >.05) ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ .19 ดัชนี GFI ดัชนี AGFI และดัชนี CFI ทุกดัชนมีีค่าเท่ากับ 1.00 ค่า 
Standardized RMR มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งดัชนีทั้งหมดผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ผลการวิเคราะห์ท าให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลจากโมเดล พบผลดังนี้ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรความรู้ของครู 

(.39) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์(.34) การแสวงหาสารสนเทศ (.21) สุขภาพจิตครู (.18) การ
รับรู้ความสามารถของตน (.07) โครงสร้างองค์การ (.05) วัฒนธรรมโรงเรียน (.02) และความร่วม 
มือของครู (-.02) ตามล าดับ โดยตัวแปรปัจจัยทั้ง 8 ตัวแปรร่วมกันท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้ร้อยละ 57  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพลทางตรงในทางบวกจากตัวแปรความรู้
ของครู แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การแสวงหาสารสนเทศ สุขภาพจิตครู และโครงสร้างองค์การ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .32, .25, .21, .18 และ .03 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรความร่วมมือของครูมี
อิทธิพลทางตรงในทางลบโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทา่กับ -.09 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรโครงสร้าง
องค์การโดยผ่านทางสุขภาพจิตครูโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .02 ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรวัฒนธรรมโรงเรียนโดยผ่านทางสุขภาพจิตครูโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .02 
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .07 ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรความร่วมมือของครูโดยผ่านทาง 
การแสวงหาสารสนเทศ และสุขภาพจิตครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .04 และ .03 ตาม 
ล าดับ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรความรู้ของครูโดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ และ
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สุขภาพจิตครู โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .04 และ .03 ตามล าดับ ได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .09  
 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน แบ่งการอภิปรายตามผลวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 3 ประการ ดังนี้ 

1. ปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

เอกชนสอนภาษาจีนทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1) ความร่วมมือของครู 2) การรับรู้ความสามารถของตน 3) 
สุขภาพจิตครู 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ 5) ความรูข้องครู 6) การแสวงหาสารสนเทศ 7) วัฒนธรรม
โรงเรียน และ 8) โครงสร้างองค์การ เรียงตามล าดับความส าคัญ แต่ละด้านมีความสอดคล้องกันดี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.1 ด้านความร่วมมือของครู เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญมากที่สุด มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 82 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเน่ืองจากว่าครูเห็นประโยชน์ของการท างานร่วมกัน 
ในลักษณะของการเสนอให้ความช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือ หรือการท ากิจกรรมการพัฒนา
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเดรสเซอร์ (Dresser) ที่ว่าปัจจัยความร่วมมือในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล และ แซนเดอร์และริเวอร์ส (Sander and 
Rivers) โรแวน คอร์เรนติ และมิลเลอร์ (Rowan, Correnti, and Miller) ริฟคิน ฮานูเชค และเคน 
(Rivkin, Hanushek, and Kain) แมคคาฟฟรี่ และคนอ่ืนๆ (McCaffrey and others) สรุปว่า การ
ท างานร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพวกครูสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และเพิ่มความพึงพอใจของครู  สอดคล้องกับฮอร์น (Horn) ที่ให้ความเห็นว่าโดย
ความเป็นจริงแล้ว ครูต้องการ (need) เพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาอาศัยกัน (interdependence) เป็นเร่ือง
พิเศษรีบด่วนเมื่อครูได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพ ซึ่งในความเป็นจริง งานวิจัยทางการ
ศึกษาก็ได้แสดงถึงเร่ืองการพึ่งพาอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น โดยมีการตรวจสอบในมิติต่างๆของการ
ท างานของครูเสมอๆ การท างานของครูที่สอนในวิชาเดียวกันหรือระดับเดียวกันมักจะใช้เวลา
ร่วมกันเพื่อถกเถียงเร่ืองราวเกี่ยวกับพัฒนาและแบ่งปันความรู้ ผลการวิจัยที่พบว่า ครูและเพื่อน
ร่วมงานต่างชอบท างานคนเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของโคลแมน (Coleman) ที่พบว่าครูมักจะ
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ท างานในสภาพที่แยกอยู่ต่างหาก (isolated conditions) ในสถานที่ครูแต่ละคนเห็นบ่อยๆและได้ยิน
บ่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับคาร์โดสและจอห์นสัน (Kardos and Johnson) ที่ศึกษาครูในแคลิฟอร์เนีย 
ฟลอริดา แมสซาชูเซตและมิชิแกน ที่พบว่าหนึ่งในสอง (ในแคลิฟอร์เนียและมิชิแกน) ถึงสองใน
สาม (ในฟลอริดาและแมสซาชูเซต) กล่าวว่าพวกเขาวางแผนและสอนคนเดียวตามล าพัง ครูจ านวน
น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งรายงานว่าพวกเขารับผิดชอบนักเรียนร่วมกัน การที่พบผลเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ครูมีบรรทัดฐานของความเป็นส่วนตัว (Norms of Privacy) และการไม่ก้าวก่ายสทิธิส่วนบุคคล 
(non-interference)  

1.2 ด้านการรับรู้ความสามารถของตน เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่สอง มีความแปรปรวนที่อธิบาย
ปัจจัยประสิทธิภาพได้ร้อยละ 78 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเนื่องจากว่าครูได้ประมาณความสามารถของตน 
เองแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานต่างๆที่ก าหนดไว้ได้ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ครูมุ่งมั่นมากกว่า 
เดิมหากงานยังไม่ประสบความส าเร็จ ผลที่พบเช่นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) 
ที่กล่าวว่าผู้ที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนสูง จะมีผลต่อการประสบความส าเร็จในการจัดระบบ
และกระท ากิจกรรมที่ต้องท า เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ คนที่รับรู้ความ 
สามารถของตนสูงจะมีความเครียดต่ าจะไม่รู้สึกต่อตนเองในทางลบ สามารถกระท ากิจกรรมหรือ
ภาระงานที่มีความยาก จะมีความพยายามไม่ท้อแท้ โดยจะให้ความสนใจและพยายามที่จะกระท า
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และน าเป้าหมายนั้นมาเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องกระท าให้บรรลุผล และถ้าประสบ
ความล้มเหลวเขาจะไม่ท้อแท้ แต่ให้เหตุผลว่าเน่ืองจากการมีความพยายามไม่เพียงพอ จะไม่ให้
เหตุผลว่าเน่ืองมาจากตนเองมีความสามารถต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของวูลฟอล์ค (Woolfolk) ที่ว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเป็นความเชื่อของครูว่า เขาหรือเธอสามารถช่วยในการเรียนรู้แก่
นักเรียนที่มีอุปสรรคทางการเรียนให้บรรลุผลได้ การรับรู้ความสามารถของตนของครูจะปรากฏขึ้น
เพื่อเป็นหน่ึงในไม่กี่ลักษณะส่วนบุคคลของครู ที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน การรับรู้ความสามารถของตนสามารถท านายได้ว่าครูที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง
จะท างานหนักกว่าและติดตามนักเรียนที่มีอุปสรรคทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะครูเชื่อมั่นใน
ตนเองและเชื่อมั่นในนักเรียนด้วย 

1.3 ด้านสุขภาพจิตครู เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่สาม มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 63 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเนื่องจากว่า ในการปฏิบัติงานนั้นครูสามารถปรบัตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี มีความคิดถูกต้อง และสามารถแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความ 
สุข สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงจุดส าคัญที่จะให้ชีวิตมีความ 
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สุขอยู่ที่ว่าจะต้องจัดการกับงานหรือปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ให้มีความสุขในขณะที่ท างาน วิธีการ คือ 
อยู่ที่การท าใจ วางใจที่ถูกต้อง และมีหลักใจ สอดคล้องกับอ้อมเดือน สดมณี และ อุษา ศรีจินดารัตน์ 
พบว่า ครูที่มีความสุขใจสูงเป็นครูที่มีพฤติกรรมการท างานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดีกว่าครูที่มีความสุขใจต่ า และอรพิน สีแก้ว ที่พบว่า ความสุขใจ
ในการสอนเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูป 
การศึกษา  

1.4 ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่สาม มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 46 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเนื่องจากว่าครูมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ต้องการความส าเร็จ ซึ่งความต้องการความส าเร็จในแง่ของการท างานหมายถึงความต้องการท างาน
ที่ดี ท างานนั้นให้ดีที่สุด และท าได้ส าเร็จ เมื่อท าได้ส าเร็จแล้วจะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนให้
ส าเร็จได้ ซึ่งครูที่มีความมุ่งมั่นนี้มีความรับผิดชอบมาก ไม่เกี่ยงงาน และเมื่อเผชิญอุปสรรคก็มัก
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ มักตั้งเป้าหมายให้สูงและพอใจกับการท างานท้าทายความสามารถเพื่อให้
ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแมคเคลแลนด์ (McClelland) ที่นิยามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า
เป็นความปรารถนาที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แข่งขันกันด้วยมาตรฐานอันดีเยี่ยม 
หรือท าให้ดีกว่าบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความส าเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความล้มเหลว ท านองเดียวกับเมอร์เรย์ (Murray) และ 
แอทคินสัน (Atkinson) ซึ่งสเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องการท างานอย่างดีหรือการท างานที่แข่งขันกับมาตรฐานความเป็นเลิศ มาตรฐานอาจจะวัด
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง (มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น) วัตถุประสงค์ของการวัด 
(ผลของการก าหนดเป้าหมาย) การปฏิบัติงาน (ความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อประสบผลส าเร็จ) 
เป้าหมายที่ท้าทาย หรือสิ่งใดๆที่ทุกคนเคยท า และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
กล่าวว่าเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความ 
คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับ 
ปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเน่ือง 

1.5 ด้านความรู้ของครู เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่ห้า มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัยประสิทธิ- 
ภาพได้ร้อยละ 45 ผลที่พบเช่นนี้อาจเนื่องจากว่าครูมีความรู้ว่าความรู้เดิมของผู้เรียนมีความแตกต่าง
กัน การทราบพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนว่ามีความรู้เพียงใด จะน าไปสู่การจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและขั้นพัฒนา 
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การของนักเรียน เตรียมการสอนวางแผนการเรียนเพื่อท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
แนวคิดของโบยาทซิส (Boyatzis) ที่ให้ความหมายของความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective job performance) โดยใช้ค าว่า ความรู้เฉพาะ (specialized knowledge) ความรู้เฉพาะ 
หมายถึง ใจความส าคัญของข้อเท็จจริง (facts) และแนวคิด (concepts) ที่พร้อมใช้งานได้ สอดคล้อง
กับชูลแมน (Shulman) ที่กลา่วถึงความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนและคุณลักษณะของผู้เรียน (Knowledge of 
learners and their characteristics) ว่าเป็นความรู้ที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนของผู้เรียน 
ระดับการพัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้ มโนทัศน์เดิม มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อน ข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นในการเรียนรู้ใหม่ของผู้เรียน สอดคล้องกับ บอลล์ เทมส์ 
และเฟล์ปส (Ball, Thames, and Phelps) ที่กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาและเกี่ยวกับนักเรียน 
(Knowledge of content and students) ว่าเป็นความรู้ที่ครูจะต้องรู้ว่านักเรียนคิดอย่างไร มีแนวโน้ม
ว่าจะสับสนในเร่ืองใด อะไรที่นักเรียนสนใจและจูงใจ อะไรง่ายอะไรยาก ทั้งหมดนี้คือ
ความสามารถของครูในการรับฟังและอธิบายแก่นักเรียน (hear and interpret students) ให้ปรากฎ
ออกมา 

