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51256207  : สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน 

คาํสาํคญั    : การปรับตวัในการปฏิบติังาน/การสนบัสนุนทางสงัคม/การเห็นคุณค่าในตนเอง/ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
                    ลาวลัย ์เตชวาทกุล: ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร  เขตการศึกษาที  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. สมทรัพย ์ สุขอนนัต์, ผศ.ดร.นวลฉว ี
ประเสริฐสุข และ อ.ดร.อาดมั นีละไพจิตร. 144 หนา้ 
 
 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                           
ลายมือชือนกัศึกษา....................................................................................................................................ปีการศึกษา 2555 
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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. 

Department of Psychology Guidance                                                          Graduate school, Silpakorn University                  

Student’s signature.................................................................................................................. Academic year 2012 
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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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บทที 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
โลกของการทาํงานในยุคปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทาํให้คนทาํงานตอ้งมีการ

ปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมต่างๆทีมีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมากขึนทังทางด้านวิชาการ 
เศรษฐกิจ รวมทงัเทคโนโลยี เป็นเหตุใหบ้ทบาทและสภาพของคนในสังคมเปลียนไป การดาํเนินชีวิต
ของแต่ละบุคคลตอ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงตลอดเวลา บุคคลจึงตอ้งมีการ
ปรับตวั เพือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูร่อดไดใ้นสังคม และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้โดยบุคคลแต่
ละคนจะมีความสามารถในการปรับตวัไดไ้ม่เท่ากนั (กิตติพล ปานเจริญ,2548 : 1)และอาชีพครูก็เป็น
อาชีพหนึงทีเป็นตวัจกัรสาํคญัในการขบัเคลือนการศึกษาของชาติ เป็นผูมี้หนา้ทีใหก้ารศึกษาอบรมกบั
เยาวชนและพลเมืองทวัไป เป็นผูชี้แนวทางการศึกษาเล่าเรียน เพือใหเ้ยาวชนของชาติไดเ้ติบโตเป็น
พลเมืองดีของประเทศ (องัคณา สายยศ,2540 : 1)  

ดงันันการจะประกอบอาชีพครูจึงเป็นงานทีมีความยากลาํบาก และผูที้จะประกอบอาชีพก็
จะตอ้งจะตอ้งมีความรู้ความสามารถทงัในเรืองทีสอน มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ทีเหมาะสมกบันกัเรียน
เพือให้นักเรียนไดรั้บความรู้มากทีสุด และยงัตอ้งมีความรู้เกียวกบังานอืนๆดว้ย เพราะนอกจากการ
สอนนกัเรียนแลว้ครูยงัมีงานอืน ๆ อีกหลายอยา่งทีตอ้งรับผิดชอบ หรือตอ้งกระทาํตามความคาดหวงั
ของสังคม จึงทาํให้ครูเกิดความเครียด ซึงอุปสรรคต่าง ๆ ทีเป็นสาเหตุทาํให้ครูเกิดความเครียดใน
ปัจจุบนัมีมากมาย เช่น ปัญหานักเรียนชอบก่อกวนความสงบ ยกพวกทะเลาะกันระหว่างสถาบนั 
รวมตวักนัขีจกัรยานยนตร์กวนเมือง  การไม่สนใจเล่าเรียนของนกัเรียน นกัเรียนติดยาเสพติด การใชค้าํ
ไม่สุภาพต่อครูอาจารย ์ไม่ใหเ้กียรติครูเท่าทีควร ปัญหาของตวัครูเองไดแ้ก่ การไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเกียวกบัหลกัสูตรหรือนโยบายทีสาํคญัของโรงเรียน การไม่ไดรั้บผลป้อนกลบัทางบวกและ
การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงานและนกัเรียน ครูส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยไดรั้บคาํชมเชยใน
การทาํงาน ในทางตรงขา้มกลบัไดรั้บคาํตาํหนิเมือทาํงานผดิพลาด ปัญหาความกดดนัทางดา้นการเงิน 
ปัจจุบนัเป็นปัญหาสาํคญั ครูอาจเกิดความไม่พอใจเมือเปรียบเทียบรายไดข้องตนเองกบัวิชาชีพอืน ๆ 
(ยนต ์ชุ่มจิต,  :  - )และการเปลียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาใหม่ตามนโยบายของภาครัฐก็เป็น
ปัจจัยหนึงทาํให้ครูต้องทาํงานหนักมากยิงขึน การเปลียนแปลงระบบการจัดการศึกษาไทย อัน
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เนืองมาจากพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัพุทธศกัราช  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, : - ) ซึงไดร้ะบุเกียวกบัขอ้ปฏิบติัของครูและผูบ้ริหารการศึกษาในหมวดที 

 ได้แก่มาตรา  ทีให้องค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์กรอิสระภายใตก้ารบริหารของสภาวิชาชีพในกาํกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอาํนาจหน้าที
กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ จากขอ้กาํหนดดงักล่าว ทาํให้โรงเรียนทุกแห่งตอ้งให้ความสาํคญัต่อครูผูมี้
บทบาทสูงต่อการพฒันาการศึกษาของชาติ และครูตอ้งพฒันาตนเองเพือรองรับแนวความคิดเพือ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนียงัมีการตรวจสอบมาตรฐานของ
โรงเรียน ซึงรวมถึงมาตรฐานของตวัครูจากหลายฝ่ายดว้ยซึงทาํให้ครูมีภาระงานเพิมมากขึนนอกจาก
งานสอนและงานทีไดรั้บมอบหมายอืนๆแลว้ ยงัตอ้งทาํงานเอกสารเพือรองรับการตรวจสอบมาตรฐาน
ของโรงเรียนจากภายนอกทาํให้ครูเกิดความเครียดในการทาํงานมากยิงขึน นอกจากปัญหาดงักล่าวที
พบไดทุ้กโรงเรียนรวมทงัในโรงเรียนคาทอลิกแลว้ 

นอกจากนีโรงเรียนคาทอลิกซึงมีสภาพบริบทของโรงเรียนทีมีความเฉพาะทงัการบริหาร
โรงเรียนโดยบาทหลวง หรือนกับวชหญิงในศาสนาคริสต ์รูปแบบการบริหาร การจดักิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน ก็ยงัคงประสบปัญหาการเปลียนครูอยูต่ลอดเวลาเนืองจากเมือครูเขา้มาทาํงานไม่นานก็
จะมีการออกไปสอบบรรจุเพือเป็นครูในโรงเรียนของรัฐ ซึงจะเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการทาํงานของ
โรงเรียนคาทอลิกอยา่งยิง เมือบุคลากรส่วนหนึงมกัจะลาออกกลางคนั บุคลากรบางคนอาศยัโรงเรียน
เป็นทีพกัชวัคราว บางโรงเรียนครูมีวุฒิการศึกษาทีไม่ตรงกบัวิชาชีพ ส่วนครูทีมีวุฒิสูงก็จะอยูไ่ม่นาน 
จึงตอ้งมีการสรรหาครูทุกปี อีกทงัยงัมีขอ้จาํกดัในการทาํงานมาก ครูขาดจิตสาํนึกในวิชาชีพเนืองจาก
สอนไม่ตรงกบัสาขาทีเรียน จาํนวนครูไม่เพียงพอกบัจาํนวนนักเรียน กบัจาํนวนงานทีตอ้งปฏิบติัใน
หลายด้าน  นอกจากนีการเลือนตําแหน่ง  หรือการขึนขันเงินเดือนก็ขึนอยู่กับคณะผู ้บริหาร 
ขณะเดียวกนัโรงเรียนกไ็ม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนไดเ้ท่ากบัโรงเรียนของรัฐ ทาํใหต้อ้งมีการรับสมคัร
ครูใหม่ตลอดเวลา เช่นสถิติจาํนวนครูของโรงเรียนกุหลาบวิทยาในปีการศึกษา  มีครู  คนแต่
ในปีการศึกษา มีครู  คนเป็นตน้  จากเหตุผลทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทาํให้เห็นไดว้่าจาํนวนครูของ
โรงเรียนคาทอลิกหลายแห่งมีสถิติลดลง แมบ้างโรงเรียนจะมีจาํนวนครูเท่าเดิมหรือมากขึนแต่มีการ
เปลียนครูโดยคนเก่าลาออก รับครูใหม่มาแทนอยูต่ลอดเวลาซึงสามารถดูไดจ้ากการประกาศรับสมคัร
ครูผา่นเวบ็ไซตข์องโรงเรียน ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีลว้นเกียวขอ้งกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน
ทงัสิน  
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 ดงันนัการทีจะกา้วเขา้มาประกอบอาชีพครูนนัจึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งมีความสามารถในการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีเพือทีจะสามารถทาํงานต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทงันีการ
ปรับตวัในการทาํงานก็ถือเป็นส่วนสาํคญัอย่างหนึง เพราะการทาํงานถือไดว้่าเป็นกิจกรรมหลกัของ
การดาํเนินชีวิตในแต่ละคน ดงันนัการปรับตวัในการทาํงานจึงมีความสาํคญั โดยผูที้สามารถปรับตวั
ในการทาํงานไดดี้กจ็ะสามารถเขา้กบัเพือนร่วมงานและทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข 

 ปัจจยัทีสําคญัประการหนึงทีมีผลต่อการปรับตวัของบุคคลคือการไดรั้บการสนับสนุนทาง
สังคม(Social support)โดยในการปฏิบติัหนา้ทีครูนนัจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจาก
หลายกลุ่มคนทงัการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองของนักเรียน และการ
สนับสนุนทางสังคมจากทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือให้สามารถปฏิบติังาน
ต่างๆไดบ้รรลุวตัถุประสงคซึ์งแบรนดท์ และไวเนอร์ท(Brandt and Weinert, อา้งถึงในมธุริน คาํวงศ์
ปิน, :  - )ไดก้ล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจยัแวดลอ้มทีสําคญัและมีอิทธิพลต่อ
บุคคลทงัภาวะปกติและภาวะวิกฤตของชีวิต ซึงการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้บุคคล
สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆทีก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างเหมาะสม และทาํให้บุคคล
สามารถปรับตวัเขา้กบับุคคลต่างๆในสังคมนนัไดเ้ป็นอย่างดีดว้ย เพราะบุคคลจะเกิดความเชือว่าเขา
ไดรั้บความรักและการดูแลเอาใจใส่จากสังคม ไดรั้บการยกย่องนับถือและมีคุณค่าให้เป็นส่วนหนึง
ของสังคม อีกทงัยงัไดรั้บการใหค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวกในเรืองต่างๆเพือใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไปไดอ้ยา่งราบรืน ถา้หากครูในโรงเรียนคาทอลิกไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมทีเพียงพอก็
จะทาํให้ความเครียดในการทาํงานลดลง มีความสุขในการทาํงาน และทาํให้สามารถทาํงานต่อไปได้
เกิดการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดี ดงันนัการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมน่าจะเป็นปัจจยัทีส่งผล
ต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต
การศึกษาที  
  นอกจากนีการเห็นคุณค่าในตนเอง(Self-esteem) เป็นปัจจยัทีสาํคญัทีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที
มีประสิทธิภาพในการปรับตวัตามที คูเปอร์สมิท(Coopersmith,1981,อา้งถึงในสุนทรี     เรือนตระกลู, 

:2) กล่าวไวว้่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการเห็นคุณค่าในตนเองทีแตกต่างกนัออกมาอย่างรู้ตวั
และไม่รู้ตวั ทงัทางท่าทาง นาํเสียง คาํพูดและพฤติกรรม ซึงจะกลายเป็นลกัษณะสาํคญัของบุคลิกภาพ 
บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะเป็นบุคคลทีมีความสุข ไม่เครียดหรือวิตกกงัวลง่าย มีความ
เชือมนัในตนเอง มองตนเองว่ามีค่า มีความสามารถ กลา้เปิดเผยตนเองให้ผูอื้นรู้จกัไดโ้ดยไม่รู้สึก
ลาํบากใจ มีความรู้สึกมนัคงปลอดภยัสูง จึงไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อการตาํหนิ วิพากษว์ิจารณ์จาก
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ผูอื้นโดยง่าย ยอมรับตนเอง ไม่รู้สึกดอ้ยกวา่ผูอื้น มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความพยายามใน
การต่อสูก้บัอุปสรรค และดาํเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล(สิตา เพียรพิจิตร,2542:2) ซึงมีความสมัพนัธ์กบัการ
ปรับตวัเป็นอยา่งมากดงัที (อารยา ด่านพานิช,2542)กล่าวไวว้่า บุคคลทีมีการมองเห็นคุณค่าในตนเอง
ในระดับสูงจะสามารถจัดการกับความขัดแยง้ ความตึงเครียดได้ดี มีประสิทธิภาพ  และจะใช้
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบใชอ้ารมณ์ลดลงและใชพ้ฤติกรรมการเผชิญปัญหา ดา้นมุ่งเน้นการ
แกปั้ญหามากขึนทาํใหเ้กิดการปรับตวัในการทาํงานทีดี แต่บุคคลทีมีการเห็นคุณค่าในตนเองในระดบั
ตาํจะใช้กลไกการป้องกันตัวสูง การรับรู้คบัแคบ เบียงเบนจากความจริง เผชิญปัญหาแบบไม่มี
ประสิทธิภาพ ทาํใหก้ารปรับตวัในการทาํงานและการปรับตวัต่อบุคคลรอบขา้งไม่ดีตามไปดว้ย ดงันนั
การเห็นคุณค่าในตนเองน่าจะเป็นปัจจัยทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  

ในขณะเดียวกนัค่านิยมในการปฏิบติังาน(Work Value) เป็นตวับ่งชีทีสาํคญัอีกตวัแปรหนึง
เพราะในแต่ละองคก์รหรือหน่วยงาน ยอ่มมีการเห็นค่านิยมในงานทีแตกต่างกนั การใหค่้านิยมในงาน 
ถือเป็นตวัแปรทีสําคญัทีมีผลต่อการทาํงานของบุคคล เป็นทศันคติของบุคคลซึงเกียวโยงระหว่าง
เอกลกัษณ์ของตวับุคคลกบัหน่วยงานทีบุคคลนันทาํงานอยู่ (นิณี บุณยฤทธานนท,์2547) และยงัเป็น
ความเชือมนัส่วนบุคคลของบุคลากรเกียวกบัสิงทีเขาคาดหวงัว่าจะไดจ้ากการทาํงาน และเป็นวิถีทางที
กาํหนดการปรับตวัของบุคลากร ว่าเขาควรมีการปรับตวัในการทาํงานอยา่งไร (สิริอร วิชชาวุธ,2544) 
ดงันนัการทีบุคลากรมีการเห็นคุณค่าในงานทีสอดคลอ้งกบัค่านิยมของหน่วยงาน ยอ่มทาํให้บุคลากร
พยายามปรับตวัเพือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานทีตงัไว ้ ดงันนัค่านิยมในการปฏิบติังานจึงน่าจะเป็น
อีกปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  

จากการทีผูว้ิจยัไดป้ฏิบติังานในอาชีพครูทีโรงเรียนหนึงซึงเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตพืนทีการศึกษาที 1 มาเป็นเวลา  ปี และไดมี้โอกาสไปร่วมการอบรม 
สัมมนา และร่วมประชุมกบัครูและบุคลากรของโรงเรียนอืนๆทีอยูใ่นสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต
พืนทีการศึกษาที 1 ไดพ้บว่าครู และบุคลากรบางส่วนกาํลงัประสบปัญหาในการปรับตวัในการ
ปฏิบติังาน เช่น มีสถิติการขาด ลา มาสาย ขาดความกระตือรือร้นในงาน ไม่ส่งงานตามกาํหนด ทาํให้
บุคลากรบางคนไม่สามารถทีจะทาํงานต่อไปไดแ้ละตอ้งลาออกไปซึงจะเห็นไดจ้ากสถิติบุคลากรของ
โรงเรียน และการเปลียนแปลงบุคลากรอยูต่ลอดเวลา หรือบุคลากรบางส่วนทียงัสามารถทาํงานต่อไป
ไดแ้ต่ไม่มีความสุขกบัการปฏิบติังาน  ซึงปัญหาทีเกิดขึนส่งผลให้การเรียนการสอนไม่ประสบ
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ผลสาํเร็จเท่าทีควร นกัเรียนขาดความต่อเนืองในการเรียนเนืองจากตอ้งเปลียนครูผูส้อนซึงอาจมีวิธีการ
สอนทีแตกต่างกนั กลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีกมากมาย  ทงันีจากทีไดก้ล่าวมาทงัหมดจะเห็นได้
จากปัญหาทีเกิดขึนอย่างชดัเจน รวมทงัตวัแปรสําคญัทีสามารถแกไ้ขปัญหานีได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะ
ศึกษาว่าการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง แรงสนบัสนุนทางสังคม
จากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน 
จะส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกอย่างไร โดยใชชื้องานวิจยัว่า ปัจจยัที
ส่งผลต่อการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพือศึกษาระดบั การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง  การสนบัสนุน
ทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การเห็นคุณค่าในตนเอง  ค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน และการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 2. เพือเปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัทีสังกดัการสอน อาย ุสถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียน
งาน 
 3. เพือศึกษาว่าการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การ
สนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ค่านิยมในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 

ปัญหาการวิจัย 

 1. การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน  และ
การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร 
เขตการศึกษาที  อยูใ่นระดบัใด 
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 2. การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัทีสังกดัการสอน อายุ สถานภาพการ
สมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน 
แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 3. การสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน เป็น
ปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 

สมมุติฐานการวจัิย 

 1. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีเพศ
ต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 2. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
ระดบัชนัทีสงักดัการสอนต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 3. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีอายุ
ต่างกนัมีการปรับตวัในการทาํงานแตกต่างกนั 

4. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 5. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
สถานภาพการสมรสต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 6. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
ความพอเพียงของรายไดต่้างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 7. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
ระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

 8. บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
ประสบการณ์การเปลียนงานต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 9. การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการ
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ปฏิบติังานเป็นปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขตการศึกษาที  ครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการ
วิจยัไว ้ดงันี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร  
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เขตการศึกษาที 1 ประกอบดว้ย โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอสัสัมชญัศึกษา โรงเรียน
เซนตห์ลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล โรงเ รียนเซนตไ์มเกิล ปีการศึกษา 
255  จาํนวน 476 คน (ฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ,255 ) 

