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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)เพือศึกษาระดบั แรงสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง 
แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน และ
การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1, 2)เพือ
เปรียบเทียบระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที 1 จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัทีสังกดัการสอน อาย ุสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้
ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน,  3)เพือศึกษาการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและ
ผูป้กครอง แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน เป็นปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1   

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครังนีคือบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  ปี
การศึกษา  จาํนวน  คน โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ(%) ค่าเฉลีย ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise 

Multiple Regression Analysis)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1.   บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง  การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคูณค่า
ในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน และการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

2.   การปรับตวัในการปฏิบติังานเมือจาํแนกตามเพศ ระดบัชนัทีสังกดัการสอน อาย ุวฒิุการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ความพอเพียงของรายได ้และประสบการณ์การเปลียนงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั ในขณะที เมือจาํแนกตาม
ระยะเวลาการทาํงาน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

3.   แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง  แรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหาร
และหน่วยงานทีเกียวข้อง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันทาํนายการปรับตัวในการ
ปฏิบติังานไดร้้อยละ 77.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  

ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว                   
   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                           
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KEY WORD   : WORK ADJUSTMENT/SOCIAL SUPPORT/SELF- ESTEEM/WORK VALUE 

             LAWAN TECHAWATHAKUL: FACTORS AFFECTING WORK ADJUSTMENT OF 

PERSONNEL IN CATHOLIC SCHOOLS UNDER THE BANGKOK ARCHDIOCESE IN EDUCATION 

REGION 1. ADVISORS: ASST. PROF. SOMSAP SOOKANAN, Ph.D., ASST. PROF. NUANCHAVEE 

PRASERTSUK, Ph.D., AND ADAM NEELAPAIJIT, Ed.D. 144 pp. 

The purposes of this research were 1) to study the level of the social support from co-workers and  

student’s parents, social support from school and administrators, self-esteem, work value and work adjustment of 

personnel in Catholic Schools under the Bangkok Archdiocese in Education Region 1. 2) to compare the work 

adjustment of personnel in Catholic Schools under the Bangkok Archdiocese in Education Region 1 as classified by 

genders, levels of teaching, age, educational background , marital status, incomes, job experiences and experience of 

changing jobs 3) to study  the social support from co-worker and  from student’s parent, the social support from 

school and administrators, self-esteem ,and work value which  predicted the work adjustment.  

  Research samples were 218 persons,  derived by simple random sampling technique. Instruments 

used to collect data were questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage, mean, 

standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Step Wise Multiple Regression analysis. 

The results were: 

1.Work adjustment ,social support from co-worker and  student’s parent, social support from school and 

administrators, self-esteem ,work value of personnel in Catholic Schools under the Bangkok Archdiocese in 

Education Region 1 were at the high level. 

2. Work adjustment as classified by genders, levels of teaching, age, education background , marital status, 

incomes  and experience of changing  jobs were not  significantly different. However, when classified by job 

experiences they were significantly different at .05 levels.  

3. The social support from co-worker and  student’s parent, the social support from school administrators 

,self-esteem ,work value  predicted the work adjustment of personnel in catholic schools under the Bangkok 

archdiocese in education region 1  at the percentage of 77.90, with a statistical significant level at.01. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอย่างยิงจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมทรัพย ์ สุข
อนนัต ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข  อาจารย ์ดร.อาดมั  นีละไพจิตร  ทีไดส้ละเวลาให้
คาํแนะนาํปรึกษา  ตรวจสอบแกไ้ข และเพิมเติมในขอ้บกพร่องต่างๆ อยา่งดี  ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณ
อย่างยิง และขอขอบคุณอาจารย  ์ดร.กมล  โพธิเย็น  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครังนี 
ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ทราบถึงความหมายของการทาํงาน
จิตวิทยาชุมชน การแนะนาํแนวคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์   

 ขอกราบขอบพระคุณ บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยแสงธรรม และผูอ้าํนวยการศูนย์ค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม  สามเณราลัยแสงธรรม  
ผูเ้ชียวชาญ ทีไดใ้หค้าํแนะนาํและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี 

  ขอกราบคุณ คุณครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอสัสัมชญัศึกษา โรงเรียนเซนต์
หลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล และโรงเรียนเซนต์ไมเกิล ทีให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการทาํวิจยัครังนี  

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที และบุคลากรของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร์ และเจา้หนา้ทีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ทีอาํนวยความสะดวกในการประสานงานในการทาํ
วิทยานิพนธ์ครังนี  

 ขอขอบคุณเพือนๆ ชาวจิตวิทยาชุมชนรุ่น  และเพือนๆโรงเรียนกุหลาบวิทยาทุกคน
ทีคอยใหค้วามช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจในการทาํวิจยัครังนีตลอดมา 

  ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีให้การสนับสนุนในการเรียน  เป็นกาํลังใจในความ
พยายาม ในการเรียนครังนี ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคน 

คุณค่า และประโยชน์ทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอบูชาพระพุทธคุณ คุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทีเป็นผูอ้ยูเ่บืองหลงัความสาํเร็จในการเรียนของผูว้ิจยั 
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