1.6 ด้านการแสวงหาสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่หก มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 37 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเนื่องจากว่าอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท าให้
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมในโลกถูกกระจาย 
ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลที่อยู่ในโลกตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว ดังนั้นครูควรจะต้องพยายาม
เตรียมหรือปรับตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกับผลกระทบที่วิ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว
ให้ได้ สิ่งที่ต้องท าก็คือการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมเสมอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับเคส (Case) ที่กล่าวถึงการแสวงหาสารสนเทศ 
(Information seeking) ว่าเป็นความใส่ใจที่ได้รับข้อมูลในการตอบสนองความต้องการหรือช่องว่าง
ในความรู ้ และวัฒโนภาสและไทรงาม (Vathanophas and Thai-ngam) กล่าวว่าเป็นความอยากรู้
อยากเห็นสิ่งที่ส าคัญที่ถูกซ่อนอยู่   ความต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เป็นคนหรือปัญหา 
สร้างความพยายามที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม แสวงหาและตรวจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงาน ค้นหา
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และค้นหาศักยภาพของโอกาสที่อาจจะใช้งานในอนาคต และส านักงาน ก.พ. 
ที่กล่าวว่าการแสวงหาสารสนเทศเป็นความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิ
หลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเร่ืองราวต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



208 

 

 

 

1.7 ด้านวัฒนธรรมโรงเรียน เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่เจ็ด มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 30 โดยพบว่าครูมีความเพียรพยายามและยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมายการ
ท างานอย่างมั่นคงเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดี ผลที่พบเช่นน้ีอาจเน่ืองจากว่าครูมองเห็นประโยชน์ที่จะมีมา
ในอนาคต และเลือกที่จะกระท าพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้ เพราะเชื่อว่าการกระท าของ
ตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตนต้องการได้ ขณะเดียวกันที่ครูสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผลที่พบสอดคล้องกับแนวคิดมิติของวัฒนธรรม
ตามกรอบการศึกษาของ ฮอฟสตีด (Hofstede) ในมิติปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ 5 ซึ่งรียกว่า พลวัตร
ขงจื้อ (Confucian Dynamics) ซึ่งหมายถึงการด าเนินตามค าสอนของขงจื้อ หรือวิธีการมองอนาคต
ของคนว่ามองระยะสั้นหรือระยะยาว ค าสอนของขงจื้อจะเป็นหลักยึดปฏิบัติในชีวิตประจ าวันโดยมี
หลักการส าคัญ คือ คนจะต้องท างานที่ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะ หมั่นศึกษาหาความรู้ ท างานหนัก 
และไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น มีความอดทน และอุตสาหะ โดยถ้าระดับการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะ
ยาวยิ่งสูง แสดงถึงความเชื่อในค าสั่งสอนของขงจื้อสูง สอดคล้องกับบุษกร วัชรศรีโรจน์ โกวิทย์ 
กังสนันท์ และบูรพา ชดเชย ที่พบว่าบุคลากรในองค์การภาคเอกชนไทยให้ความส าคัญกับการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมากกว่าองค์การภาครัฐ และองค์การภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจสะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะของบุคลากรในองค์การภาคเอกชนที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใน
ระดับที่มากกว่าบุคลากรในองค์การภาครัฐ และบุคลากรในองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน
มีความยืดหยุ่นมีความพร้อมในการยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าองค์การภาค
รัฐวิสาหกิจ   

1.8 ด้านโครงสร้างองค์การ เป็นองค์ประกอบปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่มีความส าคัญอันดับที่แปด มีความแปรปรวนที่อธิบายปัจจัย
ประสิทธิภาพได้ร้อยละ 29 ผลที่พบเช่นน้ีอาจเน่ืองจากว่าโรงเรียนได้ก าหนดขอบเขตขั้นตอนของ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นกลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษา การประสานงานที่ดีจะช่วยให้การ
ท างานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่าย มีความเข้าใจซาบซึ้งถงึนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุและสิ่งของต่างๆ ในการท างาน ท า
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลส าเร็จของงานให้มากขึ้น สร้างความกลม
เกลียว ความเข้าใจอันดีและสามัคคี ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน ป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่ ขจัด
ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนหรือเหลื่อมล้ ากัน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืน น าไปสู่การกระตุ้น
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ความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงาน สอดคล้องกับรอบบินส์และจัดจ์  (Robbins and 
Judge) ที่กล่าวถึงพื้นฐานโครงสร้างองค์การในเร่ืองการแบ่งแผนกงาน (Departmentalization) ว่า
เป็นการจัดกลุ่มงาน (Group) เข้าไว้ด้วยกัน มีสายงานบังคับบัญชา (chain of command) เป็นเส้นทาง
ต่อเนื่องของอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดขอบเขตจากชั้นสูงสุดขององค์การสู่ต าแหน่งต่ าที่สุด และบอก
ความชัดเจนว่าใครจะต้องรายงานต่อผู้ใด เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชนสอน

ภาษาจีนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลที่พบในงานของวรัชนุช วัฒนภักดี ธัญญรัตน์ ฟุ้งศิลปชัย
พร สุวีธา ฤกษ์เกษม ฐิติพร พิชญกุล อรสา โกศลานันทกุล เครือวัลย์ โฉมขวัญและธีรวัฒน์ เลื่อน
ฤทธิ์ เกี่ยวกับการศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนที่อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 

เมื่อพิจาณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายมาตรฐานพบว่า  มาตรฐานที่ 8 เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรกนั้น ผลที่พบเช่นนี้อาจเน่ืองมา 
จากจรรยาบรรณครูประการหนึ่งที่ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือและน าไปปฏิบัติตาม ครูที่ดีจึงถ่ายทอดค่านิยมและจริยธรรมด้วยการ
แสดงตนเป็นตัวอย่างเสมอ การแสดงตนเป็นตัวอย่างนี้ถือว่าครูเป็นผู้น าในการพัฒนาศิษย์อย่างแท้ 
จริง ซึ่งการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออกอย่างสม่ าเสมอของครูที่
ศิษย์สามารถสังเกตรับรู้ได้เอง และเป็นการแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งพฤติกรรมระดับสูง 
ตามค่านิยม คุณธรรม และวฒันธรรมอันดีงาม ครูตระหนักว่าพฤติกรรมการแสดงออกของตนมีผล
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของศิษย์อยู่เสมอ เช่น ระมัดระวังในการกระท าและการพูดของตนอยู่เสมอ 
ไม่โกรธง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ มองโลกในแง่ดี พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดย
ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับศิษย์และสังคม เช่น ไม่พูดค าหยาบหรือก้าวร้าว ไม่นินทาหรือพูดจา
ส่อเสียด และกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับค าสอนของตนและวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม เช่น ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
กับกาลเทศะ แสดงกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ ตรงต่อเวลา แสดงออกซึ่งนิสัยที่ดีในการ
ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สามัคคีมีวินัย รักษาสาธารณะสมบัติและสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจาณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายมาตรฐานพบว่า  มาตรฐานที่ 9 เกี่ยวกับการ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสองนั้น ผลที่พบเช่นน้ี 
อาจเนื่องมาจากจรรยาบรรณครูประการหนึ่ง ที่ครพูึงช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทาง
สร้างสรรค์ โดยมีหลักการที่ว่าสมาชิกของสังคมพึงผนึกก าลังกันพัฒนาสังคมนั้นและเกื้อกูลสังคม
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รอบข้างในวงวิชาชีพครู ผู้ประกอบอาชีพครูพึงร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเต็มใจ อัน
จะยังผลให้เกิดพลังและศักยภาพในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาสังคม ซึ่งการช่วยเหลือ
เกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ หมายถึงการให้ความร่วมมือ แนะน าปรึกษาช่วยเหลือแก่
เพื่อนครู ทั้งเร่ืองส่วนตัว ครอบครัว และการงานตามโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน พฤติกรรมที่ส าคัญ เช่น ให้ความร่วมมือแนะน าแก่เพื่อนครูตามโอกาสและความ
เหมาะสม ให้ค าปรึกษาการจัดท าผลงานทางวิชาการ ให้ค าแนะน าการผลิตสื่อการเรียนการสอน ให้
ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชนรวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน  

เมื่อพิจาณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายมาตรฐานพบว่า  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสามนั้น ผลที่พบ
เช่นน้ีอาจเนื่องมาจากว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ ให้เต็มศักยภาพ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ซึ่งแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ครูต้องด าเนินการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้อง 1) ก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะและ
ความสามารถในการร่วมกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจ วุฒิภาวะของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ 2) ก าหนดเวลาให้สอด 
คล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 3) ออกแบบ
แผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4) จัดกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
อย่างหลากหลายน่าสนใจ โดยเน้นเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรมการปฏิบัติ และผลงาน/ชิ้น 
งาน การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ด้วยกิจกรรม  3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจ กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา 
การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าประโยชน์ ตาม
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ความสามารถ ความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความ
ดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตใจมุ่งท าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม  

 
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

เอกชนสอนภาษาจีน  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรความรู้ของครู 

(.39) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ (.34) การแสวงหาสารสนเทศ (.21) สุขภาพจิตครู (.18) การ
รับรู้ความสามารถของตน (.07) โครงสร้างองค์การ (.05) วัฒนธรรมโรงเรียน (.02) และความร่วม 
มือของครู (-.02) ตามล าดับ โดยตัวแปรปัจจัยทั้ง 8 ตัวแปรร่วมกันท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้ร้อยละ 57 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

3.1 ความรูข้องครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตและการแสวงหา
สารสนเทศ  

จากผลการวิจัยพบว่าความรู้ของครมูีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานสูงที่สุด ผลที่พบเช่นน้ีเป็นเพราะว่า ครูตระหนักดีว่าอาชีพครูนั้นเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตามพระราช 
บัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49 ก าหนดให้มีมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งหมายถึง ข้อก าหนดส าหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ  จะต้องมีความรู้
และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  และมีประสบการณ์พร้อม
ที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ ดังแนวคิดที่ว่าความรูเ้ป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของโบยาทซิส (Boyatzis) โดยความรู้จะต้องเป็นความรู้เฉพาะ 
(specialized knowledge) สอดคล้องกับรอคคอฟฟ์และคนอ่ืนๆ (Rockoff and others) ที่กล่าว
กล่าวถึงประสิทธิภาพของครูว่า ครูจะต้องมีความรู้เนื้อหาวิชาเฉพาะ (specific content knowledge) 
ท านองเดียวกับวูลฟอล์ค (Woolfolk) ที่กล่าวถึงครูที่มีประสิทธิภาพว่าจะต้องมีความรู้ ครูที่รู้
ข้อเท็จจริง (facts) เกี่ยวกับวิชาที่สอน จะมีวิธีการสอนที่ชัดเจนและรับรู้สภาพปัญหาของนักเรียนได้
รวดเร็ว ครูมีพร้อมส าหรับทุกค าถามจากนักเรียนและมีค าตอบที่ชัดเจน และความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
สอดคล้องกับนักวิชาการอีกหลายท่าน เช่น บารร์ (Barr) กล่าวถึงครูที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงต้องคุณลักษณะประการหนึ่งคือ ความรู้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง
จุดส าคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุขอยู่ที่การจัดการกับงานหรือปฏิบัติงานให้ถูกต้อง จะต้องมีปัญญา คือ
ความรู้ความเข้าใจในงาน เวนลินสกี้ (Wenglinsky) พบว่า ครู โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งมีความรู้ในวิชาที่ตนสอนจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีกว่าครู
ซึ่งไม่มีพื้นความรู้ในวิชานั้น พบผลเช่นเดียวกันนี้ในงานของเฟทเลอร์ (Fetler) ครูที่มีประสิทธิภาพ
จะจัดการน าเสนอความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนโดยครูจะมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจน ความรู้
ของครูเป็นสิ่งจ าเป็น (Essential) ในการกระตุ้นทัศนคติทางบวกต่อการศึกษาเทคโนโลยีของ
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของความรู้ในเน้ือหาความเป็นครูมีความสัมพันธ์ต่อการ
เพิ่มขึ้นของการเรียนรู้ของนักเรียนและความสนใจของนักเรียน ซึ่งพรพิมล ประสงค์พร ก าพล ธนะ
นิมิตร พริิยะ ทองมนต์ ณัฐภัทร ธรณี ล้วนพบว่า ครูมีความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  