.  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัในครังนี ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที 1 ปีการศึกษา  จาํนวน 18 คน กาํหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคาํนวณโดยเปรียบเทียบกับตารางสําเร็จรูป เครจซีและมอร์แกน 
(Krejcie and morgan,อา้งถึงในมาเรียม นิลพนัธ์ุ, ) และใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยัครังนีประกอบดว้ย 

         3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่ 
                 3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดับชันทีสังกดัการสอน อายุ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพการสมรส ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน 
                 3.1.2 การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง  

             3.1.3 การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

                 3.1.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง 

                 3.1.5 ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
        3.2 ตวัแปรตาม(Dependent variable)ไดแ้ก่ การปรับตวัในการปฏิบติังาน  
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นิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิัย 

 1. การปรับตวัในการปฏิบติังาน หมายถึง การทีบุคคลากรไดเ้รียนรู้เกียวกบัตนเอง สามารถ
ยอมรับ และจดัการกบัปัญหาทีเกิดขึนกบัตนเองในสภาพแวดลอ้มของการทาํงานหรือสถานการณ์
ต่างๆทีเกิดขึนขณะทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม เพือให้เกิดสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างบุคคลในทีทาํงาน 
และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
          1.1 การปรับตวัต่อภาระงานทีรับผิดชอบ หมายถึง การทีบุคลากรมีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา เพือใหท้าํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ  และมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

                    1.1.1 การปรับตวัดา้นการสอน ไดแ้ก่ การทีบุคลากรสามารถแกไ้ขปัญหา และ
ทาํงานได้สําเร็จเกียวกับ การวางแผนการสอน การควบคุมชันเรียน การจดัทาํสือการเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยวิธีการทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
      1.1.2 การปรับตวัดา้นงานอืนๆ  หมายถึง การทีบุคลากรสามารถแกไ้ขปัญหา และ
ทาํงานไดส้าํเร็จเกียวกบังานทีนอกเหนือจากการสอน ไดแ้ก่ การทาํงานเฉพาะทีไดรั้บมอบหมายพิเศษ 
การจดัทาํโครงการต่างๆ หรือการให้ความร่วมมือในการจดัทาํโครงการของโรงเรียน การให้ความ
ช่วยเหลือ หรือให้คาํปรึกษาแก่นักเรียนหรือเพือนครูในดา้นต่างๆ การเขา้ร่วมอบรม สัมมนา การ
ประชุมต่างๆ 

        1.2 การปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆหมายถึง 
การทีบุคคลากรมีความเขา้ใจ และยอมรับการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆของหน่วยงาน จน
สามารถทีจะปฏิบติัตนตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆได ้ไดแ้ก่ การเขา้-ออกงานตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามกฎระเบียบหรือเหมาะสมแก่สถานภาพ การปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมาย  การใหค้วาม
ร่วมมือในทาํงานกบัหน่วยงาน และการทาํงานอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัไดอ้ยา่งไม่รู้สึกอคติ หรือ
ต่อตา้นต่อกฎระเบียบต่างๆ 

        1.3 การปรับตัว ต่อผู ้ทีต้องเกียวข้องในการทํางาน  หมายถึง  การทีบุคคลากรมี
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพทีดี และทาํงานร่วมกบัผูที้ตอ้งเกียวขอ้งในการทาํงาน ไดแ้ก่ 
เพือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูป้กครอง และนกัเรียน โดยมีความปรารถนาดีต่อกนัอยา่งจริงใจ ใส่ใจ
ต่อทุกขสุ์ขของกนัและกนั ช่วยเหลือซึงกนัและกนั เห็นอกเห็นใจกนัเมือมีปัญหา ให้ความร่วมมือต่อ
กนัในการปฏิบติังาน เอาใจใส่ต่อกนัและกนัระหว่างทาํงานและหลงัเลิกงาน มีความพึงพอใจในการ
ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ให้ความสนิทสนมเป็นกนัเอง ให้กาํลงัใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นตลอดจน ให้
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
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        .  การปรับตวัต่อวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง การทีบุคลากรมีการเรียนรู้เกียวกบัองคก์ร
ของตนเอง ยอมรับ และจดัการกับปัญหาทีเกิดขึนกับตนเองในสภาพแวดลอ้มของการทาํงานใน
สถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใชค้วามรู้ ทศันคติทีมีต่อองคก์ร ความเชือ ค่านิยม 
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆทีเกิดขึนในโรงเรียนโดยสิงเหล่านีเกิดจากความคิดความเชือร่วมกนัของ
สมาชิกของโรงเรียน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของโรงเรียน 
และไดย้ดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน  
 2. บุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  หมายถึง ผูที้
ปฏิบติังานสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ซึงประกอบดว้ยโรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอสัสัมชญั
ศึกษา โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล และโรงเรียนเซนต์
ไมเกิล  
 . การสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองหมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

        3.1 ดา้นอารมณ์ หมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บการยอมรับ กาํลงัใจ ความเคารพและ ให้
เกียรติ จากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง 

        3.2 ดา้นวตัถุ หมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บความช่วยเหลือในเรืองของวตัถุ สิงอาํนวย
ความสะดวก แรงงาน หรืออุปกรณ์ในการทาํงาน จากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง 

       3.3 ด้านขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การทีบุคลากรได้รับในการให้คาํแนะนํา ขอ้เท็จจริง 
ความรู้ ขอ้มูลป้อนกลบัจากผลการปฏิบติังาน ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน จาก
เพือนร่วมงาน และผูป้กครอง 

 4. การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง หมายถึง การที
บุคลากรไดรั้บความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้งในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

        4.1 ดา้นอารมณ์ หมายถึง ทีบุคลากรไดรั้บการยอมรับ การเอาใจใส่ ความเป็นกนัเอง การ
ใหก้าํลงัใจ และการเห็นคุณค่าจากทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
        4.2 ดา้นวตัถุ หมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บความช่วยเหลือในเรืองของวตัถุ สิงอาํนวย
ความสะดวก แรงงาน สถานทีทาํงานทีเหมาะสม อุปกรณ์ในการทาํงานต่างๆ และเงิน เพือให้สามารถ
ทาํงานไดส้ะดวกจากทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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       4.3 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การทีบุคลากรไดรั้บในการให้คาํแนะนาํ ขอ้เท็จจริง 
ความรู้ ขอ้มูลป้อนกลบัจากผลการปฏิบติังาน  ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
โอกาสในการไดรั้บการเพิมพูนความรู้ หรือทกัษะการไดเ้ขา้ร่วมการอบรมต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังานทีจาํเป็นในการปฏิบติังานจากทางโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
 5. การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การทีบุคคลากรมีความรู้สึกเกียวกบัตนเองซึงไดม้าจาก
การประเมินสิงทีตนเองกระทาํ หรือสิงทีตนเองเป็นตามความเป็นจริง รวมทงัไดรั้บการยอมรับจาก
บุคคลรอบขา้ง ในดา้นความสามารถ ความสําคญั ความมีคุณค่าของตนเอง มีความรู้สึกพึงพอใจใน
ตนเอง โดยมองว่ามีความสาํคญัมีคุณค่า น่ายอมรับนบัถือ  มีความสามารถในการทาํสิงต่างๆให้สาํเร็จ
ลุล่วงได ้มีจิตใจทีเปิดกวา้งยอมรับสิงต่างๆทีเกิดขึนตามความเป็นจริง และแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความกระตือรือร้น เชือมนัในตนเองว่าจะสามารถปฏิบติังาน
ให้ประสบผลสําเร็จได้ มีความเป็นตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็น ไม่หวนัไหวต่อคาํ
วิพากษว์ิจารณ์ มีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี มีความสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อผูอื้น 

6. ค่านิยมในการปฏิบติังาน หมายถึง ความเชือต่างๆทีบุคลากรสามารถมองเห็นหลกัการวิธี
ปฏิบติัต่างๆว่ามีคุณค่า มีความหมาย และมีความสาํคญัต่อการปฏิบติังานของตน  จึงยึดถือสิงนนัเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของตน แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

        6.1 ค่านิยมในการปฏิบติังานภายในงาน หมายถึง สิงทีแสดงถึงความน่าปรารถนาที
บุคลากรให้กับลักษณะงานทีทาํโดยตรง ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบในงาน ความรู้สึกประสบ
ความสําเร็จในงาน ความรู้สึกมีความสามารถในการปฏิบติังาน มีความทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ช้
ทกัษะในการทาํงานอยา่งเตม็ที เกิดการเรียนรู้จากการทาํงาน ไดมี้โอกาสให้ความช่วยเหลือผูอื้น รู้สึก
วา่งานทีทาํเป็นงานทีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม  

        6.2 ค่านิยมในการปฏิบติังานภายนอกงาน หมายถึง สิงทีแสดงถึงความสาํคญั หรือความ
น่าปรารถนาในสิงทีบุคลากรให้กบัลกัษณะปัจจยัแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน สถานทีทาํงาน โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน ความมนัคงของหน่วยงาน บรรยากาศ
ในทีทาํงาน สวสัดิการ ผลตอบแทนทีไดรั้บจากการทาํงาน การไดห้ยดุพกัผอ่น มีโอกาสทาํกิจกรรมที
สนใจ การมีโอกาสไดพ้บปะพดูคุยกบัผูอื้น 

7. ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดแ้ก่ 
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        7.1 เพศ  หมายถึง  เพศของ บุคลากรในโรง เ รียนคาทอลิก  สังกัดสั งฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดแ้ก่ เพศหญิง และเพศชาย 

        7.2 ระดับชันทีสังกัดการสอน หมายถึง ระดับชันทีบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครเขตการศึกษาที  มีรายชือสงักดัอยู ่แบ่งเป็น  

                7.2.1 อนุบาล  
                7.2.2 ประถมศึกษา  
                7.3.3 มธัยมศึกษา 
         7.3 อายุ หมายถึง อายุปัจจุบนัของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ระบุเป็นจาํนวนปี 
         7.4 วุฒิการศึกษา หมายถึง วุฒิทางการศึกษาทีบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดั      
สงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดรั้บ แบ่งเป็น  

                7.4.1 ปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรง(หรือตาํกวา่ปริญญาตรีแต่เป็นวฒิุครู)    
                7.4.2 ไม่ไดจ้บวฒิุครูโดยตรง 

        7.5 สถานภาพการสมรส หมายถึง ฐานะทางสังคมเกียวกบัภาวะการสมรสของบุคลากร
ในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  แบ่งออกเป็น 

       7.5.1 สถานภาพโสด หยา่ร้าง หรือคู่สมรสเสียชีวิต  
       7.5.2 สถานภาพสมรส 

                    7.6 ความพอเพียงของรายได ้หมายถึง จาํนวนเงินทีบุคลากรไดรั้บในแต่ละเดือนจาก
เงินเดือนรวมทงัเงินพิเศษต่างๆ แบ่งออกเป็น 

               7.6.1 พอใชแ้ละเหลือเกบ็   
               7.6.2 พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็  
               7.6.3 ไม่พอใช ้  
               7.6.4 ไม่พอใชแ้ละเป็นหนี 

        7.7 ระยะเวลาการทาํงาน หมายถึง  ระยะเวลาทีบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดป้ฏิบติังานในโรงเรียนทีปัจจุบนัไดป้ฏิบติังานอยู่เท่านนั ระบุ
เป็นจาํนวนปี 
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                  7.8 ประสบการณ์การเปลียนงาน หมายถึง ประสบการณ์ทีบุคลากรในโรงเรียนในเครือ   
สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  เคยเปลียนโรงเรียนทีทาํงาน รวมทงัเปลียนจากอาชีพ
อืนมาประกอบอาชีพครู แบ่งเป็น  

                7.8.1 เคย  
                7.8.2 ไม่เคย 

 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิัย 
 1.ไดท้ราบขอ้มูลเกียวกบัระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานที
เกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1 

 2. เพือใชข้อ้มูลการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การสนบัสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวข้อง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการ
ปฏิบติังานเป็นขอ้มูลในการช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาทีมีปัญหาในการปรับตวัในการปฏิบติังาน 
และเพือส่งเสริมปัจจยัทีช่วยใหบุ้คลากรทางการศึกษาทีมีการปรับตวัในการปฏิบติังานดีใหดี้ขึน 

 3. เพือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเกียวกบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรทาง
การศึกษาของหน่วยงานอืนต่อไป 
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บทที 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

. การปรับตวั 

 .  ความหมายของการปรับตวั 

 .  ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวั 

 .  กระบวนการปรับตวั 

 .  ลกัษณะของบุคคลทีปรับตวัไดดี้ 

 .  ทฤษฎีการปรับตวัของรอย  

 .  แนวคิดเกียวกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน 

 .  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
2. บริบทของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

  .  ความหมายของวฒันธรรมโรงเรียน 
  .  องคป์ระกอบของวฒันธรรมโรงเรียน 

  .  ลกัษณะของวฒันธรรมโรงเรียน 
  .  ลกัษณะของโรงเรียนคาทอลิก 
  .  โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

.  โครงสร้างฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

.  ระเบียบฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

.  นโยบายการศึกษาของฝ่ายการศึกษา 

.  บทบาทหนา้ทีครู 
3. การสนบัสนุนทางสังคม 

 .  ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคม 

 .  ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสังคม 

 .  แหล่งสนบัสนุนทางสงัคม 
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 .  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
4. การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 4.1 ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 .  ทฤษฎีการเห็นคุณค่าในตนเอง 

.  แนวทางในการพฒันาการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 .  ลกัษณะบุคคลทีเห็นคุณค่าในตนเอง 

 .  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
5. ค่านิยมในการปฏิบติังาน 

 .  ความหมายของค่านิยมในการปฏิบติังาน 

 .  แนวคิดเกียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน 

 .  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 6. งานวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปรับตวั 
 

1. การปรับตัว 

.  ความหมายของการปรับตัว 

การปรับตวัเป็นกระบวนการทีมีความจาํเป็นในการดาํรงชีวิตของบุคคล ซึงการปรับตวัเป็น
การทําให้บุคคลสามารถเปลียนแปลง  ปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆ  หรือปรับตนให้เหมาะสม                       
กบัสภาพแวดลอ้มทีตนอาศยัอยู่ เพือให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุขในสภาพแวดลอ้ม             
ทีอาศยัอยู ่

อาร์คอฟ(Arkoff,1968:4) ให้ความหมายของการปรับตวัว่า หมายถึงการปะทะ สังสรรคข์อง
บุคคลกบัสิงแวดลอ้มของเขา ซึงแต่ละบุคคลพยายามทีจะให้บรรลุถึงความตอ้งการ และเป้าหมายของ
ตน แต่ในขณะเดียวกนัก็อยู่ภายใตค้วามกดดนัของสภาพแวดลอ้ม เพือให้มีพฤติกรรมไปในทางที
ถูกตอ้ง ดงันนั การปรับตวัจึงนาํไปสู่ความปรองดองระหวา่งความตอ้งการของบุคคลกบัสิงแวดลอ้ม 

 กู๊ด(Good,1978:210) กล่าวว่า การปรับตวัเป็นกระบวนการคน้หา และปรับปรุงพฤติกรรมได้
อย่างเหมาะสมต่อสิงแวดลอ้ม หรือต่อการเปลียนแปลงสิงแวดลอ้ม การปรับตวัจะเกิดขึนเมือความ
ตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง ถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการของตนเองไดโ้ดยไม่ขดัแยง้ 
ถือไดว้า่มีการปรับตวัทีมีประสิทธิภาพ 
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โสภา ชูพิกลุชยั (2521:82) กล่าวว่า การปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกบัปัญหา
ต่างๆ ความเป็นอยู ่การปรับปรุงตวั โดยจะตอ้งคาํนึงถึงความเป็นจริงต่างๆนอกจากนียงัจะตอ้งเป็นผูที้
สามารถจะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ภายใตก้ฎเกณฑต่์างๆของสังคมและสมาคมต่างๆทีเขา้ไป
เกียวขอ้ง 

 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์(2524:180)กล่าวว่า การปรับตวั คือ กระบวนการทีบุคคลพยายามปรับ
สภาพปัญหาทีเกิดขึนแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นอารมณ์ ปัญหาดา้นบุคลิกภาพ และปัญหาดา้น
ความตอ้งการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มจนเป็นสภาพการณ์ทีตนสามารถทนอยูไ่ดใ้นสังคมหรือ
สภาพแวดลอ้มนนัๆ 

 กนัยา สุวรรณแสง(2533:61) ไดก้ล่าวถึงการปรับตวัว่า การปรับตวัเป็นกิจกรรมสําคญัของ
ชีวิต ซึงการปรับตวัของแต่ละบุคคลมีลกัษณะอยา่งไรนนั ยอ่มขึนอยูก่บับุคลิกภาพของบุคคลนนั และ
สภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ทีบุคคลกาํลงัเผชิญอยู ่การดาํเนินชีวิตของคนเรายอ่มจะมีอุปสรรคมา
ขดัขวาง จึงทาํให้เกิดความเคร่งเครียดขึน จาํตอ้งพยายามทีจะปลดปล่อยความเครียดเหล่านนัออกไป
เพือเป็นการรักษาสภาพแห่งความสมดุลของชีวิตไว  ้ด้วยเหตุนีจึงทาํให้บุคคลเกิดการปรับปรุง
พฤติกรรมของคน ทีเรียกวา่ การปรับตวันนัเอง 

 ลกัขณา สริวฒัน์(2545:64)ไดก้ล่าวว่า การปรับตวั คือ การทีบุคคลสามารถสร้างหรือขดัเกลา
พฤติกรรมให้เขา้กบัแบบแผนของสังคม หรือสิงแวดลอ้มทีเปลียนแปลง ใหส้ามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทีตอ้งการ ทาํใหชี้วิตอยูอ่ยา่งปกติสุขทงักายและจิตใจ และถา้บุคคลนนัปรับตวัแลว้และสามารถอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มนนัๆไดอ้ยา่งมีความสุข แสดงวา่บุคคลนนัมีสุขภาพจิตดี 

 มนสัวี วชัรวิศิษฏ(์ 2550:12) กล่าวว่า การปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหา
ต่าง ๆ ของบุคคล และเปลียนแปลงตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มนนั ๆ และสามารถอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข 
 สรุปไดว้่า การปรับตวั หมายถึง การทีบุคลากรสามารถเรียนรู้เกียวกบัตนเอง ยอมรับ และ
จดัการกบัปัญหาทีเกิดขึนกบัตนเองในสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน หรือสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึน
ไดอ้ย่างเหมาะสม ของบุคลากรในโรงเรียนซึงจะตอ้งมีการปรับตวักบัผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน 
ผูป้กครอง และนกัเรียน เพือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข 
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.  ปัจจัยทมีีผลต่อการปรับตัว 

สุชา จนัทน์เอม และสุรางค ์จนัทน์เอม(2521:71) กล่าวถึงสาเหตุของการปรับตวัว่าเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกาย ทางอารมณ์ และทางสังคมของมนุษย ์เมือมนุษยไ์ม่ไดใ้นสิงทีตน
ตอ้งการ มนุษยจ์ะตอ้งกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึง เพือลดความเครียดของตน 

สุชาติ โสมประยรู(2527:44-45) ไดก้ล่าวถึง สาเหตุทีทาํใหเ้กิดการปรับตวัและปัญหาทีเกิดขึน
ไวว้่า ตามปกติบุคคลมีความตอ้งการเบืองตน้ทีสําคญัอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ความตอ้งการทางด้าน
ร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ และความตอ้งการทางสังคม เมือใดก็ตามทีบุคคลไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการเหล่านีไดก้็จะเกิดปัญหาชีวิตขึน โดยปัญหานนัอาจจะมาจากภายในร่างกาย
ของตนเอง หรือมาจากเหตุการณ์หรือสิงแวดลอ้มภายในสังคมก็ได ้เมือมีปัญหากระทบกระเทือน
อารมณ์เกิดขึนเช่นนี บุคคลก็จะเริมใชว้ิธีการปรับตวัเขา้มาแกปั้ญหา โดยอาจจะใชท้งักลไกป้องกนั
ตนเอง และวิธีการปรับตวัอืนๆทีบุคคลไดพ้ิจารณาแลว้วา่เหมาะสม หลงัจากนนัผลแห่งการปรับตวัทีมี
ต่อจิตใจและอารมณ์กจ็ะเกิดขึน ถา้ปรับตวัไดปั้ญหาชีวิตนนัๆจะหมดไป 

 นิภา นิธยายน ( : - ) กล่าววา่ ปัจจยัหลกัทีมีอิทธิพลต่อการปรับตวั ไดแ้ก่  
. อิทธิพลของสภาวะพืนฐานทางกายในเชิงชีววิทยา อนัไดแ้ก่ ลกัษณะพืนฐานในการการ

ตอบโต ้ และศกัยภาพทางพนัธุกรรมของบุคคล เช่น การทาํงานของระบบประสาท กระบวนการ และ
อตัราการเจริญเติบโต อิทธิพลของพนัธุกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยกาํเนิดในดา้นต่างๆ 
อาทิ แรงขบั ศกัยภาพ พลงัความสามารถในการเรียนรู้ อารมณ์ ความแคล่วคล่องวอ่งไว เป็นตน้ 

. อิทธิพลของสภาวะแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มทุกอยา่งทีแวดลอ้มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
สภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือกายภาพ สภาวะแวดลอ้มทางวฒันธรรม และสภาวะแวดลอ้มทาง
สังคม 

สิริชยั ประทีปฉาย (2533: 197) กล่าวว่า ปัจจยัทีช่วยให้บุคคลปรับตวัไดดี้ตอ้งประกอบดว้ย
ปัจจยัต่อไปนี 

 1. รับรู้และเขา้ใจสถานการณ์หรือปัญหาอยา่งถูกตอ้งตรงความเป็นจริง เพือจะไดแ้กไ้ขถูกจุด 

 2. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี จะไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัว ญาติมิตร และบุคคล
ทวัไปในสงัคม 

 3. ไดรั้บการเลียงดูอยา่งถูกตอ้งตงัแต่วยัเด็กจนกระทงัเติบโต ดว้ยความเขม้แขง็ อดทน หนกั
แน่น กลา้เผชิญกบัปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได ้
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 4. มีประสบการณ์ในการแกส้ถานการณ์หรือปัญหามามากพอ รู้ว่าสถานการณ์ใดควรแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการถอยหนี หรือนิงเฉย หรือต่อสูเ้ผชิญหนา้ 
 5. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอควร 

 6. สถานการณ์หรือปัญหายุง่ยากซบัซอ้น ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัแกไ้ข ฉะนนัจาํเป็นตอ้งมี
เวลามากพอสาํหรับการปรับตวั 

.   กระบวนการการปรับตัว 

 ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์( : ) ไดเ้สนอกระบวนการปรับตวัทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัของ
แต่ละบุคคลนนั แบ่งไดเ้ป็น  ระดบั คือ 

 . การปรับตวัทีเรารู้ตวั (Conscious Attempt of Adjustment) สามารถกระทาํได ้  ทาง คือ 

 .  เพิมความพยายามใหม้ากขึน เพือเอาชนะอุปสรรค ความยุง่ยากต่างๆทีเกิดขึน ทงันีเพือให้
บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้

 .  เปลียนเป้าหมายทีตงัไว ้ในกรณีทีเป้าหมายทีตงัไวน้นัสูงเกินไป หรือบุคคลไม่สามารถจะ
บรรลุเป้าหมายนนัได ้

 . การปรับตวัทีกระทาํไปโดยไม่รู้ตวั (Unconscious Attempt of Adjustment) เมือบุคคลเกิด
ปัญหาแลว้แกปั้ญหานนัไม่ได ้เกิดความคบัขอ้งใจ หรือความขดัแยง้ในใจ ทางออกอยา่งหนึงทีบุคคล
นาํมาใชคื้อ กลวิธีการปรับตวัทีเรียกว่ากลไกทางจิต (Mental Mechanism) หรือกลไกป้องกนัตนเอง 
(Defense Mechanism)ทงันีเพือไม่ใหเ้กิดความวิตกกงัวล หรือเพือใหเ้กิดความสบายใจ หลบหลีกความ
วิตกกงัวลต่างๆทีเกิดขึน 

 

.   ลกัษณะของบุคคลทปีรับตัวได้ดี 
 นิภา นิธยายน ( : - ) กล่าววา่ บุคคลทีมีการปรับตวัดีนนัจะมีการแสดงออกดงันี 

 . มีความเชือมนัในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่มีปมดอ้ย ไม่เกรงกลวัตาํแหน่ง หรือ
ความยงิใหญ่ ไม่กา้วร้าว ขณะเดียวกนักย็อมรับความสามารถ และความสาํเร็จของผูที้อยูเ่หนือกวา่ตน 

 . ยอมรับสภาพความเป็นจริง มีความกล้าทีจะเผชิญกบัชีวิต แมว้่าจะมีเหตุร้ายบางขณะ ไม่
ทอ้แท ้กลา้ทีจะต่อสูเ้ตม็กาํลงัความสามารถ 

 . มีทศันคติทีดีต่อผูอื้น เป็นผูที้มองผูอื้นในแง่ดีปราศจากอคติใดๆ 

 . ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม เป็นผูไ้ม่มีความเบือหน่าย ไม่มีการทะเลาะวิวาทบ่อยๆ และ
ยติุธรรมต่อบุคคลอืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

 . ไม่เป็นผูที้มีความประพฤติถอยหนี เป็นบุคคลทีสามารถนาํเหตุการณ์ทีผา่นมาแลว้มาใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั 

. สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้นไดดี้ มีใจกวา้งพอทีจะรับฟังความคิดเห็นและขอ้โตแ้ยง้ของ
บุคคลอืน 

. ปราศจากนิสัยทางจิตทีกระทบกระเทือนบุคลิกภาพ 

. มีความเขา้ใจและยอมรับสภาพของตนเอง รู้จุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง 

. ปฏิบติัตามระเบียบของสงัคม ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของสงัคม 

. มีความรู้สึกเป็นอิสระ รู้สึกตนไม่ถูกบงัคบั 

สุโท เจริญสุข ( : ) กล่าววา่ ผูที้มีลกัษณะการปรับตวัทีดี คือ ผูที้มีความร่วมมือกบัคนอืน 
ทงัในการกระทาํ และความคิด สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดโ้ดยไม่แสดงอาการเป็นนาย หรือไม่
หลบหนีจากหมู่คณะ มีความรับผดิชอบ มีเหตุผล มีความเป็นตวัของตวัเอง ตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 

มนูญ ตนะวฒันา ( : - ) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคนทีปรับตวัไดดี้ไวด้งันี 

. มีความรู้เกียวกบัตนเอง ผูที้ปรับตวัไดดี้ คือ ผูที้รู้ถึงพลงัจิต แรงจูงใจ ความปรารถนา ความ
ทะเยอทะยาน ความรู้สึก ความสามารถ และอารมณ์ต่างๆของตนเอง นันคือ จะตอ้งเขา้ใจทุกสิงทุก
อยา่งเกียวกบัตนเอง ไดท้งัพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเอง 

. ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนมีค่า ประกอบดว้ยความรู้สึกทีดีต่อตนเอง และความสามารถทีจะ
ทาํหนา้ทีแก่สงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความรู้สึกมนัคงอบอุ่น คนทีปรับตวัไดดี้ จะมีความรู้สึกว่าตนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นส่วน
หนึงของสังคม และทีสาํคญัทีสุดคือ อิสระในการแสดงออกต่อสถานการณ์ทางสงัคมทีแตกต่างกนั 

4. ความสามารถในการยอมรับและใหค้วามรัก หมายถึง ความสามารถทีจะสร้างความสัมพนัธ์
กับคนอืนๆได้อย่างน่าพอใจ  คนทีปรับตัวได้ดี  จะรู้สึกถึงความต้องการของคนอืนๆนันคือ 
ความสามารถล่วงรู้ถึงความรู้สึกของคนอืนๆ และรักษาสมัพนัธ์ทีมีทงัการใหแ้ละการรับไวไ้ด ้

5. ความพอใจต่อความปรารถนาทางกาย คนทีปรับตวัได้ดีจะมีเจตคติต่อการทาํงานของ
ร่างกายของตนอยา่งสมบูรณ์ ไม่หมกมุ่นครุ่นคิดวิตกกงัวล 

6. ความสามารถทีจะเป็นผูผ้ลิตและมีความสุข สามารถใช้ความสามารถดา้นต่างๆในการ
ทาํงาน หรือความสมัพนัธ์กบัคนอืนๆไดอ้ยา่งดี และกวา้งขวาง มีความสนุกและกระตือรือร้น 

7. ปราศจากความตึงเครียด คนทีปรับตวัไม่ได ้จะมีความทุกขที์เกิดจากความวิตกกงัวลและตึง
เครียด ซึงมีผลสะทอ้นใหเ้กิดอาการอืนๆตามมา 
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ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ ์(2530:100-102) เสนอเกณฑที์แสดงว่าบุคคลนนัมีการปรับตวัทีดี โดย
พิจารณาวา่จะตอ้งมีลกัษณะดงันี 

1. การมีเจตคติทีดีต่อตนเอง เขา้ใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีความเชือมนัในตนเอง มีความเป็น
ตวัของตวัเอง มีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอื้น สามารถประเมินสิงทีตนเองมีอยู ่และสามารถใช้
พลงัความรู้ ความสามารถทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์ในทางทีดีและเหมาะสม 

2. การรับรู้ความเป็นจริง โดยเขา้ใจพฤติกรรมของตนเองอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
สามารถเขา้ใจพฤติกรรมของเพือน และทุกสิงทุกอยา่งทีแวดลอ้มไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 

3. การประสานกลมกลืนของบุคลิกภาพ โดยมีองคป์ระกอบของบุคลิกภาพทีประสมกลมกลืน
กนั มีอิสระทีจะคิดเผชิญกบัอุปสรรคหรือความขดัแยง้ต่างๆทีเกิดขึนภายในตนเองได ้มีความอดทนต่อ
ความเครียดและสภาวะต่างๆทีเป็นปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ความสามารถต่างๆพฒันาความสามารถทางร่างกาย จิตใจ เชาวปั์ญญา อารมณ์ สังคมของ
ตนสิงแวดลอ้ม เพือทีจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตทังในปัจจุบนัและอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถทีจะทาํงาน และอยูร่่วมกบับุคคลอืนๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. ความเป็นตวัของตวัเอง โดยมีความไวเ้นือเชือใจในตนเอง มีความมนัใจและเชือมนัตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นอิสระจากอิทธิพลต่างๆ ตลอดจนมีเป้าหมายชีวิตที
ชดัเจน และมีขอบเขตทีแน่นอน 

6. ความเจริญแห่งตน โดยมีแนวโน้มทีจะเจริญเติบโต มีความเป็นผูใ้หญ่ มีวุฒิภาวะ โดยมี
บุคลิกน่าเคารพศรัทธา รู้จกัควบคุมอารมณ์ มีความสุข น่านบัถือ 

 

.   ทฤษฎีการปรับตัวของรอย 

รอย (Roy, อา้งถึงใน อมรรัตน์ จามรพิพฒัน์, 2551:20)ไดอ้ธิบายถึง การปรับตวัว่า หมายถึง 
พฤติกรรมการตอบสนองของบุคคลเมือเผชิญกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัตนเองหรือสิงแวดลอ้ม
ของตนเอง เพือปรับคงสภาพสมดุลทงัร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึงRoy เชือว่าคนเราประกอบดว้ย กาย 
จิต สังคม ( man in a biopsychosocial being) เป็นหน่วยเดียวกนัทีไม่อาจแบ่งแยกได ้องคป์ระกอบทงั
สามนีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน ทาํงานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกนั เพือคงสภาพปกติสุขหรือภาวะ
สุขภาพดี สาเหตุใดก็ตามทีมีผลต่อกายยอ่มส่งผลกระทบต่อจิตใจและสังคมดว้ย ดงันนับุคคลจึงตอ้งมี
การปรับตวัเพือรักษาความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสังคม บุคคลทีประสบความสําเร็จในการ
ปรับตวัจะมีความมนัคงในชีวิต พฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็น คือ มีสุขภาพดียอมรับความเป็นจริง มีความ
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พึงพอใจในชีวิต ส่วนผูที้ประสบความลม้เหลวในการปรับตวัจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่
ยอมรับความจริง เศร้าซึม กลไกทีบุคคลใชใ้นการปรับตวัเพือรักษาสมดุล ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 

 1. กลไกการควบคุม (regulator Mechanism)เป็นกลไกการปรับตวัทีเกิดขึนอตัโนมติัโดยที
บุคคลไม่รู้สึกตวัเป็นการทาํงานร่วมกบัระบบประสาท  ระบบต่อมไร้ท่อการรับรู้และการตอบสนอง
เพือทีจะควบคุมการทาํงานของร่างกายใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล 

 2. กลไกการรับรู้ (Cognator Mechanism) เป็นกลไกการปรับตวัทีเกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ ซึงเกียวกบักระบวนการทางจิต สงัคมทีบุคคลใชใ้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัภาวะเครียด บุคคล
จะเรียนรู้การปรับตัวในส่วนนีจากทกัษะการเขา้สังคม ประสบการณ์แก้ปัญหาในสถานการณ์ที
คลา้ยคลึง และระดบัการศึกษาซึงเป็นการทาํงานของสมองในระดบัสูง 

 กลไกการปรับตวัทงั2ส่วนจะเกิดควบคู่กนัเสมอ ทาํงานร่วมกนัเสมือนว่าเป็นหน่วยเดียวกนั 
โดยสิงเร้าผ่านเขา้มาทางกลไกควบคุมแลว้ส่งต่อไปทีกลไกการรับรู้ Royไดว้ิเคราะห์ความตอ้งการ
พืนฐานของมนุษยต์ามหลกัของMaslowมาเป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจธรรมชาติของคน ซึงเชือ
ว่ามนุษยต์อ้งการปรับตวัเพือคงไวซึ้งความตอ้งการพืนฐานทีเป็นดชันีบ่งชีความมนัคงของชีวิตซึงได้
จากการทีบุคคลมีความมนัคงทางดา้นร่างกาย และความมนัคงทางดา้นสังคมสามารถแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม ซึงเป็นผลจากกลไกการควบคุมและกลไกการรับรู้ แบ่งเป็น 4ดา้นคือ 

 1. พฤติกรรมการปรับตวัตามความตอ้งการของร่างกาย(Physiological need) เป็นการ
ตอบสนองของบุคคลทางดา้นร่างกาย พฤติกรรม จะปรากฏออกมาเป็นการทาํงานของเนือเยือ อวยัวะ
และระบบซึงประกอบเป็นร่างกายของมนุษย ์เพือตอบสนองความมนัคงทางดา้นร่างกาย ซึงพิจารณา
ไดจ้ากการตอบสนองขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการออกซิเจน อาหาร การขบัถ่าย การทาํกิจกรรม
และการพกัผ่อน การตอบสนองในดา้นต่างๆตอ้งอาศยัความรู้สึก การควบคุมนาํและเกลือแร่ การ
ทาํงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โดยมีกลไกการควบคุมเป็นตวัเชือมโยงการทาํงานและ
ตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมการปรับตวั เป้าหมายสูงสุดของการดาํรงชีวิตในภาวะปกติสุข คือ 
ภาวะสมดุล ซึงมนุษยพ์ยายามปรับรักษาสภาวะเช่นนีไว ้ถา้ผลการปรับตวัไม่สามารถก่อให้เกิดการ
ตอบสนองในทางบวกไดก้จ็ะปรากฏเป็นพฤติกรรมการปรับตวัในทางลบ หรือลม้เหลว 

 2. พฤติกรรมการปรับตวัดา้นอตัมโนทศัน์ (Self-concept) นอกเหนือจากการปรับตวัเพือให้
ได้มาซึงความต้องการทางด้านร่างกาย มนุษย์จ ําเป็นต้องมีความมันคงทางด้านจิตใจ (Psychic 

integrity) และมีสิงทีมีบทบาทสาํคญัต่อการคงไวซึ้งความมนัคงทางจิตใจ คือ ความรู้สึกนึกคิดเกียวกบั
ตนเองอนัเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอดจนการปะทะสัมพนัธ์กบัผูอื้นในทางจิตวิทยาเชือ
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ว่าพฤติกรรมทุกอยา่งของมนุษยเ์ป็นผลจากความนึกคิดทีบุคคลมีต่อตนเองในทางลบ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ คือ 