นอกจากความรู้ของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้ว ผล
ที่พบว่าความรู้ของครมูีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยผ่านทางการแสวงหา
สารสนเทศนั้น เน่ืองจากว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว ครูมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการสอน การที่มีความรู้มากขึ้นจะช่วยให้ครูมีความชัดเจนในการสอนซึ่งก็คือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพมาตรฐานที่ 11 เกี่ยวกับการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ซึ่งหมายถึง การ
ค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้านโดยเฉพาะ
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนั้น มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูจึงต้องมีความรู้ตามเนื้อหาและ
เน้ือหาที่เพิ่มเติมจากการแสวงหาเพื่อใช้ในการสอน งานวิจัยหลายชิ้นล้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่
ครูแสวงหาสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฎิบัติภารกิจ เช่นในงานของฮาร์กิทเทีย (Hargittai) พบว่าครูมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสารสนเทศเมื่อครูต้องการวางแผนการเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติตามวิชาชีพครู 
หรือสร้างสื่อการสอน ซึ่งทาเฮร์ (Tahir) พบว่า ครูค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการเตรียมการ
สอนหรือการบรรยาย เช่นเดียวกับ จีราภา พิมพ์ศรีกล่ า พบว่าอาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารนิเทศเพื่อประกอบการสอน นอกจากนี้ ยังพบผลที่ว่า ความรู้
ของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู ซึ่งวูลฟอล์ค 
(Woolfolk) กล่าวถึงครูที่มีประสิทธิภาพว่าจะต้องมีความรู้ ครูที่รู้ข้อเท็จจริง (facts) เกี่ยวกับวิชาที่
สอนจะมีวิธีการสอนที่ชัดเจนและรับรู้สภาพปัญหาของนักเรียนได้รวดเร็ว พวกเขาพร้อมส าหรับ
ทุกค าถามจากนักเรียนและมีค าตอบที่ชัดเจน ความรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็น ซึ่งบอร์จ และฟอลซัน (Borg 
and Falzon) และ ฮานิฟ (Hanif) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตครู คือขาดความถนัดวิชาชีพและ
จิตวิญญาณความเป็นครู (Lack of Professional Aptitude and Spirit) ในประเทศส่วนใหญ่บุคคล
เลือกการสอนเป็นอาชีพ ไม่ใช่เพราะบุคคลสนใจในการเรียนการสอน แต่เป็นเพราะบุคคลไม่ได้
เข้าถึงวิชาชีพอ่ืน 
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3.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ 

จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อาจเนื่องจากการที่ครูมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะช่วยให้ครูประสบความส าเร็จในงานได้
ดี ผลที่พบเช่นน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของสเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ที่
เสนอองค์ประกอบของสมรรถนะที่ท านายความส าเร็จในงานและชีวิตอันดับแรก คือ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ (achievement orientation) สอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่กล่าวถึงผู้ที่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติของคนเก่งและคนดีประกอบกัน ผู้ที่ปฏิบัติ 
งานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จะต้องมีจิตลักษณะประการหนึ่งคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูง และพบผลเช่นน้ีในผลวิจัยของวัฒโนพาส และไทร-งาม (Vathanophas and Thai-ngam)  โดย
พบว่าสมรรถนะที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (superior job performance) ในส่วน
ราชการของไทยประกอบด้วยองค์ประกอบประการหนึ่งคือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ส านัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงสมรรถนะครูซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการยก 
ระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System : UTQ) 
โดยสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพตาม
นโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ซึ่งสมรรถนะหลักประการหนึ่งคือการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ผลที่พบของเอกพจน์ สืบญาติ ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ 

นอกจากนี้ ผลที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของสเปนเซอร์
และสเปนเซอร์ (Spencer and Spencer) ที่ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับการแสวงหา
สารสนเทศอย่างผู้ประกอบการ โดยผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แสดงพฤติกรรมเฉพาะ กล่าวคือ 1) ผู้ที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพิจารณาที่ชัดเจนในการท าก าไรที่อาจเกิดขึ้น
จากผลตอบแทนของการลงทุนหรือการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ 2) ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จะแสวงหาสารสนเทศเพื่อค านวณความเสี่ยงอย่างผู้ประกอบการ โดยใช้ทรัพยากรหรือเวลาอย่างมี
คุณค่า (ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่อน) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย เช่น เร่ิมต้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ใน
ขณะเดียวกันก็ยังด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยตลาด การเตรียมการลูกค้า
ล่วงหน้า หรือ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ประกอบการที่รับความเสี่ยง 3) ผู้ที่มี
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะแสวงหาสารสนเทศ โดยยืนหยัดในความพยายามอย่างผู้ประกอบการ ปฏิบัติ 
การอย่างยั่งยืนตลอดเวลาในการเผชิญอุปสรรคเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หรือความส าเร็จที่สมบูรณ์
ของความเพียรพยายามอย่างผู้ประกอบการ   

3.3 การแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  
จากผลการวิจัยพบว่าการแสวงหาสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน เน่ืองจากว่าการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน
และครู การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไป 
เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ความรู้ใหม่จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
เรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ครูจึงต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะ
ถ่ายทอด จากหนังสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่างๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ 
ข้อค้นพบที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมี
ความรู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงความรู้เร่ืองของการถ่ายทอดวิชาการเหล่านั้น ครูจึงจ าเป็น 
ต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อค้นหาวิธีการที่จะอธิบาย
หรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของสเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ 
(Spencer and Spencer) ที่เสนอองค์ประกอบของสมรรถนะที่ท านายความส าเร็จในงานและชีวิต 
ประการหนึ่งคือ การแสวงหาสารสนเทศ (information seeking) บุคคลที่มีพฤติกรรมแสวงหา
สารสนเทศจะมีความกระตือรือร้นอย่างจริงใจส าหรับโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆว่าเป็น
เหมือนการ “เพิ่มคุณค่าในงาน (job enrichment)” มากกว่าจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน 
ความสามารถของการแสวงหาสารสนเทศไปไกลเกินกว่าการรู้คอมพิวเตอร์และทักษะเฉพาะทาง
เทคนิคอ่ืนๆที่แรงงานในอนาคตเชื่อว่าเป็นแนวโน้มของสมรถถนะที่จะต้องการ การแสวงหา
สารสนเทศเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) ของความรู้ใหม่ๆ และ
ทักษะที่จ าเป็นตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของงานในอนาคต นอกจากนีแ้มคเบอร์ (McBer) 
กล่าวว่าคุณลักษณะการแสวงหาสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของครูที่มีประสิทธิภาพ ท านอง
เดียวกับวัฒโนพาส และไทร-งาม (Vathanophas and Thai-ngam) ที่พบว่าสมรรถนะที่ต้องการ
ส าหรับการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในส่วนราชการของไทยประกอบด้วยองค์ประกอบประการหนึ่งคือ
การแสวงหาสารสนเทศเช่นกัน 

3.4 สุขภาพจิตครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  
จากผลการวิจัยพบว่า สุขภาพจิตครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

งาน อาจเนื่องจากในการท างาน ครูสามารถจัดการกับปัญหาที่ต้องแก้ไข ตลอดทั้งอุปสรรคที่ต้อง
เผชิญในชีวิตของตน สามารถอดกลั้นต่อความผิดหวังและภาวะความคับข้องใจทางอารมณ์ ปฏิบัติ
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ตนได้สมบทบาท รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร สามารถแสดงความพอใจออกมาโดยตรง และแสดงออก
อย่างเหมาะสม สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและสิ่งแวดล้อม สามารถที่จะรักและให้ความรักแก่
บุคคลอ่ืนได้ สามารถที่จะรับความรักจากบุคคลอ่ืน อุทิศเวลาให้แก่งาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีความพอใจในสภาพแวดล้อมของตนเอง เต็มใจที่จะหา
วิธีการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา  สอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่กล่าวถึงผู้ที่
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติของคนเก่งและคนดีประกอบกัน ผู้ที่
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพจะต้องมีจิตลักษณะประการหนึ่งคือมีสุขภาพจิตที่ดี 
ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงจุดส าคัญที่จะให้ชีวิตมีความสุขอยู่ที่การจัดการกับงาน
หรือปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยการท าใจของตนเองให้ผ่องใสเบิกบานตลอดเวลา เจ้ิงและสวี (Cheng 
and Tsui) ได้น าระดับของประสิทธิภาพของครู (Levels of Teacher Effectiveness) และมิติของ
ประสิทธิภาพ (Domains of Teacher Effectiveness) มาพิจารณาร่วมในการก าหนดกรอบความคิด
การพิจารณาประสิทธิภาพของครู โดยพิจารณาร่วมกันใน 3 มิติ (three domains) โดยมิติทางอารมณ์ 
(affective) เป็นหนึ่งในกรอบความคิดนอกจากมิติทางสติปัญญา (cognitive) และพฤติกรรม 
(behavior) ซึ่งเคเลเฮียร์ (Kelehere) พบว่า ความเครียดเกิดขึ้นทุกกลุ่มในชุมชนโรงเรียนและจะมีผล
ต่อขวัญก าลังใจ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเป็นผู้น า ส่วน อ้อมเดือน สดมณี และ อุษา 
ศรีจินดารัตน์ ได้พบว่า ครูที่มีความสุขใจสูงเป็นครูที่มีพฤติกรรมการท างานตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในระดับประถม ศึกษาและมัธยมศกึษาดีกว่าครูที่มีความสุขใจต่ า  