         2.1 อตัมโนทศัน์ดา้นร่างกาย (Physical self) ซึงรอยอธิบายว่า เป็นการประเมินตนเอง
ดา้นร่างกายของบุคคลอนัประกอบดว้ยคุณลกัษณะทางดา้นร่างกาย การมีเพศสัมพนัธ์ ภาวะสุขภาพ
และการเจ็บป่วย และลักษณะทีปรากฏ รอยแบ่งเป็นด้านการรับความรู้สึกของร่างกาย (Body 

sensation) และดา้นภาพลกัษณ์ (Body image) 
         2.2 อตัมโนทศัน์ส่วนบุคคล (Personal self) รอยกล่าวว่า เป็นการประเมินของแต่ละ
บุคคลเกียวกบัลกัษณะนิสัย ความคาดหวงั ความรู้สึกมีคุณค่า การให้คุณค่า อตัมโนทศัน์ส่วนบุคคลนี
ประกอบดว้ย ดา้นความมนัคงในตนเอง(Self consistency) ดา้นอุดมคติของตนเอง(Self ideal) ดา้น
ศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแห่งตน(Moral ethical spiritual self) 
 3. พฤติกรรมการปรับตวัตามบทบาทหนา้ที (Role function)เป็นการแสดงบทบาทหนา้ทีต่างๆ
ของบุคคลไดเ้หมาะสมทงัทางดา้นพฤติกรรม การแสดงออก อารมณ์และความรู้สึก เป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการ เพือคงไวซึ้งความมนัคงทางสังคมในสถานการณ์ใดก็ตามทีบุคคลไม่สามารถปฏิบติั
หน้าทีตามบทบาทของตนได ้บุคคลนันตอ้งมีการปรับตวั เพือให้การแสดงบทบาทของตนเป็นไป
ตามปกติ หากไม่สามารถปรับตวัในบทบาทหน้าทีไดจ้ะเกิดปัญหาคือ การไม่สามารถแสดงบทบาท
ใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การแสดงบทบาทไม่ตรงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริง ความขดัแยง้ในบทบาท 
และความลม้เหลวในบทบาท การแสดงบทบาทนีจะสัมพนัธ์กบัความรู้สึกต่อบทบาททีรอยไดแ้บ่ง
บทบาทของบุคคลออกเป็น 3 ประเภท คือ 

         3.1 บทบาทปฐมภูมิ (Primary role) บทบาทนีจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของบุคคลเป็น
ส่วนใหญ่ ดงันนั บทบาทนีจะเป็นไปตามการเจริญเติบโตของบุคคล หรือขนัพฒันาการแต่ละวยั เช่น 
บทบาทการเป็นเดก็วยัเรียน  
         3.2 บทบาททุติยภูมิ (Secondary role) เป็นบทบาททีสัมพนัธ์กบับทบาทปฐมภูมิ บุคคล
หนึงอาจมีบทบาททุติยภูมิไดห้ลายบทบาท ทงับทบาทในครอบครัว เช่น บทบาทการเป็นบุตรของบิดา
มารดา บทบาทการเป็นพี หรือเป็นน้อง บทบาทตามอาชีพ เช่น บทบาทการเป็นครู บทบาทการเป็น
พยาบาล เป็นตน้ 

         3.3 บทบาททตติยภูมิ (Tertiary role) เป็นบทบาทชวัคราวทีบุคคลนนัไดรั้บ บทบาทนีมี
ส่วนเกียวขอ้งกบัระยะเวลา และระยะพฒันาการของบุคคล เช่น บทบาทการเป็นผูป่้วย บทบาทการเป็น
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ประธานการประชุม เป็นตน้ ทงันีบทบาทจะประกอบไปดว้ยพฤติกรรมของบุคคล 2 พฤติกรรม ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมการกระทาํ และพฤติกรรมความรู้สึก 

 โดยปัญหาการปรับตวัดา้นบทบาทหนา้ทีจะแสดงออก 4 รูปแบบ คือ 

 การไม่สามารถดาํรงบทบาทใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ(Ineffective role transition) หมายถึง
การทีบุคคลไม่สามารถมีพฤติกรรมตามบทบาทไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เนืองจากไม่เขา้ใจ ขาดความรู้ หรือไม่
มีแบบอยา่งในบทบาทนนั 

 การแสดงบทบาทหนา้ทีไม่ตรงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริง(Role distance) หมายถึง ภาวะทีบุคคล
แสดงบทบาทไดเ้หมาะสมทงัดา้นพฤติกรรมและวาจา แต่ไม่ตรงกบัความรู้สึกทีแทจ้ริง เช่น ผูป่้วย
แสดงกิริยาสดชืนแจ่มใส เพือปกปิดความวิตกกงัวล และความกลวัทีตนมีต่อความเจบ็ป่วย เป็นตน้ 

 ความขดัแยง้ในบทบาท(Role conflict) หมายถึง การทีบุคคลไม่สามารถแสดงบทบาทของ
ตนเอง ไดอ้ยา่งเตม็ทีตามทีควรจะเป็น เนืองจากเกิดความรู้สึกขดัแยง้ในบทบาทนนั 

 ความลม้เหลวในบทบาท(Role failure) หมายถึง ภาวะทีบุคคลไม่สามารถแสดงบทบาทของ
ตนเองไดต้ามทีควรจะเป็นไดเ้ลย 
 4. การปรับตวัดา้นการพึงพาระหว่างกนั (Interdependence) ความจริงทางสังคมอีกประการ
หนึงคือ การทีคนเราตอ้งการมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้ง และพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั ถือว่าเป็นความ
ตอ้งการพืนฐานของบุคคลทีคงไวซึ้งความมนัคงทางสังคมดว้ยประการหนึง ความพอเหมาะระหว่าง
การพึงพาตนเอง การพึงพาผูอื้น และการให้ผูอื้นไดพ้ึงพาตนมีส่วนช่วยให้เกิดความมงัคงทางดา้น
จิตใจและสังคม โดยปกติบุคคลพยายามคงไวซึ้งความเป็นตวัของตวัเองและยอมพึงพาอาศยัผูอื้นใน
ขอบเขตทีตนเองและสังคมยอมรับ 
 

.   แนวคดิเกยีวกบัการปรับตัวในการปฏิบัติงาน (Work Adjustment) 

การปรับตวัในการทาํงาน เป็นการปรับตวัดา้นหนึงทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
ทงันีเนืองจากการทาํงานเป็นกิจกรรมหลกัทีทุกคนตอ้งเกียวขอ้งและปฏิบติัตนตามหนา้ทีนนัๆ ซึงจะ
ช่วยใหบุ้คคลสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

ฮาวิกเฮิรสท ์(Havighurst, อา้งถึงใน ศีรางค ์ทบัสายทอง, 2530 : 165)กล่าวว่า การปรับตวัเป็น
สิงทีมีความจาํเป็นต่อพฒันาการทางอาชีพอย่างยิง ดว้ยเหตุว่า บุคคลตอ้งเผชิญกบัสภาพการณ์ใหม่ๆ 
ซึงอาจจะก่อให้เกิดความกลวั ความไม่มนัใจ และความทอ้ถอยได้สูงดังนันความสามารถในการ
ปรับตวัจะมีส่วนช่วยให้พฒันาการทางอาชีพของบุคคลกา้วไปขา้งหน้าอย่างราบรืน การปรับตวัใน
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อาชีพจะเริมจาก การปรับตวัเขา้กบัองคก์ร การปรับตวัเขา้กบับุคคล การปรับตวัต่อการทาํงานตาม
ตารางเวลา การปรับตวัต่อบทบาทใหม่ทีไดรั้บการคาดหวงั ไปจนถึงการปรับตวัต่อเกณฑ์ทางอาชีพ 
เป็นตน้ 

ภาวิณี สุธีพิเชษฐภณัฑ ์(2545 : 47 - 48) ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัการปรับตวัในการทาํงานไวว้่า 
การปรับตวัต่อการปฏิบติังาน เป็นการปรับตวัอีกดา้นหนึงซึงมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
ทงันีเพราะการทาํงานเป็นกิจกรรมหลกั ซึงมนุษยทุ์กคนตอ้งเกียวขอ้งผกูพนัการทาํงานเป็นทีมาของ
รายได้ ซึงจะสามารถทาํให้มนุษย์สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้ในสังคม ปัจจุบันร้อยละ 80 ของการ
ดาํรงชีวิตมนุษยส่์วนใหญ่จะตอ้งถูกใชไ้ปในการทาํงาน ผูที้สามารถปรับตวัในการปฏิบติังานไดดี้ยอ่ม
สามารถปรับตวัได้ดีในด้านอืนๆ เช่น ชีวิตครอบครัว การเขา้สังคมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ เนืองจาก
สุขภาพจิตทีดียอ่มช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหาและแกไ้ขสถานการณต่างๆไดดี้ส่วนผูที้ประสบ
ปัญหาการปรับตวัในการปฏิบติังาน เช่น ไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กับการทาํระบบงานไดย้่อมจะ
ก่อให้เกิดความตึงเครียด ความวิตกกงัวล ความคบัขอ้งใจ ซึงมีผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกาย
ของบุคคลต่อไป 

สุเพียงเพญ็ แตงฉาํ (2542 : 5 - 6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การปรับตวัในการทาํงาน หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการเผชิญปัญหาหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพือให้สามารถทาํงานไดป้ระสบ
ความสําเร็จ ซึงได้แก่ การปรับตัวให้เขา้กับลักษณะงานทีทาํ สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงาน และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 

ดวงรัตน์ พิทกัษ ์(  : ) กล่าวไวว้่าการปรับตวัในการปฏิบติังาน หมายถึง การปรับตวัของ
บุคคลในการเผชิญปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือเป้าหมายของงานให้บรรลุผลสําเร็จ ซึงมี
องคป์ระกอบ  ดา้น คือ ความมีวุฒิภาวะดา้นอาชีพ ความกา้วหนา้อยา่งมีแบบแผน และความพึงพอใจ
ในงาน 

เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล (2543 : 4) กล่าวว่า การปรับตวัในการทาํงาน หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการเผชิญกับปัญหา หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพือทาํงานได้อย่างประสบผลสําเร็จ 
ประกอบดว้ย การปรับตวัให้เขา้กบังานทีทาํ การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเพือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 

สุรพล อินทุราม (2543 : 4) กล่าวถึงการปรับตวัในการทาํงานว่า หมายถึง การปฏิบติัของ
บุคคลใหส้อดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์รทีตงัไวโ้ดยพร้อมทีจะเผชิญ
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กบัปัญหาหรือพร้อมทีจะแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึน เพือใหเ้ป้าหมายของการทาํงานบรรลุผล
สาํเร็จ 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ จึงสามารถสรุปไดว้า่ ในการปฏิบติังานนนัหากครูมีการปรับตวัใน
การปฏิบติังานทีดี ทงัการปรับตวัในดา้นภาระงานทีรับผิดชอบ เช่นหน้าทีการสอน การทาํแผนการ
สอน  การควบคุมชันเรียน   การทําเอกสาร  หรืองานอืนๆทีได้รับมอบหมาย  การปรับตัวต่อ
สภาพแวดลอ้มในงาน เช่นการยอ่มรับในกฎ ระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนไดโ้ดยทีไม่รู้สึกว่าเป็นการ
ถูกบงัคบั หรือฝืนใจ การปรับตวัต่อผูที้เกียวขอ้งในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การมีสัมพนัธภาพทีดีกบัผูที้
ตอ้งเกียวขอ้งในงาน การเอาใจใส่ซึงกนัและกนั  และการปรับตวัต่อวฒันธรรมองคก์ร เช่นการยอ่มรับ
และแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนภายใตส้ภาพแวดลอ้มของโรงเรียน มีทศันคติทีดีต่อโรงเรียนก็ยอ่มจะทาํให้
ครูมีสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข และประสบผลสาํเร็จ 
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

มนสัวี วชัรวิศิษฏ ์(  : ง)ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัในการทาํงานของขา้ราชการ
ครูสายผูส้อนอาํเภอสตึก สังกดัเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต  จงัหวดับุรีรัมยพ์บว่าปัจจยัทีส่งผลต่อ
การปรับตวัในการทาํงานของขา้ราชการครูสายผูส้อน อาํเภอสตึก สงักดัเขตพืนทีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
 จงัหวดับุรีรัมย ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  มี  ปัจจยั ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหวา่งขา้ราชการ
ครูกบันกัเรียน  ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู สุขภาพจิต อาย ุสัมพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครูกบัเพือน
ร่วมงาน และลกัษณะมุ่งอนาคต 

สารภี บาํรุงวงศ์ (2549) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการทาํงานของ 
ขา้ราชการครู เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการ
ทาํงานของขา้ราชการครูเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 มี 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครูกบัสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะทางกายภาพ
ทางการเรียน และบุคลิกภาพ 

บุญเลียง ทุมทอง ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีสัมพนัธ์ต่อการปรับตวัในการดาํเนินงานเพือ
การประกนัคุณภาพการศึกษาของขา้ราชการครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
สุรินทร์พบว่า การปรับตวัในการดาํเนินงานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษาของขา้ราชการครู ดา้น
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัครูทีสอนในหมวดดนตรี เจต
คติต่อการดาํเนินงานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจต่อการดาํเนินงานเพือการประกนั
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คุณภาพการศึกษา การปรับตวัในการดาํเนินงานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษาของขา้ราชการครู 
ดา้นความสามารถในดา้นการมีคุณธรรมจริยธรรมของครูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัโรงเรียนขนาด
ใหญ่  เจตคติต่อการดาํเนินงานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจต่อการดาํเนินงานเพือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการนิเทศงาน และด้านความสัมพนัธ์ใน
หน่วยงาน และการปรับตวัในการดาํเนินงานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษาของขา้ราชการครู ดา้น
ลกัษณะทีพึงประสงคมี์ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัครูทีสอนในหมวดสงัคมศึกษา  
 

2.  บริบทของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

.   ความหมายของวฒันธรรมโรงเรียน 

 วอลเลอร์(Waller, อา้งถึงในเอกชยั ชินโคตร, 2549 : 89-90)เป็นคนแรกทีใชค้าํว่าวฒันธรรม
องคก์ร(School Culture) วอลเลอร์กล่าวว่าโรงเรียนเป็นระบบสังคมทีประกอบดว้ยครูและนกัเรียนที
ตอ้งมีกระบวนการเรียนการสอนทีไม่เหมือนกบัการทาํงานของเครืองจกัรแต่โรงเรียนตอ้งมีโครงสร้าง
มีบรรทดัฐานเป็นของตนเอง 

 แกลทธอร์น(Glatthorn, อา้งถึงในเอกชยั ชินโคตร,2549 : 90) กล่าวว่า วฒันธรรมโรงเรียนมี
รูปแบบและเนือหาเฉพาะของโรงเรียน เป็นรูปแบบพฤติกรรมของบุคลากร ปรากฏให้เห็นชัดเป็น
รูปธรรม เป็นกระบวนการทีถ่ายทอดผา่นเครือข่ายการสือสารทีเป็นการเฉพาะ รูปแบบของพฤติกรรม
นนัเนน้ 

 1. เนือหาของวฒันธรรมซึงประกอบไปดว้ย ระบบความเชือ ค่านิยมทีชีนาํให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม บรรทดัฐานซึงมีกาํเนิดมาจากระบบความเชือ และยงัประกอบไปดว้ยขนบธรรมเนียม 
ประเพณีซึงเป็นวิถีทางของค่านิยมในอดีต 

 2. วตัถุทีสังเกตเห็นได ้รวมถึงพฤติกรรม และกระบวนการ 

 3. วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรม หรือวิธีสือความหมายของวัฒนธรรม ทําให้เนือหาของ
วฒันธรรมปรากฏให้เห็น 4 วิธี คือภาษาของกลุ่มสมาชิก พิธีกรรมต่างๆของโรงเรียน เรืองเล่าของ
โรงเรียน และสือทีใชถ่้ายทอดค่านิยม และความหมายสาํคญัของวฒันธรรม เช่น คาํขวญั เครืองหมาย 
รางวลั เป็นตน้ 
 ชนิตา รักษพ์ลเมือง (2525:75-76)ใหท้ศันะวา่วฒันธรรมโรงเรียนเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม
ของสงัคมจึงเป็นวฒันธรรมยอ่ยของวฒันธรรม และมีลกัษณะเหมือนวฒันธรรมของสังคมทุกประการ 
กล่าวคือ มีวิถีแห่งการดําเนินงานในโรงเรียน มีวฒันธรรมทีเป็นวตัถุ ได้แก่ อาคารสิงก่อสร้าง 
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สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการสอน นอกจากนนัยงัมีวฒันธรรมทีไม่ใช่วตัถุ ไดแ้ก่ 
กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์ค่านิยม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีทางของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน สญัลกัษณ์ หรือเครืองหมายของโรงเรียน 

สมยศ  นาวีการ ( : ) ไดก้ล่าวว่า วฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ค่านิยม ความเชือ และ
แบบแผนทางพฤติกรรมทียอมรับ และปฏิบติักนัโดยสมาชิกขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รทีดีจะตอ้ง
ปรับตวัเขา้กบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

 สิทธิโชค วรานุสันติกูล( :32) ไดใ้ห้ความหมายวฒันธรรมองคก์ร ว่าเป็นแบบแผนของ
ความเชือ ค่านิยม ความคิดประจาํตวัของพนักงานซึงมีอยู่ร่วมกนัในองคก์รทีตนเองทาํงานอยู่ มีสิง
รอบตวัทงัภายใน และภายนอกองคก์ร แบบแผนนีเกิดจากการเรียนรู้จากเพือนร่วมงานว่า สิงใดถูก สิง
ใดผดิ ควรทาํ หรือไม่ควรทาํอยา่งไร 

สุนทร วงศไ์วศยวรรณ ( : - ) ไดร้วบรวมนิยามวฒันธรรมองคก์รของนกัทฤษฎีองคก์รไว้
หลายความหมายไดแ้ก่ 