3.5 การรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู  

จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู ผลการวิจัยที่พบเช่นน้ีอาจเน่ืองจากว่าครูมี
สภาพร่างกายและภาวะทางอารมณ์ที่ดี จึงมีผลให้ครูเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง อันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ที่กล่าวถึงสภาวะทาง
กายและอารมณ์ (Physiological and Affective State) ว่าบุคคลมักจะใช้ข้อมูลด้านสภาวะทางร่างกาย
ในการตัดสินความสามารถของตน สภาวะทางกายหมายรวมถึงความอ่อนล้า ความเหนื่อย และ
ความเจ็บปวด เมื่อบุคคลรับรู้ถึงสภาพร่างกายและภาวะทางอารมณ์ในทางบวกจะช่วยเพิ่มการรับรู้
ความสามารถของตน ในทางตรงข้ามถ้าสภาพภาวะของร่างกายและอารมณ์เป็นไปในทางลบจะลด
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในบางกรณีถ้าลดการกระตุ้นทางอารมณ์ลงได้ จะช่วยเพิ่มการ
รับรู้ความสามารถของตน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยแบนดูราได้เสริมอีกว่า คน
ที่รับรู้ความสามารถของตนสูงจะมีความเครียดต่ า จะไม่รู้สึกต่อตนเองในทางลบ สามารถกระท า
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กิจกรรมหรือภาระงานที่มีความยาก จะมีความพยายามไมท่้อแท้ โดยจะให้ความสนใจและพยายาม
ที่จะกระท าจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และน าเป้าหมายนั้นมาเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องกระท าให้บรรลุ และ
ถ้าประสบความล้มเหลวเขาจะไม่ท้อแท้ แต่ให้เหตุผลว่าเนื่องจากการมีความพยายามไม่เพียงพอ จะ
ไม่ให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากตนเองมีความสามารถต่ า และพบในรายงานของไฟว์ แฮมแมนและโอลิ
วาเรซ (Five, Hamman and Olivarez) ว่า ครูที่รับรู้ความสามารถของตนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะ
เกิดการเหนื่อยหน่ายในงาน และเบทโทเรท (Betoret) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ทรัพยากรสนับสนุนจากโรงเรียน ความเครียดในการท างานของครู
ประถมศึกษาและมัธยมศกึษาในประเทศสเปน พบผลที่แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอก (ทรัพยากร
สนับสนุนจากโรงเรียน) และปัจจัยภายใน (การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการห้องเรียน
และการรับรู้ความสามารถของตนเองทางวิชาการ) ร่วมกันมีผลทางลบต่อความเครียดในการท างาน 
ซึ่ง เลเนียร์และเซดแลค (Lanier and Sedlak) เห็นว่าการรับรู้ความสามารถของตนของครู (Teacher 
self efficacy) ถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยทางจิตวิทยาสังคม (Social - psychological) ที่ส าคัญที่สุดที่
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตงิานของคร ู 

3.6 โครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู  

จากผลการวิจัยที่พบว่า โครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู อาจเนื่องจากว่าในการจัดการศึกษา โรงเรียนจะต้องจัดโครงสร้างให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน เช่น มาตรา 30 ที่ก าหนดให้โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร 
ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อ านวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ หรือมาตรา 37 ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งต้ัง
ผู้อ านวยการคนหน่ึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน นอกจากนี้ ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาตรฐานที่ 
11 ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยสถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครง 
สร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่ง
สิ่งต่างๆเหล่านี้ครูได้รับรู้รับทราบเป็นอย่างดี ซึ่งเคสท์และโรเซนส์วิค (Kast and Rosenzweig) 
กล่าวว่าโครงสร้างองค์การท าให้เกิดกรอบแนวทางที่เป็นทางการ ส าหรับการด าเนินงานไปสู่เป้า 
หมาย โครงสร้างเกี่ยวข้องกับการแบ่งงานออกเป็นส่วน เป็นงานย่อยในระดับปฏิบัติ และก าหนด
แบบของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานเหล่านั้น ซึ่งอุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ์ จันทร์สุพัฒน์ 
ได้ศึกษาภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยศึกษางาน
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ของโรงเรียน/สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงสร้างระบบงานเดิมของสถานศึกษาต่าง ๆ ได้พบว่า 
การออกแบบองค์การโดยทั่วๆไปมักจะเป็นการออกแบบตามลักษณะการแบ่งงานเป็นหลัก ซึ่งมี
โครงสร้างขององค์การเป็นแบบหน้าที่เฉพาะคือ แบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มตามลักษณะงานที่
คล้ายกันหรือใช้ทักษะอย่างเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบริการ ฝ่าย
ปกครอง เป็นต้น โดยซาแนน-มอแรน (Tschannan-Moran) ชี้ให้เห็นความจ าเป็นของโรงเรียนที่
จะต้องใช้พื้นฐานของโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการ (Bureaucratic structure) เพื่อจัดการ
งานที่ซับซ้อนในโรงเรียนขนาดใหญ่และความหลากหลายของกลุ่มนักเรียน พื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ 
สายการบังคับบัญชา การจัดแบ่งแผนก นโยบาย ข้อบังคับ และ กฎระเบียบ  

นอกจากพบว่าโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูแล้ว ผลที่พบว่า โครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตครูนั้น อาจเน่ืองจากโรงเรียนมีโครงสร้างที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน การ
ประสานงานแต่ละฝ่าย สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจนเพียงพอ ท าให้ครูทราบบทบาท
ของตัวเองเพียงพอ หรือเกิดจากกฎระเบียบโรงเรียนที่ไม่เคร่งครัดเกินไป มีความยืดหยุ่น ก็จะส่งผล
ให้ครูปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและอย่างมีประสิทธิภาพได้ สอดคล้องกับวารร์ (Warr) ที่กล่าวถึง
กฎระเบียบในองค์การที่มีความชัดเจนว่าเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต และผลการ 
ศึกษาของจารุวรรณ หาดเหมันต ์ ที่พบว่าเมื่อพนักงานบริษัทเอกชนมีความเครียดเกี่ยวกับองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองความต้องการจากงาน ความต้องการจากบทบาท ความต้องการส่วนบุคคล 
โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น าในองค์การ หรือวงจรชีวิตขององค์การเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการท างาน
ของพนักงานด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านการขาดงาน จะมากขึ้นในระดับต่ า โดยที่พนักงานอาจ 
จะไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมการท างานในด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านการขาดงานออกมาอย่างเห็น
ได้ชัดนัก หรือถ้าแสดงออกก็จะแสดงออกน้อย  

3.7 วัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดย
ผ่านทางสุขภาพจิตครู  

จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตครู อาจเน่ืองจากว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบข้อบังคับทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการจ านวนมาก เพื่อเป็นกรอบให้กับครูในโรงเรียนปฏิบัติตาม จึงท าให้
ภายในโรงเรียนมีความเครียดสูง สอดคล้องกับแนวคิดมิติของวัฒนธรรมตามกรอบการศึกษาของ 
ฮอฟสตีด (Hofstede) ในมิตกิารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) โดยฮอฟสตีด 
ได้อธิบายว่าลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน คือ ระดับที่สมาชิกของวัฒนธรรมหนึ่งๆ รู้สึกว่า
ถูกคุกคามจากสถานการณ์ที่ไม่รู้หรือมีความไม่แน่นอน ซึ่งท าให้เกิดพฤติกรรมของการลด หรือ
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หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของการตัดสินใจ องค์การที่มีลักษณะของ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงนั้น จะพยายามสร้างกฎระเบียบข้อบังคับทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการจ านวนมาก เพื่อเป็นกรอบให้กับสมาชิกในองค์การปฏิบัติตาม บางคร้ังท าให้ภายใน
องค์การมีความเครียดสูง และการตัดสินใจต่างๆจะใช้มติของกลุ่มเป็นหลักหรือตามล าดับขั้นตอน 
ส่วนองค์การที่มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ านั้น จะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่สลับ 
ซับซ้อน มีการสนับสนุนให้หัวหน้างานตัดสินใจในลักษณะที่กล้าเผชิญกับความเสี่ยง พนักงานมี
ความเครียดในการท างานน้อย มีการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความคิดสร้างสรรค์สูง 
ไม่ชอบกฎระเบียบที่เป็นทางการ จะบังคับใช้เฉพาะในเร่ืองที่จ าเป็นเท่านั้น มีความวิตกกังวลต่ า 
พนักงานจะท างานหนักต่อเมื่อเขาต้องการจะท า ไม่ได้เกิดจากแรงขับภายในที่จะท ากิจกรรมนั้น 
ชอบการผ่อนคลาย และเป็นผู้ก าหนดกรอบเวลาในการท างานเอง  

3.8 ความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางตรงในทางลบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยผ่านทางการแสวงหา
สารสนเทศ และสุขภาพจิตครู  

จากผลการวิจัยพบว่าความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู แต่เป็นผลในทางลบ ผลที่พบเช่นน้ีไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ความร่วมมือ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของเดรสเซอร์ (Dresser) ที่ว่าปัจจัยความร่วมมือ
ในการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคล รวมทั้ง แซนเดอร์และริเวอร์ส 
(Sander and Rivers) แมคคาฟฟร่ีและคนอ่ืนๆ (McCaffrey and others) ที่พบผลวิจัยสรุปว่า การ
ท างานร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพวกครู สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน และเพิ่มความพึงพอใจของครู ผลทีพ่บว่าไม่สอดคล้องกับผลงานในอดีตเช่นนี้
อาจเนื่องจากเป็นความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายและวัฒนธรรมการท างาน กล่าวคือ การท างาน
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนมีลักษณะความเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) โดยครูให้
ความส าคัญกับความเป็นตัวของตัวเองในทางความคิดและการกระท า มากกว่าความสนใจต่อกลุ่ม 
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากกลุ่ม ระบบการจ้างงานของโรงเรียนเอกชนจะไม่จ้างคนโดย
ยึดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากครูมีผลการปฏิบัติงานไม่ดี หมดสัญญาจ้าง ผิดสัญญา ก็
สามารถเลิกจ้างได้ อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยมจะให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อีกประการหนึ่ง ความร่วมมือในสังคมไทยอาจมิได้ส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเสมอไป เพราะสังคมไทยมุ่งไมตรีสัมพันธ์เมื่อเข้ากลุ่ม ดังผลที่พบของ
ฮอลลิงเจอร์ และกันทามาระ (Hallinger and Kantamara) ในวัฒนธรรมในโรงเรียนของไทยที่ว่า
สังคมไทยจะเน้นการรวมกลุ่มและรักพวกพ้อง (collectivism) ด้วยเหตุน้ีการตัดสินใจของกลุ่มครูจึง
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มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโรงเรียนมากกว่าการตัดสินใจของครูคนหน่ึง และครูมักหลีกเลี่ยง
การกระท าที่แตกต่างไปจากการกระท าของกลุ่ม เมื่อมีการเข้ากลุ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อาจจะไม่ได้ผลดีเท่ากับการท างานของแต่ละบุคคลรวมกัน ซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมตะวันตกที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ยิ่งมกีารรวมกลุ่มจะยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่ม เพราะทุกคนมุ่งงาน มุ่ง
ความส าเร็จของงาน อย่างไรก็ตาม ค่าอิทธิพลทางลบที่พบมีน้ าหนักอิทธิพลค่อนข้างน้อย (-.02) ต่อ
ตัวแปรตามประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงน่าจะกล่าวได้ว่า ความร่วมมือของครูเป็นตัวแปรที่ไม่
ส าคัญนัก ส าหรับการอธิบายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

ผลที่พบว่า ความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูโดยผ่านทางสุขภาพจิตครูนั้น สอดคล้องกับแนวคิดของวารร์ (Warr) ได้กล่าวถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตประการหนึ่งคือโอกาสส าหรับการติดต่อระหว่างบุคคล 
(opportunity for interpersonal contact) สุขภาพจิตของบุคคลคือประสบการณ์ทางบวกที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลอ่ืนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคมและอารมณ์ สิ่งแวดล้อมที่ขัดขวางการติดต่อระหว่าง
บุคคล โดยการโดดเดี่ยวบุคคลให้ท างานล าพังเป็นการท าร้ายสุขภาพจิตอย่างมาก สอดคล้องกับ
บอร์จ และฟอลซัน (Borg and Falzon) และ ฮานิฟ (Hanif) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตครู
ประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างครู (Relationship among Teachers) โดยความขัดแย้งในหมู่
เพื่อนอาจรบกวนความสามัคคี ความร่วมมือและสิ่งดีงามระหว่างครูได้ 

ผลที่พบว่า ความร่วมมือของครูมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของครูโดยผ่านทางการแสวงหาสารสนเทศ สอดคล้องกับ สเตราส์ (Straus) ที่เสนอหลักการ
ความร่วมมือประการหนึ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือของความร่วมมือ ซึ่งฮอร์น (Horn) ให้
ความเห็นว่าโดยความเป็นจริงแล้ว ครูต้องการ (need) เพื่อนร่วมงาน การพึ่งพาอาศัยกัน 
(interdependence) เป็นเรื่องพิเศษรีบด่วนเมื่อครูได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองคุณภาพ ซึ่งใน
ความเป็นจริง งานวิจัยทางการศึกษาก็ได้แสดงถึงเร่ืองการพึ่งพาอาศัยกันเพิ่มมากขึ้นโดยมีการ
ตรวจสอบในมิติต่างๆของการท างานของครูเสมอๆ ในโรงเรียนมัธยมนั้น เวลาท างานของครูนั้นถูก
จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน ซึ่งไม่สนับสนุนการสนทนาและการท างานร่วมกันของครู 
การท างานของครูที่สอนในวิชาเดียวกันหรือระดับเดียวกันมักจะใช้เวลาร่วมกันเพื่อถกเถียงเร่ืองราว
เกี่ยวกับพัฒนาและแบ่งปันความรู้ และอิงเออร์ (Inger) พบว่าครูผู้สอนอาชีวศึกษาและครูวิชาการใน
ระดับมัธยมศึกษาร่วมมือกันทางวิชาการ โดยเร่ิมต้นการวางแผนร่วมกันและใช้ข้อมูลร่วมกัน
เกี่ยวกับนักเรียนของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาสอนให้แก่นักเรียน และครูผู้สอนอาชีวศึกษาและครู
วิชาการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่กัน ประสานงานทางวิชาการระหว่างหลักสูตรอย่าง
รอบคอบและในที่สุดคือการท างานร่วมกันทางวิชาการ       
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ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู เพราะถ้าครูสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้แล้ว จะท าให้องค์การหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพอันเป็นความส าเร็จของการจัดการศึกษา ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายส าคัญที่เกี่ยวข้อง
เป็นดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความรู้ของครู และการแสวงหาสารสนเทศ เป็นปัจจัย 
เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู จึงควรมีการเสริมสร้างความรู้ที่จ าเป็นในการจัด 
การเรียนการสอน ทั้งในด้านความรู้เฉพาะและความรู้ทางวิชาชีพแก่ครูอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเองในการค้นคว้าสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้าง 
ทักษะการแสวงหาสารสนเทศแก่ครู ขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องมีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่อ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ต ารา หรือ งานวิจัย เป็นต้น 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การรับรู้ความสามารถของตน  
สุขภาพจิต เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู จึงควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และคุณลกัษณะการรับรู้ความสามารถของตน โดยกระตุ้น
ให้เกิดความคิดท างานเพื่องาน ท างานเพื่อความส าเร็จ เอาชนะอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโดย
พยายามไม่ลดละ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน มีกีฬาและนันทนาการ เน้นส่งเสริมคนท าดีได้ดี 
คนท างานมากได้ผลตอบแทนมาก บริหารผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ให้ความรู้สึกเป็นมิตรและ
มั่นคงในการท างาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับครู โดยครูควรมีการพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหา
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจัยท าให้ได้สารสนเทศที่เสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทั้ง 8 ตัวแปรสามารถอธิบายประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของครูได้ร้อยละ 57 ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างสูง แต่แสดงว่า ยังมีตัวแปรอ่ืนๆที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอีกที่ผู้วิจัยมิได้น าเข้ามาศึกษา ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไป จึง
ควรแสวงหาตัวแปรที่คาดว่ามีความสัมพันธ์หรือเป็นสาเหตุให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ เช่น ทัศนคติที่ดีต่องาน การสนับสนุนจากผู้บริหาร การพัฒนาตนเอง เป็นต้น 

2. อาจท าการวิจัยเชิงทดลอง โดยสร้างรูปแบบหรือหลักสูตรการพัฒนาครูโรงเรียน
เอกชนสอนภาษาจีน โดยน าตัวแปรปัจจัยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เด่นๆไปสร้างเป็นวิชาหรือ
กิจกรรมพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงยิ่งขึ้น 

3. การศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนี้ อาจท าการศึกษาเจาะจงลงในกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันทางชีวสังคม เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน เป็นต้น หรือนักวิจัยที่สนใจครูกลุ่ม
อ่ืน สังกัดอื่น อาจท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เพื่อให้ได้
สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข. 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีใหส้ัมภาษณ์ 

1. นางกมลรส บุญศักดาพร ครูโรงเรียนฮั้วเคี้ยว (华侨学校) จังหวัดบุรีรัมย์  

รางวัลคุรุสดุดีประจําปี2545 

2. นางนาฏยา ธรรมกิจวัฒน์ ครูโรงเรียนฮั้วเคี้ยว (华侨学校) จังหวัดบุรีรัมย์  

รางวัลคุรุสดุดีประจําปี2543 

3. นางพวงพัน แซ่จั่น ครูโรงเรียนหมิงซิน (铭心学校) จังหวัดระนอง 

รางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2545 

4. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง ครูโรงเรียนสิ่นหมิน (醒民学校)  จังหวัดพิษณุโลก 

รางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2542 

5. น.ส.จุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (光中公学)  จังหวัด

เพชรบุรี รางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2543 

6. นางนลินรัตน์ ธีรเกียรติปภาดา ครูโรงเรียนตงเจ่ีย (中正学校) จังหวัดนครพนม

รางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2552 

7. นางดาราวรรณ ปลั่งศรีทรัพย์ โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (同济学校) จังหวัด

พิจิตร รางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2543 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สังเกตโรงเรียน 
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ภาคผนวก ง. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ.  

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. โกศล มีคุณ 
 วุฒิการศึกษา      กศ.ด. ( การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  

สภาวิจัยแห่งชาติ 
   

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นรา สมประสงค์ 
 วุฒิการศึกษา            Ed. D (Educational Administration) 
 ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ พวงสุวรรณ 
 วุฒิการศึกษา           กศ.ด. (บริหารการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
 ตําแหน่ง ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1, 2 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

   

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 
 วุฒิการศึกษา            Ph.D. (Educational Administration)  

Southern Illinois University, U.S.A. 
 ตําแหน่ง ผศ.ดร. ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี นิลกรณ์ 
 วุฒิการศึกษา            Ph.D. (Statistics), Carnegie-Mellon University, U.S.A.   
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://reg.su.ac.th/registrar/teach_time.asp?officerid=3203&f_cmd=2&officercode=51117&officername=%BC%D9%E9%AA%E8%C7%C2%C8%D2%CA%B5%C3%D2%A8%D2%C3%C2%EC+%B4%C3%2E+%BB%C3%D2%B3%D5+%B9%D4%C5%A1%C3%B3%EC&remark=511&officeremail=pranee%40su%2Eac%2Eth
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ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



248 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช.  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ซ. 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แบบสังเกตโรงเรียนอย่างไม่มีส่วนร่วม  
3. แบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบสัมภาษณ์ 
ประกอบการทําวิจัยเร่ือง  

“ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน” 

 
ผู้วิจัย  นางสาวอําพร อัศวโรจนกุลชัย นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง....................................................สถานที่ทํางาน................................................................... 
ได้รับรางวัลคุรุสดุดีในปี พ.ศ...................................วันที่สัมภาษณ์..................................................... 
 
กรอบค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่า การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคือการทํางานอย่างไร อธิบาย 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี้เป็นสาเหตุต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ใช่หรือไม่ อย่างไร 
2.1 โครงสร้างการบริหารในโรงเรียน 
2.2 วัฒนธรรมในโรงเรียน 
2.3 สุขภาพจิตของครู 
2.4 การรับรู้ความสามารถของตน 
2.5 ความร่วมมือของครู 
2.6  ความรู้ของครู 
2.7 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
2.8 การแสวงหาสารสนเทศ 
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แบบสังเกตโรงเรียนอย่างไม่มีส่วนร่วม 

 
ช่ือ......................................................................................สอนวิชา...............................................ช้ัน......................
โรงเรียน.............................................................แขวง/ตําบล.........................................อําเภอ.................................. 
จังหวัด...................................เมื่อวันที่.......................................เวลา..........................ถึง....................คาบที่............. 
สภาพทั่วไป................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
.......................... ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ..........................
...................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................................... ...................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................ ..................................................................................................
........................................................................................................... .......................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................ ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามมีจํานวน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฏในการปฏิบัติงานหรือ

ในโรงเรียน 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครู 

2. โปรดตอบทุกข้อคําถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามที่ปฏิบัติจริงของท่าน เพราะ
ข้อมูลที่ได้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัย ข้อมูลที่รวบรวมได้จะนําไปวิเคราะห์และนําเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและจะไม่นําไปเผยแพร่แต่ประการใด 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 
                                                                      นางสาวอําพร อัศวโรจนกุลชัย 
                                                         นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 
                                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                         □ ชาย                            □ หญิง   
     
2. อายุ                                             □ ไม่เกิน 30 ป ี                      □ 31 - 40 ปี □ 41 - 50 ปี                     □ 50 ปีขึ้นไป 
     
3. วุฒิการศึกษา                              □ ปริญญาตร ี                        □ ปริญญาโท      □ ปริญญาเอก                      □ อื่นๆ .................... 
     
4. ประสบการณ์ 
การทํางาน            

□ 1 - 5 ปี          □ 6 -  10 ปี   □ 11 - 15 ปี          □ 15 ปีขึ้นไป 

     
5. ตําแหน่ง 
    

□ ครูผู้สอนวิชา 
□ อื่นๆ.....................                 

□ ครูประจําช้ัน     
 

□ หัวหน้าฝ่าย    
 

□ หัวหน้าสายวิชา 
 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฏในการปฏิบัตงิานหรอืในโรงเรียน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเปน็จรงิสําหรับตัวท่านหรือตรงกับสภาพในโรงเรียนของท่านมากน้อย 
                เพียงใด คําถามแต่ละขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จรงิมาก จรงิปานกลาง  
               จริงน้อย และ จริงน้อยที่สุด ใหท้่านทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงกับสภาพเป็นจริงที่ปรากฏ 

ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 โรงเรียนของข้าพเจ้ากําหนดขอบเขต

ขั้นตอนของอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน 

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

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

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

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

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

2 โรงเรียนของข้าพเจ้าแบ่งงานออกเป็น
กลุ่มหรือฝ่ายอย่างชัดเจน 

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

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

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

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

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

3 ในโรงเรียนของข้าพเจ้ามีการ
ประสานงานภายในแต่ละกลุ่มงาน
หรือฝ่ายอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
4 การประสานงานระหว่างสายงาน

ภายในโรงเรียนของข้าพเจ้าค่อนข้าง
สับสนวุ่นวาย  

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

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

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

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

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

5 โรงเรียนของข้าพเจ้าจัดบคุลากรให้
ทํางานตามความถนัด หรือ
ความสามารถ 

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

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

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

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

 
 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
6 ฝ่ายต่างๆในโรงเรียนของข้าพเจ้า

ทํางานประสานสัมพันธ์กันด ี
 
.............. 