 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง กฎเกณฑที์ไม่เป็นทางการในหน่วยงาน กฎเกณฑด์งักล่าวเป็นสิงที
พนกังานใหม่ตอ้งเรียนรู้เพือทีจะสามารถทาํงานในหน่วยงานนนัได ้ 
 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง พฤติกรรมทีปฏิบติักนัอยา่งสมาํเสมอขณะทีบุคคลติดต่อเกียวขอ้ง
กบัผูอื้น เช่น พิธีการต่างๆในหน่วยงาน ธรรมเนียมหรือแนวปฏิบติัในองคก์ร งานฉลองในโอกาส
ต่างๆของหน่วยงาน  
 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชือ ขอ้สมมุติพืนฐาน หรือ ค่านิยมทีมีอยู่
ร่วมกนัภายในจิตใจของคนจาํนวนหนึง หรือส่วนใหญ่ภายในองคก์ร กลุ่มคนดงักล่าวใชร้ะบบความรู้
ความคิดร่วมนีเป็นแนวทางในการคิด ตดัสินใจ และทาํความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง ความหมายของเหตุการณ์ และพฤติกรรมต่างๆภายในหน่วยงานที
สมาชิกองคก์รจาํนวนหนึง หรือส่วนใหญ่เขา้ใจร่วมกนั หรืออาจกล่าวอีกในหนึงว่า เป็นความเขา้ใจ
ร่วมกนัของคนจาํนวนหนึง หรือส่วนใหญ่ภายในหน่วยงานทีมีต่อเรืองราวภายในองคก์ร 

 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง บรรทดัฐานของกลุ่ม(group norms) บรรทดัฐานของกลุ่ม หมายถึง 
มาตรฐาน(standard) ของพฤติกรรมทีกลุ่มคาดหวงั หรือสนบัสนุนใหส้มาชิกในกลุ่มปฏิบติัตาม 

 . วฒันธรรมองค ์หมายถึง สิงประดิษฐ์ภายในหน่วยงาน สิงประดิษฐ์ภายในหน่วยงานอาจ
เป็นรูปร่างของอาคาร ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่ง การวางผงัโต๊ะทาํงาน ตราของ
หน่วยงาน ฯลฯ 
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 . วฒันธรรมองค์ หมายถึง สิงต่างๆอันประกอบด้วยสิงประดิษฐ์ แบบแผน พฤติกรรม 
บรรทดัฐาน ความเชือ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเขา้ใจ และขอ้สมมุติพืนฐานของคนจาํนวนหนึง หรือ
ส่วนใหญ่ภายในองคก์ร 
 จากความหมายของวฒันธรรมโรงเรียนทีได้กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า  วฒันธรรมใน
โรงเรียนหมายถึงโครงสร้าง ความรู้ ความคิด ความเชือ ค่านิยม ประเพณี สญัลกัษณ์ พิธีกรรม กิจกรรม
ต่างๆทีเกิดขึนในโรงเรียนโดยเกิดจากความคิดความเชือร่วมกนัของสมาชิกของโรงเรียน ซึงไดย้ึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาของโรงเรียน และได้
ยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานและไดรั้บการถ่ายทอดสู่สมาชิกใหม่ทีเขา้มาปฏิบติังานใหย้ดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อไป 

  

.   องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร 

 โรบิน(Robbins, อา้งถึงในพรทิพย ์ เตชะภรณ์ชยั, 2543:36-37) ไดศึ้กษาคป์ระกอบสาํคญัของ
วฒันธรรมองคก์ร โดยให้สมาชิกขององคก์รต่างๆแสดงความเห็นและสรุปว่าองคป์ระกอบสาํคญัของ
วฒันธรรมองคก์รทีสาํคญัอยู ่10 ประการดว้ยกนั คือ 

 1. การริเริมส่วนบุคคล (individual initiative) ไดแ้ก่ ระดบัความรับผิดชอบ อิสรภาพ และ
ความเป็นอิสระซึงแต่ละคนมี 

 2. ความอดทนต่อความเสียง (risk tolerance) ไดแ้ก่ ระดบัทีพนักงานถูกกระตุน้ให้กา้วร้าว 
เปลียนแปลง แสวงหาความเสียง 

 3. การกําหนดทิศทาง (direction) ได้แก่ ระดับทีองค์กรกําหนดวตัถุประสงค์และ ความ
คาดหวงัในการปฏิบติังานทีชดัเจน 

 4. การประสานและการร่วมกนั (integration) ไดแ้ก่ ระดบัทีหน่วยงานต่างๆในองคก์รไดรั้บ
การกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมประสานและร่วมมือกนั 

 5. การสนบัสนุนทางการจดัการ (management support) ไดแ้ก่ ระดบัทีผูจ้ดัการไดจ้ดัเตรียม 
หรือใหก้ารติดต่อสือสารทีชดัเจน ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 6. การควบคุม (control) ได้แก่ จาํนวนของกฎระเบียบ และปริมาณของการควบคุมบงัคบั
บญัชาโดยตรง ทีนาํมาใชใ้นการดูแล และควบคุมพฤติกรรมของพนกังาน 

 7. เอกลกัษณ์ (identity) ไดแ้ก่ ระดบัของสิงทีสมาชิกสร้างเอกลกัษณ์ให้แก่องคก์รในฐานะ
ส่วนร่วม มากกวา่ของกลุ่มงานโดยเฉพาะ หรือความชาํนาญดา้นวิชาชีพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 8. ระบบการใหร้างวลั (reward system) ไดแ้ก่ ระดบัของการกาํหนดการใหร้างวลั เช่น การขึน
เงินเดือน การเลือนขนัตาํแหน่ง เป็นตน้ โดยอาศยัเกณฑจ์ากการปฏิบติังานของพนกังาน 

 9. ความอดทนต่อความขดัแยง้ (conflict tolerance) ไดแ้ก่ ระดบัของการทีพนกังานไดรั้บการ
กระตุน้จากลกัษณะทีปรากฏของความขดัแยง้ และการวิพากษว์ิจารณ์โดยตรง 

 10. แบบแผนของการติดต่อสือสาร (communication patterns) ไดแ้ก่ ระดบัของการ
ติดต่อสือสารในองคก์รทีถูกจาํกดัโดยระดบัของคาํสังตามสายการบงัคบับญัชา และสายงานอยา่งเป็น
ทางการ 

 สุนทร วงศไ์วศยวรรณ (2540:14-20) เห็นวา่องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์รมีดงันี คือ 

 1. เป็นค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน เป็นปรากฏการณ์ของกลุ่มคนจาํนวน
หนึงในหน่วยงาน ไม่ใช่ความคิด ความเชือ ค่านิยม และการกระทาํของคนๆเดียว แต่ละคนใน
หน่วยงานอาจมีความคิด ความเชือ ค่านิยม และการกระทาํทีแตกต่างกนัไป สิงต่างๆเหล่านีไม่ใช่
วฒันธรรมเพราะไม่ใช่เป็นสิงทีมี หรือเห็นร่วมกนัในกลุ่มคนจาํนวนหนึง ดงันนั วฒันธรรมองคก์รจึง
เป็นความคิด ความเชือ และค่านิยมทีหลายคนยอมรับ และนาํไปปฏิบติัจนสามารถคาดคะเนพฤติกรรม
ของคนทีอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัได ้

 2. เป็นสิงทีตอ้งใช้เวลาในการสังสม ความคิด ความเชือ ค่านิยม และการกระทาํทีคนใน
หน่วยงานจาํนวนหนึงยอมรับ และมีอยู่ร่วมกนันนัมิไดเ้กิดขึนภายในช่วงระยะ 2-3วนั แต่ตอ้งอาศยั
เวลาในการสังสม บ่มเพาะ ผ่านกาลเวลาแห่งการทดสอบ และพิสูจน์จนเป็นทียอมรับร่วมกนัแลว้ ว่า
สามารถช่วยแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการของหน่วยงานได ้

 3. เป็นสิงทีสมาชิกขององคก์รเรียนรู้จากการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอืน วฒันธรรมองคก์ร
ไม่ไดเ้กิดขึนจากสัญชาติญาณของมนุษย ์หรือการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม แต่เป็นสิงทีสมาชิกองคก์ร
ค่อยๆเรียนรู้ทีละเลก็ละนอ้ย นบัตงัแต่เริมเขา้ทาํงานในหน่วยงานนนั พนกังานใหม่เรียนรู้วฒันธรรม
องคก์รผา่นกระบวนการถ่ายทอดวฒันธรรมทีเรียกว่า การหล่อหลอมขดัเกลาขององคก์ร โดยหัวหนา้
งานจะคอยชีแนะวิธีคิด วิธีการทาํงาน และการวางตวัทีถูกตอ้ง วฒันธรรมองคก์รยงัเรียนรู้ไดจ้ากการ
ฝึกอบรมขององค์กร และการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้างาน และ
หลกัเกณฑก์ารไดค้วามดีความชอบอีกดว้ย ผลจากการเรียนรู้วฒันธรรมองคก์รทาํให้พนกังานรู้ว่าตน
ควรมีพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆทาํให้สามารถอยู่ร่วมและเป็นทียอมรับของคนอืนใน
หน่วยงานได ้
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 4. เป็นสิงทีสมาชิกองคก์รไม่ค่อยตระหนกัถึง หลงัจากทีวฒันธรรมองคก์รไดผ้า่นกาลเวลา
แห่งการทดสอบจนเป็นทียอมรับจากคนในองคก์รจาํนวนหนึงแลว้ว่าสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา หรือ
ตอบสนองความตอ้งการของหน่วยงานได ้คนในองคก์รก็จะเกิดความคิด มีความเชือ และทาํสิงนนัซาํ
แลว้ซาํเล่าเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นเรืองปกติธรรมดาไป นนัย่อมหมายความว่า สิงทีคิด หรือ
กระทาํนนักลายเป็นสามญัสาํนึกทีสมาชิกองคก์รกระทาํไปโดยอตัโนมติั โดยไม่ไดคิ้ดถึงการมีอยูข่อง
ธรรมเนียมบรรทดัฐานของวฒันธรรม 

 5. การสือสารถึงวฒันธรรมองคก์รพึงพาการใชส้ัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ หมายถึง สิงทีใชแ้ทน 
หรือสือความหมายถึงอีกสิงหนึง สัญลกัษณ์ทีหน่วยงานนิยมใช ้ไดแ้ก่ ภาษา พิธีการ เรืองเล่า เพลง
ประจาํหน่วยงาน การใชส้ัญลกัษณ์เนืองจากสิงทีหน่วยงานพยายามถ่ายทอดให้แก่พนกังานใหม่ เช่น 
ค่านิยม ความเชือ แนวทางการทาํงานทีหน่วยงานคาดหวงั มกัเป็นเรืองทีเป็นนามธรรม ส่วนสญัลกัษณ์
มีลกัษณะทีเห็นไดช้ดัเจนมากกว่าสิงทีหน่วยงานพยายามสือความหมาย นอกจากนีการใชส้ัญลกัษณ์ 
เช่น จดัพิธีมอบรางวลั มกัจะทาํใหพ้นกังานยอมรับไดง่้ายกวา่ ประทบัใจมากกวา่ และจดจาํอยูใ่นจิตใจ
ได้นานกว่าการให้พนักงานอ่านข้อความทีต้องการสือจากคู่มือการทํางาน  หรือจดหมายข่าว
ประชาสัมพนัธ ์

 6. เป็นสิงทีปรับตวัเปลียนแปลงได ้การเกิดวฒันธรรมองคก์รตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาการจน
เป็นหนทางทีกลุ่มยอมรับว่าช่วยแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการของกลุ่มคนได ้ดงันนั วฒันธรรม
องคก์รทีเกิดขึนจึงมกัติดตรึงไปกบักลุ่ม และเปลียนแปลงไดค่้อนขา้งยาก อย่างไรก็ตาม วฒันธรรม
องค์กรเป็นสิงทีไม่หยุดนิงสามารถปรับตวัเปลียนแปลงได้ตามสภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ที
เปลียนแปลงไป    
 

.   ลกัษณะของวัฒนธรรมโรงเรียน 

 เซอร์จิโอวานนี(Sergiovanni, อา้งถึงในเอกชยั ชินโคตร,2549:92)ให้ทศันะเกียวกบัลกัษณะ
ของวฒันธรรมโรงเรียนวา่มีลกัษณะ 4 ประการ ดงัต่อไปนี 

 1. เป็นสิงทีสามารถสัมผสั และสังเกตได ้เช่น ระเบียบแบบแผน พิธีกรรม พิธีการ สัญลกัษณ์ 
คาํพดูทีบุคลากรสนทนากนัในโรงเรียน 

 2. เป็นส่วนทีเกียวขอ้งกบัระเบียบการปฏิบติังานของบุคลากร และบรรทดัฐานทีบุคลากรใน
โรงเรียนยอมรับ และถือปฏิบติั 
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 3. เป็นปรัญญา นโยบายของโรงเรียนซึงถือเป็นค่านิยม ขอ้ตกลงร่วมกันของบุคลากรใน
โรงเรียน 

 4. เป็นขอ้สมมุติพืนฐานทีมีลกัษณะเป็นนามธรรม 

 ชนิตา รักษพ์ลเมือง(2525:75) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมโรงเรียนไวด้งัต่อไปนี 

 1. วฒันธรรมโรงเรียนเป็นวฒันธรรมยอ่ย เพราะถือวา่เป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมสังคม มีทงั
วฒันธรรมทีเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ อาคาร สิงปลูกสร้าง สิงแวดลอ้มในโรงเรียน เป็นตน้ และวฒันธรรมที
ไม่ใช่วตัถุ ไดแ้ก่ วิถีทางทีครูพึงปฏิบติัต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร และระหว่างครูดว้ยกนั วิธีการทาํ
ตามกฎระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณทียึดถือ ค่านิยม ความเชือ ทาํให้ครูรู้สึกเป็นส่วนหนึงของ
โรงเรียน และเกิดความผกูพนัเป็นหนึงเดียวกบัโรงเรียน 
 2. วฒันธรรมโรงเรียนเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน สัญลกัษณ์ หรือเครืองหมายประจาํโรงเรียน 
การจดัชนัเรียน การจดัเวลาเรียน การจดัหลกัสูตร เป็นตน้ 

 3. วฒันธรรมโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ โดยปกติการเรียนรู้มกัจะเกิดไดดี้หากสิง
ทีเรียนรู้เป็นสิงทีพอใจ สิงทีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมโรงเรียน ไดแ้ก่ ทศันคติเกียวกบัคาํสัง อาํนาจของ
ครู ค่านิยมในสิงทีถูก และสิงทีผดิ 

 4. วฒันธรรมโรงเรียนเป็นกระบวนการทีมีการเคลือนไหวตลอดเวลา จึงสามารถถ่ายทอด สัง
สม และแพร่กระจายไดต้ลอดเวลา 
 

.   ลกัษณะของโรงเรียนคาทอลกิ 

 สมณะกระทรวงเพือการศึกษาคาทอลิก(2532:16-26อา้งถึงในเอกชยั ชิณโคตร, ) กล่าวว่า 
นบัแต่ชวัขณะแรกทีนกัเรียนคนหนึงเหยยีบยา่งเขา้มาในโรงเรียนคาทอลิก นกัเรียนชายหรือหญิงผูน้นั
ควรจะรู้สึกประทบัใจว่า ไดเ้ขา้มาสู่สภาพแวดลอ้มใหม่ เป็นสภาพแวดลอ้มทีสว่างไสวดว้ยแสงแห่ง
ความเชือ และมีลกัษณะเฉพาะของมันเองทีไม่เหมือนใคร สภาสังคายนาวาติกนั ที 2 ไดส้รุปเรืองนี
โดยพูดถึงสภาพแวดลอ้มทีซึมซาบไปดว้ยคุณค่าแห่งพระคริสตธรรม คือ ความรักและอิสรภาพใน
โรงเรียนคาทอลิก ทุกคนควรตระหนักในการประทับอยู่อย่างทรงชีวิตของพระคริสต์เจ้า ความ
รับผดิชอบในการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนคาทอลิกตกอยูแ่ก่ผูเ้ป็นครูทงัในฐานะปัจเจกชนและกลุ่ม
ชนซึงแสดงออกโดยอาศยัการเผยแผค่่านิยมแบบคริสตท์วัโดยวาจา และศีลศกัดิสิทธิในพฤติกรรมของ
แต่ละคน ในความสัมพนัธ์โดยอธัยาศยัไมตรีและประสานกลมเกลียวระหว่างบุคคล และในความ
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พร้อมทีจะทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ จากการไดเ้ห็นประจกัษพ์ยานอยูทุ่กวนั นกัเรียนก็จะค่อยๆมองเห็น
คุณค่าของภาวะแวดลอ้มแบบนี หากประจกัษพ์ยานดงักล่าวมิไดมี้อยูก่แ็ทบไม่มีอะไรเหลืออีกแลว้ทีจะ
ทาํใหเ้รียกไดว้า่เป็นโรงเรียนคาทอลิก 

 วิวฒัน์  แพร่สิริ ( : ) กล่าวถึงผลการวิจัยของนักศึกษาคาทอลิกทีได้กาํหนดกรอบ
ความคิดเกียวกับบทบาทหน้าทีของโรงเรียนคาทอลิก  ประการ เพือศึกษารูปแบบของโรงเรียน
คาทอลิก ดงันี 

 . ถ่ายทอดคาํสอนของศาสนจกัร ฝึกอบรมสังสอนเยาวชนให้ปฏิบติัจนสามารถประพฤติ
คุณธรรม ตลอดจนดาํเนินชีวิตส่วนตวัและชีวิตหมู่คณะได้ ดังทีพระเยซูคริสต์ทรงสอน และเป็น
แบบอยา่ง 

 . การจดัการศึกษาเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะให้กบันักเรียน เป็นหัวใจของการจดัการศึกษา
คาทอลิกทีจะตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดขึนทงัในชนัเรียน และระหวา่งการทาํกิจกรรมร่วมกนัในบรรยากาศ
แห่งความเป็นพีน้อง และมิตรภาพเพือการเสริมสร้างค่านิยม และคุณธรรมประจําชีวิตให้เกิด
คุณลกัษณะนิสัย คุณธรรมชีวิตหมู่คณะ เพราะนกัเรียนแต่ละคนจะสามารถเรียนรู้ และพฒันาค่านิยม
ของตน มีนาํใจไมตรี มีมนุษยสัมพนัธ์จากการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม และการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
เพือฝึกฝนการทาํงานในอนาคต การเสียสละอุทิศตนเองแก่ผูอื้น และการเป็นสมาชิกทีดีของสงัคม 

 . การบริการ เป็นกิจกรรมทีทาํให้ชีวิตมีคุณค่า และเกิดความรู้สึกเขา้ใจตนเอง เพราะการ
กระทาํสิงทีดีเป็นประโยชน์ต่อคนอืน เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรักทีเสริมสร้างขึนในจิตใจสู่การ
ปฏิบติัจนเกิดค่านิยมแห่งการมีชีวิตเพือผูอื้น และทาํให้ชีวิตของแต่ละคนมีความหมายแทจ้ริง ใน
บทบาทของการมีส่วนร่วม และการพฒันา หรือกฏิรูปสังคมดว้ยจิตใจบริการบาํเพ็ญประโยชน์เพือ
ผูอื้น และสงัคม 

 . การปฏิบติัศาสนกิจ เป็นกิจกรรมแห่งการยอมรับคาํสอนสูงสุดเหนือชีวิตของคน และตอ้ง
ทบทวนไตร่ตรองอยู่เสมอ เมือแต่ละคนไดส้าํรวมตนต่อพระเจา้ หรือในระหว่างการปฏิบติัศาสนกิจ 
เขาจะมีโอกาสพูด สํารวมจิตใจ ปฏิบติัสมาธิเพือให้จิตใจตงัอยู่ในคุณธรรมความดีทีเป็นหลกัยึดมนั
เสมอเพือไม่ใหอิ้ทธิพลของวตัถุนิยม หรือบริโภคนิยมมาทาํใหจิ้ตใจของเขาออกนอกทางแห่งความดี 

 

.   โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เนืองดว้ยพระศาสนจกัรไดเ้ลง็เห็นถึงบทบาทอนัสาํคญัของการศึกษา ซึงเป็นปัจจยัหลกัในการ

เสริมสร้าง และการพฒันาสมรรถภาพ และศกัยภาพของมนุษยอ์ยา่งครบถว้นในทุกดา้น และการศึกษา
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ยงัปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมใหแ้ก่เยาวชนอีกดว้ย ดงันนัจึงอาจ กล่าวไดว้่า การจดัการ
ศึกษาจึงเท่ากับการมีส่วนในการพฒันา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึนเจริญก้าวหน้าขึนนันเอง   
นอกจากนี พระศาสนจักรยงัเห็นว่า การศึกษาเป็นสืออันสําคญัประการหนึงของการแพร่ธรรม 
กล่าวคือ เป็นการประกาศข่าวแห่งความรอดขององคพ์ระเยซูคริสต ์และเป็นพยานถึงพระองคด์ว้ย ดว้ย
การเลง็เห็นความสาํคญัดงักล่าว ทาํให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทงัคณะนกับวช และฆราวาส ไดด้าํเนิน
กิจการ ในดา้นการศึกษา คือการก่อตงัโรงเรียนโดยเฉพาะ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีนโยบายว่า 
"ให้แต่ละวดัมีโรงเรียนของตนเองอยา่งนอ้ยถึงระดบัเกณฑบ์งัคบั" และ "ให้พระสงฆทุ์กองค ์ช่วยกนั
ส่งเสริมและให้การสนบัสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกาํลงัความสามารถ" ซึงทาํให้การศึกษา หรือกล่าว
ใหช้ดัเจนมากขึน คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลกังานหนึงของการแพร่ธรรมของสงัฆมณฑล ในอดีต
โรงเรียนต่าง ๆ ของสังฆมณฑลดาํเนินการภายใตก้ารดูแลของพระสงฆ ์ซึงมีแนวทางการบริหาร และ
นโยบายเฉพาะทีแตกต่างกนั ทาํให้โรงเรียนทงัหมดขาดเอกภาพ และเอกลกัษณ์ไป ในขณะเดียวกนั 
การเปลียนผูบ้ริหารโรงเรียน อนัเนืองมาจากการโยกยา้ยพระสงฆต์ามวาระนนั ทาํใหร้ะบบการทาํงาน
ของโรงเรียนตอ้งเปลียนแปลงบ่อยๆ ขาดความต่อเนืองของการทาํงาน และเมือพิจารณาประกอบกบั
การทีโรงเรียนเหล่านี ตอ้งแข่งขนักบัโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนทวั ๆ ไปแลว้ การจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงมีความจาํเป็นมากขึน 
การประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการในส่วนยอ่ยบางส่วน  ค่อยๆ ก่อตวัขึนจนกระทงัในการสัมมนาที
บา้นซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เมือวนัที 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ทีสัมมนาไดมี้มติให้ก่อตงั 
"ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ" เดือนเมษายน 2545 ไดเ้ปลียนชือเป็น "ฝ่าย
การศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ" และเริมตงั "คณะกรรมการบริหารการศึกษา" ซึงภายหลงัเปลียน
ชือเป็น "คณะกรรมการจัดการการศึกษา" และเริมหาผูรั้บผิดชอบงานเต็มเวลา ทงัพระสงฆ์และ
ฆราวาส รวมถึงการหาสถานทีทาํงานของฝ่ายการศึกษาฯ ดว้ยฝ่ายการศึกษา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เป็นหน่วยงานหนึง ทีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของอคัรสังมณฑลกรุงเทพฯ ทาํงานเกียวกบัการศึกษา
ของโรงเรียนคาทอลิกในเครือ(ฝ่ายการศึกษาอคัรสงัฆมณฑล) 

โรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบดว้ย  เขตการศึกษา และอยู่ในความ
รับผดิชอบของฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  
ประกอบดว้ย 
เขตการศึกษาที 1  
โรงเรียนกหุลาบวิทยา  โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา   โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา  
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โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา   โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล   โรงเรียนเซนตไ์มเกิล   

โรงเรียนสามคัคีสงเคราะห์   
เขตการศึกษาที   
โรงเรียนคอนเซ็ปชญั   โรงเรียนแม่พระฟาติมา   โรงเรียนโยนออฟอาร์ค   

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  
 เขตการศึกษาที   
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา   โรงเรียนเซนตแ์มรี  
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์กรุงเทพฯ  โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์   
เขตการศึกษาที   
โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา   โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี   โรงเรียนดาราสมุทร   

โรงเรียนมาเรียลยั   โรงเรียนมารดานฤมล   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์   

โรงเรียนมาลาสวรรคพ์ิทยา  โรงเรียนนกับุญยอแซฟอุปถมัภ ์หนองรี   

โรงเรียนคอมมูนิตา้อินคอนโทร  
 เขตการศึกษาที   
โรงเรียนบอสโกพิทกัษ ์  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์  โรงเรียนนกับุญเปโตร   

โรงเรียนเซนตแ์อนดรูว ์  โรงเรียนอนันาลยั  
 เขตการศึกษาที   
โรงเรียนไตรราชวิทยา   โรงเรียนเซนตจ์อห์นบปัติสต ์ โรงเรียนยอแซฟอยธุยา 
โรงเรียนแม่พระประจกัษ ์สุพรรณบุรี  โรงเรียนราษฎร์บาํรุงศิลป์  โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์
อู่ทองโรงเรียนเซนตเ์ทเรซาแสงทอง  
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.   โครงสร้างฝ่ายการศึกษา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

                                                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท ี  โครงสร้างฝ่ายการศึกษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
ตามระเบียบการฝ่ายการศึกษา อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจ้าํแนกการปฏิบติังานออกเป็น  

กลุ่มงาน ไดแ้ก่ 

 . กลุ่มงานจิตตาภิบาล ประกอบดว้ย 

  .  แผนกอภิบาล ดาํเนินงานดา้นจิตตาภิบาลของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้โรงเรียน
เตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม อบรมครูทีมีหนา้ทีรับผดิชอบดา้นจิตตาภิ
บาล ประสานงานกับฝ่ายอภิบาลและฝ่ายอืนๆในการพฒันาครูคาํสอน ส่งเสริม สนับสนุนการจดั
กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียน สอนคาํสอนแก่นักเรียนคาทอลิก จดักิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน 
ประเมินผลการจดักิจกรรมคาทอลิก 

     ผู้อาํนวยการ 

กลุ่มงานจิตตาภิบาล 

- แผนกอภิบาล 

- แผนกศาสนสัมพนัธ์ และ
ชุมชนสัมพนัธ์ 

- แผนกคริสตธรรม และเผย
แผพ่ระคริสตธรรม 

กลุ่มงานวชิาการ 

- แผนกพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากร 

- แผนกประเมินผล และวจิยัพฒันา
การศึกษา 

- แผนกหลกัสูตร และการจดัการเรียนการ
สอน 

- แผนกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- แผนกอนุบาล 

- แผนกหอ้งสมุด 

- แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กลุ่มงานอาํนวยการ 

- สาํนกังานอาํนวยการ 

- แผนกบุคคล 

- แผนกบญัชีและการเงิน 

- แผนกแผนงานและ
งบประมาณ 



35 
 

  .  แผนกคริสตศาสนธรรมและการเผยแผ่พระคริสตธรรม ดาํเนินงานส่งเสริม 
สนับสนุน บุคลากรในโรงเรียนให้ดาํเนินชีวิตตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร จดัทาํหลกัสูตรคริสต
ธรรมสาํหรับนกัเรียนทวัไป ส่งเสริมสนบัสนุน วิธีการสอนพระคริสตธรรมให้แก่นักเรียนทวัไป จดั
กิจกรรมเผยแผ่พระคริสตธรรมในโรงเรียน นิเทศ และติดตามผลการจดักิจกรรมเผยแผ่พระคริสต
ธรรมในโรงเรียน 

  .  แผนกศาสนสัมพนัธ์และชุมชนสัมพนัธ์ ดาํเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การจดั
กิจกรรมให้ความรู้ดา้นศาสนสัมพนัธ์ทีถูกตอ้งแก่ครู บุคลากรให้สามารถขยายผลไปยงันกัเรียนและ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างผูน้าํดา้นศาสนสัมพนัธ์ในโรงเรียน ส่งเสริมการจดักิจกรรมทีเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างนกัเรียนทีนบัถือศาสนาต่างกนั ให้อยูร่่วมกนัอยา่งสันติ รู้จกัแบ่งปันความเขา้ใจใน
เรืองศาสนา จดักิจกรรมเกียวกบัศาสนสัมพนัธ์ในระดบัโรงเรียน ระดบัเขตการศึกษา และระดบัสังฆ
มณฑล ติดตาม ประเมินผลการจดักิจกรรมศาสนสมัพนัธ์ 

 . กลุ่มงานวิชาการ ประกอบดว้ย 

  .  แผนกพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากร ดาํเนินงานเพือพฒันาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน โดยพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและการต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ส่งเสริมสนบัสนุนและประเมินครูและบุคลากรทีมีผลงานทางวิชาการให้ไดรั้บวิทยฐานะทาง
วิชาชีพ คดัเลือก ปละประเมินผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรดีเด่นระดบัโรงเรียน ระดบัเขตการศึกษา และ
ระดบัฝ่ายการศึกษาฯ จดัทาํฐานขอ้มูลและเผยแผผ่ลงานวิชาการ และใหบ้ริการทางวิชาการแก่ผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากร 

  .  แผนกประเมินผลและวิจยัพฒันาการศึกษา ดาํเนินงานสร้าง และบริการขอ้สอบ
ปลายภาคเรียน แบบทดสอบคุณภาพผูเ้รียนสําหรับโรงเรียนฝ่ายการศึกษา วิเคราะห์คุณภาพขอ้สอบ 
และคุณภาพผูเ้รียนเพือพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน พฒันาครูดา้นการวดั -ประเมินผล 
และวิจยัการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีผลงานทางวิจยัการศึกษา 
  .  แผนกหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดาํเนินงานวิเคราะห์ และจดัทาํ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ประสานงาน ช่วยเหลือการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา จดัทาํ
หนงัสือเสริมพฒันาผูเ้รียน ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน และผล
การใชห้นงัสือเสริมการพฒันาผูเ้รียน และนิเทศการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน 

  .  แผนกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดาํเนินงาน ส่งเสริม สนบัสนุนช่วยเหลือโรงเรียนใน
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน สร้างและบริการคู่มือการจดั



36 
 

กิจกรรมแนะแนว พฒันาครูและระบบงานแนะแนว ประสานงานและช่วยเหลือโรงเรียนในการจดัการ
อบรม จดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นิเทศ และติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  .  แผนกอนุบาล ดําเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนโดยส่งเสริม 
สนบัสนุน ช่วยเหลือใหโ้รงเรียนจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ พฒันาคุณภาพ ผูบิ้หาร ครู และครู
พีเลียงในการจดัการศึกษาปฐมวยั พฒันาหลกัสูตรการจดัการศึกษาปฐมวยั นิเทศ และติดตามการจดั
การศึกษาปฐมวยัและการใชห้ลกัสูตรปฐมวยั 

  .  แผนกหอ้งสมุด ดาํเนินงานเกียวกบัหอ้งสมุดของโรงเรียน โดยส่งเสริมสนบัสนุน
การพฒันาระบบการบริหารจดัการห้องสมุดของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานห้องสมุด 
พัฒนาบุคลากรห้องสมุดของโรงเรียนให้สามารถจัดบริการห้องสมุดอย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนบัสนุนห้องสมุดในการจดักิจกรรมทีส่งเสริมการอ่าน นิเทศและติดตามผล
การจดับริการหอ้งสมุด 

  .  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาํเนินงาน ควบคุมดูแลและบริการขอ้มูลสนเทศ
ของฝ่ายการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุน ช่วยเหลือใหโ้รงเรียนมีเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการศึกษาและ
บริการอยา่งมีคุณภาพ  
 . กลุ่มงานอาํนวยการ 

  .  สํานักงานอาํนวยการ ดาํเนินงานดา้นบุคลากรดา้นสารบรรณและเอกสารต่างๆ 
ดูแลการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้บริการดา้นธุรการ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของ
แผนกต่างๆ รวบรวม และจดัทาํสรุปรายงานการดาํเนินงาน โครงการ และค่าใชจ่้าย 

  .  แผนกบุคคล ดาํเนินงานด้านบุคลากรของโรงเรียน โดยส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลืองานบุคคลของโรงเรียน ดูแลเกียวกบัทุนการศึกษาของนกัเรียน ครู และบุคลากร ให้บริการ
เกียวกับเงินสะสมเลียงชีพ และเงินบาํเหน็จ จดัทาํขอ้มูลสถิติเกียวกับโรงเรียน นักเรียน ครู และ
บุคลากร ศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบติังานของครูและบุคลากรเพือพิจารณาปรับเงินเดือน 

  .  แผนกบญัชีและการเงิน ดาํเนินงานดา้นบญัชีและการเงินของฝ่ายการศึกษาฯ และ
บญัชีและการเงินของโรงเรียน โดยรับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายฯ และค่าตอบแทน
บุคลากร ดูแล ติดตามการรับ-จ่ายเงิน และบญัชีของฝ่าย และกองทุนต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนและ
ช่วยเหลือใหโ้รงเรียนจดัทาํบญัชีไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชี พฒันาบุคลากรดา้นบญัชีของโรงเรียน 
ใหค้าํแนะนาํ และตรวจสอบภายในดา้นบญัชีของโรงเรียน 
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  .  แผนกแผนงานและงบประมาณ  ดําเนินงานรวบรวมแผนงาน โครงการ 
งบประมาณจากแผนกต่างๆเพือเสนอคณะกรรมการจดัการศึกษาพิจารณา ส่งเสริม และพฒันาระบบ
งบประมาณของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ส่งเสริม และพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน
ดา้นการจดัทาํแผนงานและงบประมาณให้เป็นตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน กาํกบัและติดตาม
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

.  ระเบียบฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 โรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯไดมี้การออกระเบียบการของฝ่ายการศึกษาเพือให้
โรงเรียนในเครือไดป้ฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั  โดยไดก้าํหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที
ตอ้งการทาํงานใหม้าสมคัรงานดว้ยตนเอง และโรงเรียนสามารถทดลองงานก่อนรับเขา้ทาํงานได ้และ
เมือรับเขา้ทาํงานแลว้จะไดเ้ขา้ปฐมนิเทศครูใหม่รวมกบัครูของโรงเรียนอืนๆในเครือสังฆมณฑล
โรงเรียนจะจ่ายเงินเดือนให้ไม่ตาํกว่าทีราชการกาํหนด และเมือครู หรือบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
วุฒิทางการศึกษาเพิมก็สามารถนําวุฒิทีได้มาปรับขึนเงินเดือนตามวุฒิทีได้รับได้ โดยในการจ่าย
เงินเดือนนนัโรงเรียนจะทาํการหกัภาษีเงินได ้เงินสมทบกองทุนครู เงินชาํระหนีตามโครงการ หรือหนี
ทีเป็นไปเพือสวสัดิการทีเป็นประโยชน์แก่ครูออกจากเงินเดือน  ซึงในการทาํงานของครูนนัครูจะตอ้ง
มาทาํงานในวนัและเวลาทีโรงเรียนเปิดทาํการสอนตามทีไดรั้บอนุญาต วนัทีโรงเรียนกาํหนดให้ครู
และบุคลากรมาปฏิบติังานทีโรงเรียน และจะตอ้งเขา้ทาํงานก่อนเวลาทาํงานปกติไม่น้อยกว่าสิบห้า
นาที และกลบัหลงัเวลางานไม่นอ้ยกวา่สิบหา้นาที  โดยครูจะไดห้ยดุในวนัหยดุประจาํสปัดาห์ วนัหยดุ
ประจาํภาคเรียน วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุตามประกาศ หรือตามคาํสังราชการ วนัทีโรงเรียนสังให้
หยุด และสามารถลากิจได้ไม่เกิน  วนัตลอดปีการศึกษา  ลาป่วยได้ไม่เกิน  วนั นอกจากนียงั
สามารถลาในกรณีคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือเพือประกอบพิธีทางศาสนาได ้โดยตอ้งทาํการยืน
ใบลาล่วงหน้า และในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีการพิจารณาปรับขึนเงินเดือนครูและบุคลากรโดย
ประเมินผลจากการปฏิบติังานจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นอกจากเงินเดือนทีไดรั้บในแต่ละ
เดือนแลว้โรงเรียนยงัมีการจ่ายเงินรางวลั เงินบาํเหน็จ และเงินสะสมเลียงชีพใหก้บัครูและบุคลากรใน
กรณีต่างๆดว้ย ทงัการจ่ายค่าชดเชย  เงินบาํเหน็จ รางวลัให้แก่ครูและบุคลากรทีเกษียณอายุ ครูหรือ
บุคลากรทีปฏิบติัหนา้ทีครบ  ปี การจ่ายเงินรางวลัประจาํปี เป็นเงินทีโรงเรียนจดัใหใ้นโอกาสฉลอง
คริสตม์าสหรือปีใหม่  การจดัใหมี้เงินสะสมเลียงชีพ โดยหกัจากเงินเดือนอตัราร้อยละ  ของเงินเดือน 
และโรงเรียนสะสมใหใ้นอตัราเดียวกนั เพือเป็นทุนให้ครูเมือครูลาออก หรือเกษียณ นอกจากเงินทีได้
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เป็นประจาํตามกฎระเบียบแลว้โรงเรียนในเครืออคัรสังฆมณฑลสวสัดิการอืนๆดว้ย เช่นการประกนั
อุบติัเหตุ การให้ความช่วยเหลือในงานสมรส ค่าใชจ่้ายในการออกไปปฏิบติังานนอกสถานที การให้
ความช่วยเหลือครอบครัวเมือครู บุคลากร หรือคู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต อีกทงัยงัมีให้โอกาสครูใน
การศึกษาต่อ หรือการอบรมระยะยาวเพือเพิมวฒิุการศึกษา โดยสามารถขอทุนจากทางโรงเรียนไดห้าก
ครูหรือบุคลากรทาํงานกบัทางโรงเรียนตงัแต่  ปีขึนไป  นอกจากการไดรั้บสวสัดิการต่างๆจากทาง
โรงเรียนแลว้ ครูและบุคลากรยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากสมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมครูและผูป้กครอง
ของแต่ละโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่นการจดังานกีฬาสี การจดังาน
วนัวิชาการ การจดังานวนัคริสตม์าสและปีใหม่ เป็นตน้ ฝ่ายการศึกษาในการนิเทศกก์ารสอน การจดั
อบรมระยะสนัเพือพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของครูและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ 
 