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

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

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

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

7 โรงเรียนของข้าพเจ้ามีการแบ่งสาย
การบังคับบัญชาที่ไม่ชัดเจน  

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

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

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

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

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

8 โรงเรียนของข้าพเจ้าแบ่งงานใหท้ํา
โดยมิได้คํานงึถึงความชอบหรือความ
สมัครใจ  

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

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

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

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

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

9 โรงเรียนของข้าพเจ้ามีระเบียบปฏิบัติ
ในการทํางานอย่างเหมาะสม 

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

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

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

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

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

10 โรงเรียนของข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ครู
มีส่วนร่วมในการบริหารน้อยมาก  

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

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

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

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

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

11 ในโรงเรียนของข้าพเจ้า ผู้บรหิารมัก
ตัดสินใจก่อนทีจ่ะถามความเห็นจาก
ครู  

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

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

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

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

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

12 ในโรงเรียนของข้าพเจ้า มีข้อจํากัดใน
การที่ครูจะทําส่ิงต่างๆตามความคิด
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง  

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

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

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

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

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

13 ในโรงเรียนของข้าพเจ้า ครูให้ความ 
สําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมากกว่างาน  

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

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

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

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

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

14 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นในการแข่งขันสูง เพื่อ
แสวงหาหนทางสู่ความสําเร็จ  

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

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

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

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

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

15 ในโรงเรียนของข้าพเจ้ามักจะใช้
วิธีการตัดสินใจโดยใช้มตขิองกลุ่ม 

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

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

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

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

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

16 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้าสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมของตัวเอง
ให้เข้ากับสังคมยคุใหม่ทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไป 

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

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

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

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

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

17 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้าได้รับการ
พิจารณารางวัลอย่างยุติธรรม 
 

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

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

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

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

 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
18 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้าตัดสินใจ

โดยไม่คํานึงถึงเหตผุล  
 
.............. 

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

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

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

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

19 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้าปฏบิัตติาม
กฎระเบียบข้อบังคบัของโรงเรียนทั้ง
ที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างเคร่งครัด 

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

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

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

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

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

20 ครูในโรงเรียนของข้าพเจ้ามีความ
เพียรพยายามและยืนหยัดยึดมัน่ใน
เป้าหมายการทํางานอย่างมัน่คงเพื่อ
มุ่งสู่อนาคตทีด่ ี

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

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

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

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

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

21 ข้าพเจ้าสามารถควบคุมสถานการณ์
การปฏิบัตงิานที่ยากลําบากได้อยา่ง
เหมาะสม 

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

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

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

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

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

22 ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวไดต้าม
สถานการณ์เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายทีต่้องการ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
23 ข้าพเจ้าเข้าใจในสังคม จึงไม่รู้สึก

กังวลกับปัญหารอบๆตัวที่ตอ้งแก้ไข 
 

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

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

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

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

................ 
24 ข้าพเจ้าเข้าใจธรรมชาติและเหตผุลใน

การกระทําของผู้อืน่ 
 

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

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

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

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

................ 
25 ข้าพเจ้ามีความสุขในการปฏบิัติงานที่

รับผิดชอบ 
 

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

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

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

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

................ 
26 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานมีความสุข

มากเมื่อปัญหาต่างๆในการทํางาน
ผ่านลุล่วงไปด้วยด ี

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
27 ข้าพเจ้ายอมรบัได้ทั้งคําชมและคํา

ตําหนิของผูบ้ริหาร 
 
.............. 

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

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

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

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

28 ข้าพเจ้าจะรีบช่วยเหลือทันทีหาก
นักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานต้องการ
ให้ช่วยแก้ไขปัญหา  

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

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

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

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

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

29 ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายกับกฎระเบียบของ
โรงเรียน  

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

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

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

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

 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่านหรือใน

โรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
30 ข้าพเจ้าหลบหลีกเรื่องของเพื่อน

ร่วมงาน หรือของที่ทํางาน  เพราะถือ
ว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง   

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

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

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

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

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

31 ข้าพเจ้าเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ
ในการจัดการภาระงานที่ยากลําบาก
ได ้

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

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

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

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

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

32 ข้าพเจ้ามีความเพียรพยายามในการ
ปฏิบตัิงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

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

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

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

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

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

33 ข้าพเจ้าทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อการทําหน้าทีป่ัจจุบนัให้ดีที่สุด 

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

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

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

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

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

34 แม้ว่างานจะออกมาไม่ดี ข้าพเจ้าก็
มุ่งมั่นพยายามปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

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

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

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

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

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

35 บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยล้าและ
เบื่อหน่ายงาน  

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

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

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

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

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

36 ครูยุติในงานที่ล้มเหลวเพราะคิดวา่
ตนเองมคีวามสามารถไม่เพียงพอ 

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

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

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

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

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

37 ข้าพเจ้าต้องมุง่มั่นมากกว่าเดิม หาก
งานยังไม่ประสบความสําเร็จ 

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

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

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

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

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

38 ข้าพเจ้านําความล้มเหลวมาเป็น
บทเรียนในการปรับปรุงการทํางาน
และการเรียนรู ้

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
39 งานของข้าพเจ้าไม่บรรลุผลสําเรจ็

เพราะผู้บรหิารไม่สนับสนุน  
 

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

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

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

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

................ 
40 ความล้มเหลวเปน็สิ่งท้าทายให้

ข้าพเจ้าต้องทํางานให้สําเร็จ 
 
.............. 

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

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

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

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

41 ข้าพเจ้าทํางานร่วมกันกับเพื่อน
ร่วมงานอย่างสมัครใจ    

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

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

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

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

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

42 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานพึ่งพาอาศัย
กันเสมือนเปน็ส่วนหนึง่ของการ
ทํางาน 
 
 

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

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

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

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

 
 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
43 ข้าพเจ้าปฏิเสธทีจ่ะรับผิดชอบงาน

หรือกิจกรรมทีเ่พื่อนร่วมงานจัดการ 
ที่ไม่ใช่หรือตรงกับความคิดเห็นของ
ข้าพเจ้า 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

44 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานสนับสนุน
ซ่ึงกันและกัน ทําให้งานประสบ
ผลสําเร็จ 

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

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

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

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

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

45 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานทุกคน
ได้รับสิทธิเสมอภาคทีจ่ะมีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อ
ภาระหน้าที่โดยตรงของตนเอง 

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

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

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

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

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

46 ข้าพเจ้าไม่ไว้วางใจผูใ้ดทัง้นั้นในการ
ทํางาน  

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

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

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

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

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

47 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานไม่มีความ
ขัดแย้งในความคดิที่ตกลงกนัไม่ได้  

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

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

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

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

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

48 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานยอมรับ
ความคิดซึ่งกันและกัน  

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

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

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

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

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

49 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานต่างชอบ
ทํางานคนเดียว  

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

 
........... 

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

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

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

50 ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมงานต่างให้
ความช่วยเหลือกันเปน็อย่างดี 

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

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

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

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

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

51 ข้าพเจ้ามีความรู้ในด้านเนื้อหาที่จะ
สอนอย่างเพียงพอ 

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

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

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

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

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

52 ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม 

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

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

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

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

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

53 ข้าพเจ้ามีความรู้ในด้านหลักสูตรของ
ช้ันที่สอนอย่างชัดเจน 

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

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

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

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

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

54 ข้าพเจ้าเข้าใจพื้นฐานความรู้ของ
นักเรียนที่สอนอย่างชดัเจน 

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

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

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

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

 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่านหรือใน

โรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
55 ข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลส่วนตัวของ

นักเรียนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ
รอบตัวนักเรียนมากพอทีจ่ะทําให้
เข้าใจนักเรียนได้  

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
56 ข้าพเจ้าเลือกใช้ส่ือประกอบการเรียน

การสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิง่ขึ้น 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
57 ข้าพเจ้าใช้วิธีควบคุมช้ันเรียนโดยให้

นักเรียนร่วมตั้งระเบียบความ
ประพฤติของตนเอง 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
58 ข้าพเจ้าสามารถวัดผลประเมินผล

นักเรียนได้อย่างยุติธรรม รวดเร็ว 
 

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

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

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

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

................ 
59 ข้าพเจ้าแสวงหาเทคนิค วิธีการ 

กระบวนการสอนที่ทําให้เด็กไม่เบื่อ
เรียน มาใช้อย่างสมํ่าเสมอ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
60 ข้าพเจ้าอาศัยการเรียนรู้ไปพร้อมกับ

นักเรียนโดยไมจ่ําเปน็ต้องค้นคว้า
ล่วงหน้าก่อนสอน  

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
61 ข้าพเจ้ามุ่งมัน่ในการปฏิบัตงิานใน

หน้าที่ให้ดขีึ้นตลอดเวลา 
 

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

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

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

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

................ 
62 ข้าพเจ้าคดิตลอดเวลาว่าทําอย่างไร

นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
63 ข้าพเจ้าต้องการทํางานกับปญัหาและ

พยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
 
.............. 

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

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

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

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

64 แม้งานที่ข้าพเจ้าไม่มีความชํานาญ แต่
ข้าพเจ้าประเมินตนเองแล้วว่าสามารถ
ทําได ้ข้าพเจ้าก็จะรับทํา 

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

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

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

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

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

65 ความล้มเหลวทําให้ข้าพเจ้าท้อแท้ใน
การทํางาน  

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

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

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

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

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

66 ข้าพเจ้ามีความสุขใจเมือ่ผลงานที่
ปรากฏออกมาประสบความสําเร็จ 

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

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

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

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

 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
67 ข้าพเจ้าไม่เห็นความจําเปน็ต้อง

พัฒนาการทํางานเพราะอย่างไรกไ็ด้
ค่าตอบแทนเท่าเดิม  

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

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

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

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

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

68 ข้าพเจ้ามุ่งมัน่ปรบัปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
69 ข้าพเจ้าชอบทํางานทีท่้าทายต่อ

ความสามารถ 
 

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

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

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

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

................ 
70 ถ้าพบว่างานใดยาก ข้าพเจ้าปฏิเสธ

ทันที  
 

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

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

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

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

................ 
71 ข้าพเจ้าแสวงหาข้อมูล ข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบนัและทนัเหตุการณ์อยู่เป็น
ประจํา 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
72 ข้าพเจ้าสามารถรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารที่จําเปน็และนํามาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
73 ข้าพเจ้าจัดข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมมา

ได้อย่างเป็นระบบ 
 
.............. 

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

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

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

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

74 ข้าพเจ้านําข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม่ําเสมอ 

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

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

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

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

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

75 ข้าพเจ้าไม่แสวงหาข้อมูลข่าวสาร
เพราะเสียเวลา  

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

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

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

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

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

76 ครูต้องการข้อมูลอืน่เพราะคิดว่าใน
งานที่จะทํามขี้อมูลยังไม่เพียงพอ 

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

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

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

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

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

77 ข้าพเจ้าคดิว่าการอบรมต่างๆให้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาน้อย  

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

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

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

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

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

78 ครูเห็นความจําเปน็ว่าควรต้อง
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

79 สังคมเปลี่ยนไปเร็วมาก ครจูึงต้อง
สนใจกับข้อมูลข่าวสาร 

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

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

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

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

 
................ 
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ข้อที ่
สภาพที่ปรากฏกับตัวท่าน 

หรือในโรงเรียน 
ระดับความเป็นจริง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
80 ข้าพเจ้าติดตามประเด็นปัญหาหรอื

เรื่องราวต่างๆทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องใน
สาขาอาชีพครูอย่างสมํ่าเสมอ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
 
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการปฏิบัตงิานของท่านในโรงเรียน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาถึงข้อความต่อไปนี้ว่าท่านปฏิบัติอยูใ่นระดับใด ได้แก่ ปฏิบตัิมากที่สุด ปฏบิัติมาก  
                ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบตัิน้อย และ ปฏบิัติน้อยที่สุด โดยให้ท่านทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ 
                ระดับที่ท่านปฏบิัติ  

ข้อที ่ ข้อความทีป่ฏบิัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ 
 

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

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

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

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

................ 
2 ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือ

สัมมนา ที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกครั้ง 
 

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

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

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

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

................ 
3 ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม อบรม หรอื 

สัมมนาที่องค์การหรือหน่วยงาน
ภายนอกจัดเปน็ประจําที่มโีอกาส 

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

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

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

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

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

4 ข้าพเจ้าดูแลเอาใจใส่นักเรียนเสมือน
เป็นบุคคลในครอบครัว 

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

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

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

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

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

5 ข้าพเจ้าประเมินผลอย่างคํานงึถึงความ
ยุติธรรมกับผู้เรียน 

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

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

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

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

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

6 ข้าพเจ้าเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมทีใ่ห้
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผูเ้รียน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
7 ข้าพเจ้ามุ่งมัน่พัฒนาผู้เรียน ตามความ

ถนัด ความต้องการ และความสนใจ
ของผูเ้รียน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
8 ข้าพเจ้าศึกษาความต้องการในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนจากการวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญหาความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
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ข้อที ่ ข้อความทีป่ฏบิัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
9 ข้าพเจ้าส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการ

ด้านต่างๆตามศักยภาพของตนอยา่ง
เป็นระบบ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
10 ข้าพเจ้าเลือกใช้หรือปรบัปรงุแผนการ

สอน บันทึกการสอนไปใช้ไดผ้ลดีกับ
ผู้เรียนมากย่ิงๆขึ้น 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
11 ข้าพเจ้าเขียนแผนการสอน เตรียมการ

สอนที่มุ่งให้ผู้เรียนบรรลุวัตถปุระสงค์ 
ของการเรียนรู้มากที่สุด 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
12 ข้าพเจ้าตรวจสอบและปรบัปรุง

แผนการสอนให้มคีวามถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนใช้จริง 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
13 ข้าพเจ้าเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 

เอกสาร ส่ิงพิมพ์ หรือ เทคนคิวิธีการ
ต่างๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
14 ข้าพเจ้าปรับปรุงเครื่องมืออปุกรณ์ 

เอกสาร ส่ิงพิมพ์ หรือ เทคนคิวิธีการ
ต่างๆที่ใชใ้นการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
15 ข้าพเจ้าเลือกใชเ้ครื่องมืออุปกรณ์ 

เอกสาร ส่ิงพิมพ์ หรือเทคนคิวิธีการ
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและ
เนื้อหาสาระวิชา เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

................ 
16 ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ให้ผูเ้รียนได้ ปฏิบตัิจรงิ 
 
.............. 

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

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

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

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

17 ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้
ผู้เรียนสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วย
ตนเอง 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
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ข้อที ่ ข้อความทีป่ฏบิัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
18 ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ให้ผูเ้รียนเกดิค่านิยม และนิสัยการ
ปฏิบตัิที่ถาวร 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
19 ข้าพเจ้าได้ระบุปญัหาความต้องการ

ของผูเ้รียนที่ต้องได้รบัการพัฒนา และ
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
20 ข้าพเจ้ารายงานเทคนิค วิธีการหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอน ที่
นํามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ตลอดจนขั้นตอนวิธีการใช้
เทคนิค วิธีการหรือนวัตกรรมนัน้ๆ 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

................ 
21 ข้าพเจ้ารายงานผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน ที่
เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
22 ข้าพเจ้าเลือกแตง่กายให้เหมาะสมตาม

กาลเทศะเพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ีแก่
ผู้เรียน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
23 ข้าพเจ้าปฏิบตัิตนอย่างมจีริยธรรมทํา

ให้ผูเ้รียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็น
แบบอย่าง 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
24 ข้าพเจ้าให้ความยุติธรรมและความ

เสมอภาคกับนักเรียนทุกคน ตัดสนิ
ปัญหาโดยใช้เหตผุลและขอ้มูล
มากกว่าที่จะใช้อารมณ์และความรู้สึก 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
25 ข้าพเจ้าให้ความสําคัญและรบัฟังความ

คิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยความ
เต็มใจ  

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
26 ข้าพเจ้ายอมรบัในความรู้ความสามารถ

ของเพื่อนร่วมงานทุกคน 
 

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

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

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

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

................ 
27 ข้าพเจ้าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ใน

การปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ ของเพื่อน
ร่วมงาน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
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ข้อที ่ ข้อความทีป่ฏบิัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
28 ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสําคัญ และ

รับฟังความคดิเห็นของบคุคลอืน่ใน
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
29 ข้าพเจ้าเต็มใจร่วมมือปฏบิัติงานกับ

บุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษา 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
30 ข้าพเจ้าช่วยสร้างการยอมรับซึ่งกัน

และกันระหว่างชุมชนกับสถานศกึษา 
เพื่อการทํางานร่วมกัน 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
31 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ อย่างมีเหตุผล 
 

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

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

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

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

................ 
32 ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลประกอบการ

แก้ปัญหา พัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
33 ข้าพเจ้าสามารถใช้ข้อมูลประกอบการ 

พัฒนางาน และพัฒนาสังคมอย่าง
ได้ผลด ี

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
34 ข้าพเจ้าสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดย

การนําเอาปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ 
มากําหนดเปน็กิจกรรมการเรียนรู ้ 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
35 ข้าพเจ้าใช้วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นใน

สังคมมาเป็น โอกาสในการพัฒนาให้
นักเรียนไดเ้รียนรู ้

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

................ 
36 ข้าพเจ้ามองปัญหาของผูเ้รียนอย่างมี

สติในมุมที่แตกต่าง (จากผู้อื่น) เพือ่หา
แนวทางทีจ่ะแก้ไขหรือส่งเสริม
ความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

................ 
         
ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                           ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ฌ. 
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 

 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
X11         439.5333       741.1540        .1997           .9459 

X12         439.4000       731.6276        .4697           .9451 
X13         439.8000       734.3724        .3438           .9455 

X14         440.0000       726.1379        .4449           .9451 

X15         439.9667       738.3092        .2847           .9456 
X16         439.7667       730.2540        .4245           .9452 

X17         439.8333       729.4540        .4386           .9452 
X18         440.2333       721.4954        .6177           .9445 

X19         439.8333       741.3161        .1959           .9459 

X110       440.3667       727.5506        .5243           .9449 
X21         440.2333       710.3230        .6810           .9441 

X22         440.1333       732.1195        .3927           .9453 
X23         440.1667       745.5920        .0476           .9466 

X24         439.9667       736.6540        .3337           .9455 
X25         439.7667       729.3575        .4771           .9450 

X26         439.7667       741.4264        .1647           .9461 

X27         440.0000       727.2414        .4667           .9451 
X28         439.9333       731.9954        .4319           .9452 

X29         439.9000       744.9897        .0982           .9461 
X210       439.5667       741.4954        .2028           .9459 

X31         440.0333       749.3437       -.0416           .9465 

X32         439.6333       738.6540        .2745           .9457 
X33         439.8333       740.6264        .1825           .9460 

X34         439.4667       742.6023        .1942           .9458 
X35         439.4667       732.4644        .4935           .9451 

X36         439.1000       734.9207        .4057           .9453 

X37         439.3000       725.1138        .7001           .9445 
X38         439.2667       728.7540        .7072           .9446 

X39         439.6333       722.1713        .5817           .9446 
X310       439.6000       727.2828        .4710           .9450 

X41         439.8000       747.8207        .0053           .9464 
X42         439.1333       734.0506        .4983           .9451 

X43         439.2667       733.5816        .4678           .9451 

X44         439.3000       738.0103        .4670           .9453 
X45         440.0000       713.2414        .6369           .9443 

X46         439.7000       729.0448        .4639           .9451 
X47         439.3333       741.1954        .2157           .9458 

X48         439.5000       742.6724        .1463           .9461 

X49         439.8000       722.0966        .6208           .9445 
X410        439.6667       736.7126        .2595           .9458 

X51         439.3000       726.8379        .5481           .9448 
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 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

X52         439.3333       735.1264        .4599           .9452 
X53         439.6667       732.0920        .3307           .9456 

X54         439.2333       741.4954        .3268           .9456 

X55         439.5000       728.0517        .6091           .9447 
X56         439.7667       727.7023        .4870           .9450 

X57         439.4000       728.3172        .4868           .9450 
X58         439.4667       723.9126        .4845           .9450 

X59         439.4000       728.0414        .3655           .9455 

X510        439.4333       728.3230        .5435           .9448 
X61         439.6333       739.7575        .3608           .9455 

X62         439.6333       735.8264        .4500           .9452 
X63         439.5000       736.1897        .4003           .9453 

X64         439.2667       739.7195        .4545           .9454 
X65         439.4667       737.9126        .3606           .9454 

X66         439.5667       738.3230        .3019           .9456 

X67         439.6667       736.2989        .4180           .9453 
X68         439.5667       744.5989        .1211           .9460 

X69         439.5000       748.3276       -.0021           .9461 
X610        439.3667       734.3782        .3238           .9456 

X71         439.2333       738.8057        .4580           .9453 

X72         439.2333       733.2885        .7284           .9449 
X73         439.6667       739.8161        .2345           .9458 

X74         439.6333       742.6540        .1994           .9458 
X75         439.7667       723.9782        .4716           .9450 

X76         438.9667       734.3782        .4443           .9452 

X77         439.4333       732.1161        .4052           .9453 
X78         439.5000       738.7414        .3603           .9455 

X79         439.9333       744.5471        .0907           .9463 
X710        439.4333       739.4954        .1997           .9460 

X81         439.4000       736.3172        .4805           .9452 
X82         439.4667       741.2920        .2814           .9456 

X83         439.7000       741.4586        .2025           .9459 

X84         439.7000       736.2172        .3653           .9454 
X85         439.1000       732.5759        .4030           .9453 

X86         439.2667       737.9954        .2484           .9458 
X87         439.2000       744.5793        .0846           .9463 

X88         439.3667       738.2402        .2669           .9457 

X89         439.2000       736.7862        .2859           .9457 
X810        439.5000       735.0862        .4377           .9452 

Y1          439.4667       739.6368        .2993           .9456 
Y2          439.5333       732.8782        .3345           .9456 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

Y3          439.8333       730.0057        .3322           .9457 
Y4          439.0667       740.8920        .2783           .9456 

Y5          439.0333       740.6540        .2808           .9456 

Y6          439.2333       744.9437        .1283           .9460 
Y7          439.4000       742.5931        .1927           .9458 

Y8          439.5333       743.5678        .1955           .9458 
Y9          439.5667       737.5644        .3657           .9454 

Y10         439.5667       739.7023        .2911           .9456 

Y11         439.4667       742.5333        .2305           .9457 
Y12         439.6667       741.6782        .2269           .9458 

Y13         439.8000       735.2000        .4213           .9453 
Y14         440.0333       733.4816        .4846           .9451 

Y15         439.6667       741.0575        .2489           .9457 
Y16         439.6000       743.5586        .1739           .9459 

Y17         439.6333       740.5851        .2751           .9456 

Y18         439.7667       745.0816        .1145           .9460 
Y19         439.6667       738.9195        .3247           .9455 

Y20         440.0000       735.3793        .4154           .9453 
Y21         439.7333       741.2368        .2054           .9459 

Y22         439.2000       725.6138        .5784           .9447 

Y23         439.2667       737.7885        .4413           .9453 
Y24         439.1667       738.9023        .3976           .9454 

Y25         439.3667       741.7575        .2393           .9457 
Y26         439.3667       740.0333        .3042           .9456 

Y27         439.2333       730.5989        .5448           .9449 

Y28         439.4667       747.4299        .0307           .9462 
Y29         439.4000       736.5241        .4064           .9453 

Y30         439.5333       736.0506        .3874           .9454 
Y31         439.9333       729.2368        .5522           .9449 

Y32         439.6667       738.5747        .2987           .9456 
Y33         439.7667       736.0471        .3585           .9454 

Y34         439.8333       731.9368        .5244           .9450 

Y35         439.6000       739.3517        .3342           .9455 
Y36         439.5667       738.8057        .3737           .9454 

 
 