.  นโยบายการศึกษาของฝ่ายการศึกษา 
1. ส่งเสริมและให้สถานศึกษา อุดมไปดว้ยบรรยากาศแห่งการเสริมสร้างคุณธรรม และเป็น

สนามแห่งการแพร่ธรรม และอภิบาล  
2. เนน้คุณค่าแห่งการจดัการศึกษาคาทอลิก ในการร่วมมือกบัสังคมและประเทศชาติ เพือการ

พฒันาคุณภาพ และความรู้ของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเนน้ความเอาใจใส่ และช่วยเหลือเด็กคาทอลิก
และคนจน ใหโ้อกาสแห่งการพฒันาตนแก่เขาตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร  

3. เพือการพฒันาตนเอง และยกระดบัมาตรฐานการศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และประสิทธิภาพการทาํงาน  

4. ให้โรงเรียนเป็นองคก์ร ทีสามารถพฒันาตนเอง ในความเป็นส่วนหนึงของสังคมทอ้งถิน
ของตน และส่วนรวมดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์และสัมพนัธภาพทีดีต่อชุมชน และนอ้มรับการมีส่วนร่วม
จากชุมชนของตน  

5. มุ่งพฒันาคุณภาพครูและการสอน ส่งเสริม สวสัดิภาพชีวิต และความเป็นอยูข่องครู ใหอ้ยู่
ในสถานภาพทีดี ตามสมควรแก่อตัภาพ และค่าครองชีพของสงัคม  

6. มุ่งเนน้และถือเป็นเป้าหมายสาํคญัแห่งการให้การศึกษาอบรม คือ การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของนกัเรียน และการเป็นผูน้าํในสงัคม  

. รักษาและส่งเสริมคุณค่าแห่งเอกลกัษณ์ ประเพณี และวฒันธรรมไทยในสุนทรียภาพแห่ง
ชีวิต  
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.   บทบาทหน้าทขีองครู  

บทบาทหนา้ทีครู หมายถึง ภาระหนา้ทีทีครูตอ้งรับผดิชอบ  ซึงประกอบดว้ย 
. วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้ กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้  
. จดัทาํแผนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนสําคญัทีสุด เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนปฏิบติัจริง แสดงออก

อยา่งอิสระ  และมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  
. จดัทาํและพฒันาสือการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทงัภายในภายนอกสถานศึกษา ชีและ

จดัหาแหล่งเรียนรู้อืน ๆ ในชุมชน เช่นหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสาธารณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรม
พนืบา้น ฯลฯ  

4. พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลทีใฝ่รู้ ทนัต่อเหตุการณ์  
5. เป็นแบบอยา่งทีดี มีคุณธรรม ปฏิบติัดีต่อเพือนครู และนกัเรียน  

. จดัสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เอือต่อการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศดึงดูด
ความสนใจ ทา้ทายใหผู้เ้รียนอยากมีส่วนร่วม  

. จดัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง โดยประเมินจากการปฏิบติั 
การสังเกต การสมัภาษณ์ จากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ  

8. จดัทาํวิจยัในชนัเรียน เพือพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
. จดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยใหมี้การประสานกนัระหวา่งสถานศึกษา บา้นและ 

ชุมชนเพือการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

         
จากการศึกษาเอกสารต่างๆจึงสามารถสรุปไดว้่า วฒันธรรมของโรงเรียนคาทอลิกมีความ

แตกต่างจากโรงเรียนอืนๆ เนืองจากนอกจากทีครูจะตอ้งทาํการสอนในรายวิชาทวัไปเหมือนโรงเรียน
อืนๆแลว้ ครูจะตอ้งมีบทบาทในเรืองของศาสนาเขา้มาเกียวขอ้งโดยในโรงเรียนคาทอลิก จะมีการสอน
ในวิชาคาํสอนคือการนาํเอาคาํสอนของพระเยซูมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ตอ้งมีการจดักิจกรรมการ
เรียนทีส่งเสริมบรรยากาศแห่งความรักกลมเกลียว และการเป็นผูใ้ห ้เพือพฒันาค่านิยมของการมีนาํใจ
ไมตรี การเสียสละเพือผูอื้น ส่งเสริมให้นักเรียนทาํความดี ทาํประโยชน์เพือผูอื้น และยงัมีการจดั
กิจกรรม หรือตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพือให้นักเรียนเกิดการพฒันาทงัทางด้านร่างกาย 
สติปัญญาแลว้ยงัเกิดการพฒันาทางดา้นจิตใจดว้ย 
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.  การสนับสนุนทางสังคม 

.  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
 คอร์ป(Cobb,อา้งถึงใน นนทพรรณ เอกตาแสง, 2543:14)ใหค้วามหมายของการสนบัสนุนทาง
สงัคมไวว้า่ เป็นขอ้มูลทีใหก้บับุคคล เพือใหบุ้คคลนนัเชือวา่ไดรั้บการดูแล ไดรั้บความรัก ไดรั้บการยก
ยอ่ง มีผูเ้ห็นคุณค่าและไดรั้บการยอมรับว่าบุคคลนนัเป็นส่วนหนึงของเครือข่ายทางสังคม และมีความ
ผกูพนัซึงกนัและกนั 

 แชฟเฟอร์ คอร์น และลาซารัส(Schaefer, Coyne and Lazarus,1981) ใหค้วามหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมไวว้่า เป็นการทีบุคคลรับรู้การไดรั้บแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลทีมีการ
ติดต่อกนัในสงัคม  

ทอลลด์อฟ (Tolldof, อา้งถึงในรุจิรางค ์แอกทอง, 2549:32) ให้ความหมายว่า การสนบัสนุน
ทางสังคม เป็นการช่วยเหลือทีสมาํเสมอรูปแบบใดรูปแบบหนึงทีได้รับจากบุคคลอืน ซึงความ
ช่วยเหลือนนัไดช่้วยใหบุ้คคลไดไ้ปถึงซึงเป้าหมายเฉพาะของตน หรือสามารถแกปั้ญหาทีเผชิญอยูไ่ด ้

 สมจิต หนูเจริญกุล ( ) ได้ให้คาํนิยามการสนับสนุนทางสังคมว่า เป็นการปฏิบติัการ
ช่วยเหลือในด้านร่างกาย จิตใจ การแนะนํา หรือการให้ความรู้แก่บุคคลอืน ตลอดจนการจัด
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม เพือช่วยส่งเสริมพฒันาการของแต่ละบุคคล  
 อติรัตน์ วฒันไพลิน ( ) ไดก้ล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ทาง
สงัคมทีบุคคลรับรู้ หรือประเมินวา่ไดรั้บการช่วยเหลือ และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 

 
.   ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
แชฟเฟอร์ คอร์น และลาซารัส(Schaefer, Coyne and Lazarus, 1981) ไดจ้าํแนกการให้การ

สนบัสนุนกนั 3ดา้น คือ 

 1. การสนับสนุนดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การให้ความรู้สึกผูกพนั ให้ความมนัใจ มีความรู้สึก
ไวว้างใจผูอื้น ซึงจะนาํไปสู่ความรู้สึกวา่ไดรั้บการดูแล หรือไดรั้บความรัก 

 2. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลข่าวสาร รวมทงัคาํแนะนาํ ในการ
แกปั้ญหา และขอ้มูลป้อนกลบัเกียวกบัพฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกมา 
 3. การสนบัสนุนดา้นการเงิน สิงของ ไดแ้ก่ การให้การช่วยเหลือโดยตรง และการให้สิงของ 
หรือการใหบ้ริการ  
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วีส(Weiss, อา้งถึงในHogue, 1985) ไดก้ล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 6 ประการ ซึงไดรั้บมาจากความสมัพนัธ์กบับุคคลอืนในสงัคม องคป์ระกอบเหล่านี คือ 

 1. ความผกูพนัใกลชิ้ด เกิดจากการมีความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ด จะส่งผลถึงอารมณ์โดยส่วนรวม 
คือ ทาํให้บุคคลมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั ไม่รู้สึกโดดเดียว ความสัมพนัธ์เช่นนีจะพบใน คู่สมรส 
เพือนสนิท หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั 

 2. การรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึงของสังคม การสนบัสนุนชนิดนีไดม้าจากการทีบุคคลเขา้ร่วม
ในกิจกรรมสงัคม ทาํใหมี้การแลกเปลียนความคิด ข่าวสาร ประสบการณ์กบับุคคลอืน 

 3. การมีโอกาสไดอ้บรมเลียงดูหรือช่วยเหลือบุคคลอืน เมือบุคคลไดท้าํหนา้ทีดูแลบุคคลที
อ่อนวยักวา่ จะเกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นทีตอ้งการของบุคคลอืน 

 4. การรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเอง เป็นการได้รับการยอมรับซึงจะเกิดขึนเมือบุคคลมี
พฤติกรรมทีสามารถแสดงบทบาททางสังคม เช่น การแสดงความสามารถเป็นเพือนร่วมงานในที
ทาํงาน ความสามารถในการช่วยเหลือในเรืองต่างๆในครอบครัว การไม่ไดรั้บการยอมรับจะทาํให้
ความเชือมนั หรือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง 

 5. การตระหนกัถึงความเป็นมิตรทีดี ความรู้สึกเช่นนนัจะไดรั้บจากการมีความสัมพนัธ์กบั
ครอบครัว ญาติ เป็นตน้ ซึงเป็นความคาดหวงัวา่บุคคลเหล่านีสามารถจะใหก้ารช่วยเหลืออยา่งต่อเนือง 
ทงัทีจะเคยใหก้ารช่วยเหลือกนัมาก่อนหรือไม่กต็าม 

 6. การไดรั้บคาํแนะนาํ ชีแนะ เป็นสิงสาํคญัในช่วงทีบุคคลอยูใ่นภาวะเครียด หรือภาวะวิกฤต 
บุคคลตอ้งการการปลอบใจ กาํลงัใจ และคาํแนะนาํเพือผอ่นคลายภาวะตึงเครียดทีประสบอยู ่
เฮาส์(House, 1981) ไดพ้ิจารณาแรงสนบัสนุนทางสงัคมโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ เป็นการให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่ การเห็นอกเห็นใจ ความ
ห่วงใย การไดรั้บความไวว้างใจ การยอมรับ เห็นคุณค่า 
 2. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการสนบัสนุนดา้นขอ้มูล ข่าวสาร คาํแนะนาํต่างๆ 

 3. การสนับสนุนด้านประเมินพฤติกรรม เป็นการเห็นพอ้งการรับรองพฤติกรรมเมือ
เปรียบเทียบกบับุคคลอืน การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

            4. การสนับสนุนด้านวตัถุ สิงของ การเงิน แรงงาน เป็นการสนับสนุนด้านการจัดหาวตัถุ 
สิงของ บริการ การปรับเปลียนสิงแวดลอ้ม 

คอบบ ์(Cobb, อา้งถึงในรุจิรางค ์แอกทอง, 2549:35) ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสังคมเป็น 3 
ชนิดคือ 
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1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional support) เป็นขอ้มูลทีทาํให้บุคคลเชือว่า ตนไดรั้บ
ความรัก การดูแลเอาใจใส่ และมีความใกลชิ้ดสนิทสนม มีความผกูพนัและไวว้างใจซึงกนัแลกนั 

2. การสนบัสนุนดา้นการยอมรับยกยอ่ง และเห็นคุณค่า (Esteem support) เป็นขอ้มูลทีทาํให้
บุคคลรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และบุคคลอืนใหก้ารยอมรับนบัถือ และเห็นคุณค่าของตนเอง 

3. การสนับสนุนดา้นการเป็นส่วนหนึงของสังคม (Socially support) เป็นขอ้มูลทีบอกให้
ทราบวา่ตนเองเป็นสมาชิก หรือส่วนหนึงของเครือข่ายทางสงัคม และมีส่วนร่วมซึงกนัและกนั 

 ทิลเดน (Tilden, อา้งถึงในวิมลวรรณ ศิริวงศ์, 2548:26)ไดแ้บ่งรูปแบบการสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็น 6 ชนิด คือ 

  1. ความรักใคร่ผกูพนั (attachment) เป็นความรู้สึกอบอุ่น มนัคง ปลอดภยั มีคนรักใคร่เอาใจ
ใส่ ซึงส่วนใหญ่ไดจ้ากคู่สมรสและเพือนสนิท ถา้ขาดแรงสนบัสนุนทางสังคมชนิดนีจะทาํให้บุคคล
รู้สึกอา้งวา้งและโดดเดียว 

2. การมีส่วนร่วมในสังคม (social integration) ทาํใหบุ้คคลมีโอกาสผกูมิตรกนั มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมดว้ยกนั รู้สึกมีเป้าหมายและมีคุณค่าต่อสังคม ถา้ขาดแรงสนบัสนุนชนิดนี จะทาํให้
บุคคลแยกตวัออกจากสงัคมและรู้สึกเบือหน่วยในการดาํรงชีวิต 

3. โอกาสในการอบรมเลียงดูหรือใหค้วามช่วยเหลือบุคคลอืน (opportunity formurturance) 

ไดแ้ก่ การทีบุคคลมีความรับผดิชอบในการเลียงดูหรือใหค้วามช่วยเหลือบุคคลอืนใหมี้ความผาสุก ซึง
ทาํใหรู้้สึกว่าตนเองเป็นทีตอ้งการของบุคคลอืน และเป็นผูพ้ึงพาได ้ถา้หากไม่ไดท้าํหนา้ทีนี เกิดความ
คบัขอ้งใจจะทาํใหรู้้สึกวา่ชีวิตไม่สมบูรณ์และไร้จุดหมาย 

4. ส่งเสริมใหมี้ความมนัใจในคุณค่าแห่งตน (reassurance of worth) ไดแ้ก่ การทีบุคคลไดรั้บ
การเคารพ ยกย่อง และชืนชมทีสามารถแสดงบทบาททางสังคมอนัเป็นทียอมรับของสมาชิกใน
ครอบครัวและผูร่้วมงาน ถา้ไดรั้บการส่งเสริมจะทาํใหบุ้คคลรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 

5. ความเชือมนัในความเป็นมิตรทีดี (a sense of reliable alliance) ความรู้สึกเช่นนีไดม้าจาก
ครอบครัวหรือเครือญาติ ซึงสมาชิกแต่ละคนต่างคาดหวงัวา่จะไดรั้บความช่วยเหลือซึงกนัและกนัอยา่ง
ต่อเนือง ถา้ขาดความรู้สึกเช่นนี ทาํใหบุ้คคลรู้สึกขาดความมนัคงและถูกทอดทิง 

6. การไดรั้บคาํชีแนะ (the obtaining of guidance) เป็นความตอ้งการในช่วงทีบุคคลเผชิญกบั
ความเครียดหรือภาวะวิกฤต ทาํใหต้อ้งการคาํปลอบใจ คาํแนะนาํจากบุคคลทีตนศรัทธาและเชือมนั ถา้ 
ไม่ไดรั้บการตอบสนองจะทาํใหรู้้สึกสินหวงั 
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ทอยท ์(Thoit, 1982:145-159}, อา้งถึงใน กาญจนา พานิชมาท, 2546) ไดอ้ธิบายแนวคิดของ
การสนบัสนุนทางสังคมไวว้่า เป็นระดบัของความตอ้งการพืนฐานทีจะไดรั้บการตอบสนอง โดยการ
ติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืนในสงัคม ความตอ้งการพืนฐานทางสังคม ไดแ้ก่ความตอ้งการความรัก การ
ยอมรับ ยกย่องการเห็นคุณค่า การเป็นเจ้าของ ความมีชือเสียง และความปลอดภยั ความตอ้งการ
พนืฐานทางสงัคมดงักล่าวจะไดรั้บการตอบสนองเมือไดรั้บการช่วยเหลือดงัต่อไปนี อยา่งใดอยา่งหนึง
หรือทงั สองอยา่ง ดงันี 

1. ความช่วยเหลือดา้นอารมณ์และสังคม (socioemotional aid) เช่น การไดรั้บความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจ ความเขา้ใจ การยอมรับและการเห็นคุณค่าจากบุคคลอนัเป็นทีรัก 

2. ความช่วยเหลือดา้นสิงของ (instrumental aid) ไดแ้ก่ การไดรั้บคาํแนะนาํ ข่าวสารการ
ช่วยเหลือครอบครัว และการช่วยเหลือทางการเงิน 

 

.   แหล่งสนับสนุนทางสังคม 

จริยาวตัร คมพยคัฆ ์ (อา้งถึงในรุจิรางค ์แอกทอง , 2549:36) แบ่งแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว ญาติพีนอ้ง และเพือนบา้น หรือกลุ่มทีเรียกวา่มี 