 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items =116 
 

Alpha =    .9459 
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ภาคผนวก ญ. 
รายช่ือโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนที่เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน 
 

ล าดับ ชื่อจีน ชื่อไทย ท่ีตั้ง 
1 普智学校 โรงเรียนโกศลวิทยา กรุงเทพมหานคร 
2 培英学校 โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร 
3 进德学校 โรงเรียนจิ้นเตอะ กรุงเทพมหานคร 
4 广肇学校 โรงเรียนกว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร 
5 新育民公学 โรงเรียนยหุมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 
6 中心公学 โรงเรียนประสาทวุฒ ิ กรุงเทพมหานคร 
7 侨光公学 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา กรุงเทพมหานคร 
8 新大同公学 โรงเรียนซินไตท้ง กรุงเทพมหานคร 
9 三育公学 โรงเรียราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 
10 中山学校 โรงเรียนกงล้ีจงซัน กรุงเทพมหานคร 
11 侨英学校 โรงเรียนพระโขนงวิทยา กรุงเทพมหานคร 
12 新育华公学 โรงเรียนซินหยกฮ้ัวกงฮัก กรุงเทพมหานคร 
13 醒华学校 โรงเรียนสิงฟ้า กรุงเทพมหานคร 
14 孔堤公学 โรงเรียนคลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 
15 亚东公学 โรงเรียนตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
16 新中华中学 โรงเรียนอาทรศึกษา กรุงเทพมหานคร 
17 廊祝华侨学校 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮั้วเคี้ยว กรุงเทพมหานคร 
18 展华公学 โรงเรียนจันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 
19 培知公学 โรงเรียนผดุงกจิวิทยา กรุงเทพมหานคร 
20 培华公学 โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพมหานคร 
21 侨德公学 โรงเรียนพร้อมมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 
22 培华公学 โรงเรียนป้วยฮ้ัว สมุทรปราการ  
23 健民公学 โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน สมุทรสงคราม  
24 育英公学 โรงเรียนล้อมรักษ์ (ราษฎร์ยกเอง) สมุทรสงคราม   
25 智中公学 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี๋ตุง) สมุทรสาคร    
26 大同学校 โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบ์ํารุง นนทบุร ี
27 智民公学 โรงเรียนรงัสิตวิทยา ปทุมธาน ี
28  โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ปทุมธาน ี
29 中民学校 โรงเรียนธัญวิทยา ปทุมธานี  
30 礼明公学 โรงเรียนประคองศิลป ์ ปทุมธาน ี
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รายชื่อโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อจีน ชื่อไทย ท่ีตั้ง 
31 明华公学 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก นครปฐม  
32 培光学校 โรงเรียนสว่างวิทยา นครปฐม  
33 健华学校 โรงเรียนเจี้ยนหัว นครปฐม  
34 华明学校 โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา นครปฐม  
35 强华学校 โรงเรียนประชาศึกษา อยุธยา 
36 中民学校 โรงเรียนประสาทวิทย ์ อยุธยา   
37 育侨公学 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา อยุธยา   
38 联华学校 โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก  
39 中民学校 โรงเรียนจงหมิน ปราจีนบุรี  
40 嘉民学校 โรงเรียนเจียหมิน ปราจีนบุร ี
41 启智学校 โรงเรียนคี่ตี ้ สุพรรณบุรี  
42 重光学校 โรงเรียนวิทยาศึกษา สุพรรณบุรี  
43 南侨学校 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา ฉะเชิงเทรา  
44 思源学校 โรงเรียนรุง่โรจน์วิทยา ฉะเชิงเทรา  
45  โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยวกงลิ ฉะเชิงเทรา     
46 培才学校 โรงเรียนพิฉายร่วมมิตตศึกษา สระบุร ี
47 景德学校 โรงเรียนจิ่นเตอะแก่งคอย สระบุร ี
48 复兴学校 โรงเรียนฮกเฮง ราชบุรี  
49 正才学校 โรงเรียนเจี้ยไช้ ราชบุรี   
50 大轩学校 โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน ราชบุรี  
51 光中公学 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เพชรบุรี  
52 诲南学校 โรงเรียนห้วยหนํา ประจวบคีรขีันธ์  
53 侨光学校 โรงเรียนเกี้ยวกวง ประจวบคีรขีันธ์  
54 春盛公民学校 โรงเรียนพานิชสงเคราะห ์ นครสวรรค์  
55 中山学校 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว นครสวรรค์   
56 侨民学校 โรงเรียนเคียวมิ้นเซียะเซียว นครสวรรค์    
57 育侨学校 โรงเรียนวานิชวิทยา นครราชสีมา  
58 敬德学校 โรงเรียนเก้งเต็ก นครราชสีมา  
59 中华学校 โรงเรียนจุ้งฮั้ววิทยา นครราชสีมา   
60 华侨学校 โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น  
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รายชื่อโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อจีน ชื่อไทย ท่ีตั้ง 
61 树英学校 โรงเรียนซู่เอง็วิทยา ขอนแก่น   
62 华侨学校 โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยว บุรีรัมย์  
63 培民学校 โรงเรียนบํารุงวิทยา บุรีรัมย์   
64 华侨公学 โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยวกงฮัก หนองคาย  
65 中正学校 โรงเรียนตงเจี่ย นครพนม  
66  โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สุรินทร์    
67 迎光学校 โรงเรียนแงงกวง สุรินทร์  
68 华南学校 โรงเรียนเคียวนํา ศรีสะเกษ   
69 华侨学校 โรงเรียนอดุรวิทยา อุดรธานี  
70 育华学校 โรงเรียนหยกฟ้า   เพชรบูรณ์ 
71 华侨学校 โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮักอุบล อุบลราชธานี  
72 育侨学校 โรงเรียนยูเ่ฉียวเซียะเสี้ยว กาญจนบุรี  
73 光中学校 โรงเรียนกวางตง สุโขทัย  
74 培民学校 โรงเรียนป้วยมิง สุโขทัย  
75 光华学校 โรงเรียนกวางวา สุโขทัย  
76 培华学校 โรงเรียนพุ่ยฮัว สุโขทัย     
77 华侨学校 โรงเรียนหัวเฉียว พิจิตร  
78 同济学校 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก พิจิตร  
79 育华学校 โรงเรียนประชาวิทย ์ ลําปาง  
80 中兴学校 โรงเรียนเจริญศิลป ์ แพร่  
81 新中学校 โรงเรียนซินจง น่าน  
82 醒民学校 โรงเรียนส่ินหมิน พิษณุโลก  
83 达光学校 โรงเรียนตากกวง ตาก  
84 智民学校 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตาก  
85 中华学校 โรงเรียนวัฒนศึกษา เชียงราย 
86 崇华学校 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง  เชียงใหม ่
87  โรงเรียนประชาบํารุง พะเยา 
88 兴华学校 โรงเรียนเฮงฮั้ว ชลบุรี  
89 振华学校 โรงเรียนจิ้นฮั้ว ชลบุรี  
90 文益学校 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ชลบุรี  
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รายชื่อโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อจีน ชื่อไทย ท่ีตั้ง 
91 兴汉学校 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี  
92 大众学校 โรงเรียนวุฒิวิทยา ชลบุรี  
93 光华学校 โรงเรียนกวงฮั้ว ระยอง 
94 东英学校 โรงเรียนตงัเอ็ง จันทบุรี  
95 铭心学校 โรงเรียนหมิงซิน ระนอง  
96 华民公立 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ชุมพร  
97 中华学校 โรงเรียนจงฮั้ว สุราษฎร์ธานี  
98 振华学校 โรงเรียนเจริญวิทย ์ นครศรีธรรมราช  
99 泰华学校 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ภูเก็ต  

100 华侨公学 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ สงขลา  
101 中华学校 โรงเรียนจ้องฮ้ัว ปัตตานี  
102 华南公学 โรงเรียนฮ่ัวหนํามูลนิธ ิ ปัตตานี    
103 智育学校 โรงเรียนบางนราวิทยา นราธิวาส  
104 复兴学校 โรงเรียนเจริญศึกษา นราธิวาส  
105 中华学校 โรงเรียนจงหัว สตูล  
106 平民学校 โรงเรียนยะลาบํารุง ยะลา  
107 中华学校 โรงเรียนจงฝามูลนิธิ ยะลา  
108 华侨学校 โรงเรียนทับเที่ยงฮ่ัวเฉียว ตรัง  
109 中华学校 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง  
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับ ภาค จังหวัด โรงเรียน 
1 กลาง กรุงเทพ โรงเรียนพระโขนงวิทยา (侨英学校)  
2 “ “ โรงเรียนกงล้ีจงซัน (中山学校)  
3 “ ปทุมธาน ี โรงเรียนรงัสิตวิทยา (智民公学)  
4 “ “ โรงเรียนธัญวิทยา (中民学校)  
5 “ อยุธยา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา (育侨公学)  
6 “ “ โรงเรียนประสาทวิทย์ (中民学校)  
7 ใต ้ สตูล โรงเรียนจงหัว (中华学校)  
8 “ นครศรีฯ โรงเรียนเจริญวิทย์ (振华学校)  
9 “ ชุมพร โรงเรียนฝวาหมินกงลิ (华民公立) 
10 “ ปัตตาน ี โรงเรียนจ้องฮ้ัว (中华学校)  
11 “ ตรัง โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว (中华学校)  
12 “ “ โรงเรียนทับเที่ยงฮ่ัวเฉียว (华侨学校) 
13 เหนือ เชียงใหม ่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง (崇华学校)  
14 “ พะเยา โรงเรียนประชาบํารุง 
15 “ แพร ่ โรงเรียนเจริญศิลป์ (中兴学校)  
16 “ น่าน โรงเรียนซินจง (新中学校)  
17 “ เชียงราย โรงเรียนวัฒนศึกษา  (中华学校)  
18 “ ลําปาง โรงเรียนประชาวิทย์ (育华学校) 
19 ตะวันออก ปราจีนบุร ี โรงเรียนจงหมิน (中民学校)  
20 “ “ โรงเรียนเจียหมิน (嘉民学校)  
21 “ ระยอง โรงเรียนกวงฮั้ว (光华学校) 
22 “ จันทบุร ี โรงเรียนตงัเอ็ง (东英学校)  
23 “ ชลบุรี โรงเรียนจิ้นฮั้ว (振侨学校)  
24 “ “ โรงเรียนเฮงฮั้ว (兴华学校)  
25 ตะวันตก กาญจนบุร ี โรงเรียนยูเ่ฉียวเซียะเสี้ยว (育侨学校) 
26 “ ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา  (智民学校)  
27 “ ประจวบฯ โรงเรียนเกี้ยวกวง (侨光学校)  
28 “ “ โรงเรียนห้วยหนํา (诲南学校) 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

ล าดับ ภาค จังหวัด โรงเรียน 
29 ตะวันตก (ต่อ) ราชบุรี โรงเรียนฮกเฮง (复兴学校) 
30 “ “ โรงเรียนเจี้ยไช้ (正才学校)  
31 ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลฯ โรงเรียนฮ้ัวเฉียวกงฮักอุบล (华侨学校)  
32 “ อุดรธาน ี โรงเรียนอดุรวิทยา (华侨学校)  
33 “ นครราชสีมา โรงเรียนเก้งเต็ก (敬德学校)  
34 “ “ โรงเรียนวานิชวิทยา (育侨学校)  
35 “ ขอนแก่น โรงเรียนซู่เอง็ (树英学校) 
36 “ “ โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย (华侨学校)  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล                    นางสาวอําพร อัศวโรจนกุลชัย 
ที่อยู่                          28/182 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี11120 
   

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2525         สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร 
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