ความผกูพนักนัตามธรรมชาติ 

2. กลุ่มสงัคมทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสงัคมอืนๆ หรือเรียกวา่ กลุ่ม 

ช่วยเหลือในวิชาชีพ 

เพนเดอร์(Pender,อ้างถึงในรุจิรางค์ แอกทอง , 2549:36) แบ่งแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มสนบัสนุนตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากครอบครัว และญาติพีนอ้ง  
ซึงถือว่าสาํคญัมากทีสุด เพราะมีบทบาทสาํคญัต่อบุคคลนนัตงัแต่ในวยัเด็ก เป็นแหล่งถ่ายทอดค่านิยม 
ความเชือ แบบแผนพฤติกรรม และประสบการณ์ต่างๆ 

2. กลุ่มบุคคลใกลชิ้ดไดแ้ก่ เพือน บุคคลสาํคญั บุคคลใกลชิ้ด เพือนบา้น เพือนร่วมงาน 

3. กลุ่มบุคคลทางศาสนา ไดแ้ก่ พระ ผูน้าํทางศาสนา หรือบุคคลอืนในองคก์ร 

ศาสนา โดยยดึหลกัคาํสอนของศาสนาเป็นเป้าหมายในการสนบัสนุน 

4. กลุ่มบุคคลทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา  
ทีจะช่วยเหลือใหบุ้คคลรู้จกัการส่งเสริม ป้องกนั ดูแล และฟืนฟสุูขภาพของตนเอง และผูใ้กลชิ้ด 

5. กลุ่มวิชาชีพอืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
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.   องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 

 การสนบัสนุนทางสงัคมมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี (บุญเยยีม ตระกลูวงศ ์ : ) 
 . มีการติดต่อระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

 . ลกัษณะของการติดต่อสือสารประกอบดว้ย 

 .  ขอ้มูลข่าวสารทีมีลกัษณะใหผู้รั้บเชือวา่มีคนสนใจ เอาใจใส่ มีคนรักและหวงัดีกบัตนอยา่ง
จริงใจ 

 .   ขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะทีทาํใหผู้รั้บรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า และเป็นทียอมรับของสงัคม 

 .  ขอ้มูลข่าวสารมีลกัษณะทีทาํให้ผูรั้บเชือว่าเขาเป็นส่วนหนึงของสังคม และสามารถทาํ
ประโยชน์แก่สงัคมได ้

 . มีปัจจยัซึงอยูใ่นรูปของขอ้มูล ข่าวสาร วสัดุ ความรู้สึกดา้นจิตใจ 

 . จะตอ้งช่วยใหผู้รั้บไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายทีเขาตอ้งการ 

 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมทีมีผลต่อการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบั
การวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 
 แคปแลน(Caplan ) ศึกษาพบว่าการใชก้ารสนับสนุนทางดา้นอารมณ์เป็นตวัช่วยลด
ความเครียด มีผลต่อร่างกายและจิตใจ โดยช่วยทาํใหบุ้คคลมีความอดทนต่อปัญหาเพิมมากขึน โดยใน
บุคคลทีตอ้งทาํงาน และเผชิญกบัความเครียดมาก ผูที้มีแรงสนบัสนุนทางสังคมตาํ จะเสียงต่อการเป็น
โรคความดนัโลหิตสูง และมีโอกาสเป็นโรคหวัใจสูงกวา่ผูที้ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมสูง 

 กงัสดาล สุทธิวิธีสรรค ์( ) ศึกษาความเขม้แขง็ในการมองโลก การสนบัสนุนทางสังคม 
และความเหนือยหน่ายของพยาบาลในหออภิบาลผูป่้วยหนัก จาํนวน  คน  ผลการศึกษาพบว่า 
ความเขม้แข็งในการมองโลก และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเหนือย
หน่ายอยา่งมีนยัสาํคญั และความเขม้แขง็ในการมองโลกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการสนบัสนุนทาง
สงัคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ธารกมล อนุสิทธิศุภการ ( ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรม
การเผชิญความเครียด กบัความเครียดในบทบาทของหัวหน้าหอผูป่้วยโรงพยาบาลศูนย ์กระทรวง
สาธารณสุข จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า การสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมทีหัวหนา้หอผูป่้วย
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ไดรั้บจากครอบครัวอยูใ่นระดบัสูง ส่วนการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมทีหวัหนา้หอผูป่้วยไดรั้บจาก
ผูร่้วมงาน จากเพือนร่วมงานและจากผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนียงัพบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมจากผูร่้วมงาน และจากเพือนมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความเครียดในบทบาท
โดยรวมของหวัหนา้หอผูป่้วยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการสนบัสนุนทางสงัคมจากผูบ้งัคบับญัชา 
และจากครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดในบทบาทโดยรวมของหัวหนา้หอผูป่้วยอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

 กมลวรรณ ชยัวานิชศิริ (2536) ไดศึ้กษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมทีดีของครูเป็นตัวแปรทีสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนไดดี้ ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจ และส่งเสริมใหค้รูในโรงเรียนไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสังคมทีดี 

ศศิญา บวัผดุ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัจจยัคดัสรร ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนบัสนุน
ทางสังคม และการปรับตวัดา้นบทบาทของมารดาหลงัคลอด ผลการวิจยัพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง และแรงสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัดา้นบทบาทของมารดาหลงัคลอด
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพอืนร่วมงานและผู้ปกครอง 

 พินนะรัฏ รัตนภทัธโชค (อา้งถึงในทศพล บุญธรรม, :31) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์กบั
เพือนร่วมงาน หมายถึงการทีเพือนร่วมงานให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเกือกูลกนั ยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึงกนัและกนั 

 ทองทิพภา วิริยะพนัธ์ุ ( ) กล่าวว่า เพือนร่วมงานเป็นผูที้มีอิทธิพลต่อ การทาํงานของ
บุคคลเป็นอยา่งยงิ เพราะนอกจากจะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมแลว้ ยงั
มีอิทธิพลส่วนตวั เพราะมีการคบหาสมาคมกนัฉันทเ์พือน จึงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจช่วยกนั
ทาํงานไดง่้ายขึน ฉะนนัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานจึงเป็นเรืองทีค่อนขา้งจะแนบแน่น 
และใกลชิ้ด หากเพือนร่วมงานไม่ลงรอยกัน การทาํงานจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ขาดความ
ร่วมมือ และงานกจ็ะดว้ยประสิทธิภาพ ทาํใหอ้งคก์รประสบความลม้เหลวในทีสุด 

 สมพร สุทัศนีย์ ( ) กล่าวว่า ในการติดต่อสัมพนัธ์ หรือการทาํงานร่วมกับผูอื้นควร
พิจารณาถึงอารมณ์ ความรู้สึก นอกเหนือจากการคาํนึงถึงความสามารถเพียงอย่างเดียว เช่น การ
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มอบหมายงานควรคาํนึงถึงผูรั้บงานดว้ยว่าพอใจ หรือไม่ และพิจารณาเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ขณะนนัประกอบดว้ย มีความยดืหยุน่ ไม่เคร่งครัดจนเกินไป 

 จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้จึงพอสรุปไดว้่า การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมทีดีจากเพือน
ร่วมงานและผูป้กครองนนั เป็นปัจจยัทีจะก่อใหเ้กิดการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดีได ้ทงันีเพราะใน
การทาํงานบุคลากรทุกคนย่อมตอ้งการการให้ความร่วมมือ การยอมรับฟังปัญหา และร่วมกันหา
แนวทางในการแกไ้ข เพือนทีจะสามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้
 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผู้บริหารและหน่วยงานทเีกยีวข้อง 

พินนะรัฏ รัตนภทัธโชค(อา้งถึงในทศพล บุญธรรม , :31) กล่าวว่า ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึงการทีผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนิทสนมเป็นกนัเอง ให้กาํลงัใจ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือเป็นตน้ 

 สุพฒันา เดชาติวงศ์ ( :31) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้งัคบับญัชาทีมีประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นผูที้มี
ความสามารถจดัการเกียวกบับุคคล และมีความสามารถในการจดัการเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
เครืองอาํนวยความสะดวก เครืองอาํนวยความสุขทีส่งผลต่อการทาํงานทีดี เริมตงัแต่การกาํหนด
นโยบายให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการนําขอ้มูลจากสภาพจริงมากาํหนดนโยบาย การ
มอบหมายงาน และการสังการตอ้งชดัเจน เหมาะสมกบัความรู้ ความสามรถ เหมาะสมกบักาํลงั  เมือ
มอบหมายงานแลว้ตอ้งคอยติดตามดูแล คอยช่วยเหลือ ยกยอ่งชมเชย เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ  
 สมพร สุทศันีย ์( ) กล่าววา่ การสร้างสมัพนัธ์กบับุคคลต่างๆในสังคมทงัไปนนัตอ้งปฏิบติั
ตนให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบั
ผูบ้งัคบับญัชา คือ การเชือฟังผูบ้งัคบับญัชา การตงัใจทาํงาน ไม่สร้างความเป็นศตัรูกบัผูบ้งัคบับญัชา 
สําหรับผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้างการบริหาร และดา้น
สวสัดิการ 

 เบเกอร์(อา้งถึงในสิริรัตน์ ศิริพนัธ์, :36) ไดศึ้กษาองค์ประกอบซึงผูบ้ริหารใช้ในการ
ประเมินผลการฝึกอบรม และการปฏิบติังานของครู พบว่า บรรยากาศ และความสามารถของผูบ้ริหาร
มีความสาํคญัในการทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน และเกิดความตอ้งการพฒันาตนเองของครูทีจะ
พฒันาทกัษะการเรียนการสอน การให้คาํปรึกษาแก่นกัเรียน และการพฒันาการเรียนการสอน เพือให้
นกัเรียนไดรั้บผลสมัฤทธิในการเรียน 
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 วรรณา อาภาอดุล( ) ไดศึ้กษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการ
ปฏิบติังานของครูวิทยาลยัสารพดัช่าง สังกดักรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า สิงแวดลอ้มใน
การทาํงานส่งผลต่อความสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิบติังานของครูเป็นอนัดบัแรก เพราะ
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม มีความเป็นระเบียบสวยงาม ขนาดห้องไม่คบัแคบ ปราศจากขยะ มี
การปรับแสงสว่างเหมาะสมกบักิจกรรม ติดตงัอุปกรณ์เครืองใชส้าํนกังานทีไดม้าตรฐานจะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรักสามคัคี มีความเขา้ใจกนั ซึงจะนาํไปสู่การสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลใน
การปฏิบติังานของครู 

 จากการศึกษาเอกสารขา้งตน้ จึงพอสรุปไดว้่า การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 
ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ทังในด้านการได้รับความสะดวกในเรืองของสถานทีทาํงาน 
อุปกรณ์ในสาํนกังาน การไดรั้บการช่วยเหลือ การไดรั้บคาํชมเชย การไดรั้บสวสัดิการทีเพียงพอ ลว้น
เป็นปัจจยัทีจะก่อให้เกิดการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดี ทงันี เนืองจากในการปฏิบติังานนนับุคคล
ยอ่มตอ้งการการสนบัสนุนทางสังคมเพือใหส้ามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย ดงันนัโรงเรียน 
ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จึงเป็นส่วนสําคญัในการให้การสนับสนุนครูเพือให้ครูสามารถ
ปฏิบติังานได ้

 
.  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

.   ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง 
แบรนเดอร์(Branden, 1981) กล่าววา่การเห็นคุณค่าในตนเอง วา่เป็นความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มี

ความเชือมนัวา่ตนมีความสามารถในการกระทาํสิงต่างๆใหส้าํเร็จไดต้ามทีตนปรารถนา 
แบนดูรา(Bandura อา้งถึงใน พรรณราย ทรัพยป์ระภา :293) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าใน

ตนเอง หมายถึง ความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีมีต่อตนเองวา่มีความสาํคญั มีความสามารถ มีความสาํเร็จ 
มีความนบัถือตนเอง เชือมนัในตนเอง เคารพตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง 

โรเบิร์ต(Robert, ) อธิบายถึงการเห็นคุณค่าในตนเองว่า เป็นการรับรู้ของแต่ละคนทีรู้ถึง
คุณค่าของตนเอง ซึงเป็นส่วนประกอบของความรู้สึกนึกคิดเกียวกบัตนเอง(Self Concept)ในส่วนของ
การเห็นคุณค่าในตนเองระดบัหนึงจะมีการแสดงออกจากความรู้สึกนึกคิดเกียวกบัตนเอง และมีความ
เกียวเนืองกบัพฤติกรรมการปรับตวัดว้ย 

คูเปอร์สมิท(Coppersmith, , อา้งถึงในจนัทร์ฉาย พิทกัษ์ศิริกุล, ) กล่าวว่าการเห็น
คุณค่าในตนเอง เป็นการตดัสินความมีคุณค่าของตนเอง ซึงแสดงถึงทัศนคติทีบุคคลมีต่อตนเอง             
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เป็นการยอมรับ หรือไม่ยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตความเชือทีบุคคลมีต่อความสามารถ 
ความสาํคญั ความสาํเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง ซึงบุคคลอืนสามารถรับรู้ไดจ้าดคาํพดู และท่าที
ทีบุคคลนนัแสดงออกไป โดยจาํแนกคุณลกัษณะพืนฐานของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไว ้  ประการ 
คือ 

. ความสาํคญั(Significance) เป็นวิถีทางทีบุคคลรู้สึกว่าตนยงัเป็นทีรัก ซึงพิสูจน์ไดโ้ดยการ
ใหผู้อื้นเห็นความสาํคญัของตนเอง 

2. ความสามารถ (Competence) เป็นวิธีการทีจะพิจารณาถึงความสาํคญัโดยการกระทาํ 
. ความดี (Virtue) เป็นการบรรลุซึงมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรม 

. พลงัอาํนาจ (Power) เป็นอิทธิพลทีบุคคลมีต่อชีวิตตนเอง และผูอื้น 

ชยาพร ลีประเสริฐ ( ) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การทีบุคคลพิจารณา
ประเมินคุณค่าตนเองในดา้นความสามารถ ความสาํคญั ความสาํเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง และ
ทาํใหบุ้คคลยอมรับตนเอง ความเชือมนัในตนเอง และมีความนบัถือตนเอง ซึงเป็นเรืองอตัวิสัยของแต่
ละบุคคล 

 

.   ทฤษฎเีกยีวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง 

มาสโลว(์Maslow, อา้งถึงในศรีเรือน แกว้กงัวาน, :103-107) นกัจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม 
กล่าววา่ การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความตอ้งการพืนฐานของมนุษยซึ์งเกิดจากการประเมินคุณค่าของ
ตนเองจากการไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอืนก่อน จากนันบุคคลจึงจะยอมรับและนับถือตนเอง มี
ความตอ้งการทีจะเห็นคุณค่า ความสามารถของตน มีความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง มีความมนัใจ
ในการกระทาํต่างๆโดยไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น หรือสิงอืน มีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถศึกษาจิตใจ
ของตนเอง เขา้ใจตนเองและควบคุมตนเอง แต่การเห็นคุณค่าในตนเองจะถูกทาํลายลงเมือ ความ
ตอ้งการ ความภาคภูมิใจในตนเอง และความตอ้งการการยอมรับจากผูอื้น ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
ส่งผลให้บุคคลรู้สึกคบัขอ้งใจ และอ่อนแอ ซึงเพอร์วิน (Pervin, อา้งถึงในศรีเรือน แกว้กงัวาน, ) 
กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองทีสมบูรณ์มากทีสุดนันมาจากการไดรั้บการเคารพยกย่องจากผูอื้น
อยา่งจริงใจ มากกวา่การมีชือเสียงจากสถานภาพทางสงัคม 

โรเจอร์(Rogers, อา้งถึงในศรีเรือน แกว้กงัวาน, :123-126) มีมุมมองว่า มนุษยเ์ป็นผูที้มี
เหตุผลในตนเอง และสามารถชีนาํตนเองได ้ Rogers มองว่า ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองนัน
สอดคลอ้งกบัเรืองตน ตามทฤษฎีของ Rogers ไดแ้บ่งตนออกเป็น  แบบ คือ ตนในอุดมคติ หมายถึง



49 
 

ตนในแบบทีบุคคลตอ้งการจะเป็น ตนจริง หมายถึง ตนทีบุคคลเป้นอยูใ่นความเป็นจริง และตนทีรับรู้ 
หมายถึง ตนในแบบทีบุคคลรับรู้ว่าตนเป็น Rogers กล่าวว่า บุคคลจะรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองก็ต่อเมือ
เขาสามารถรับรู้และยอมรับว่าตนทีรับรู้นันตรงหรือสอดคลอ้งกบัตนจริง ในทางตรงกนัขา้มหาก
บุคคลไม่ยอมรับความจริงจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทีไม่สมเหตุสมผล และไม่สามารถปรับตวัได ้หรือใน
กรณีทีบุคคลยึดเอาค่านิยมของสังคมมาเป็นตนในอุดมคติ แต่ตนจริงและตนทีรับรู้ไม่เป็นไปตาม
ค่านิยมนนัๆจะส่งผลใหบุ้คคลรู้สึกวา่ตนเองไร้คุณค่าทีไม่สามารถเป็นไปตามทีคาดหวงัไวไ้ด ้
 

.   แนวทางในการพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 
มีองคป์ระกอบในการพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองใหเ้พิมขึน  ประการ ตามแนวทาง

ของ คูเปอร์สมิท(Coopersmith, ) 
. การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากบุคคลรอบขา้งทีมีความสาํคญัในชีวิต ซึงจะแสดงออกมา

ทางการปฏิสัมพนัธ์ หรือการสือสารระหว่างกนัโดยเฉพาะการสือสารทีใหข้อ้มูลยอ้นกลบัในทางบวก 
(positive feedback) 

. การประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย โดยคูเปอร์สมิท(Coopersmith, )พบว่า ความพึง
พอใจในงาน ซึงหมายถึงศกัยภาพในการบรรลุถึงผลสาํเร็จในการกระทาํมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบั
การเห็นคุณค่าในตนเอง 

. การได้กระทําสิงทีสอดคล้องกับรสนิยม และความปรารถนาของตน คูเปอร์สมิท
(Coopersmith, )พบวา่ โดยทวัไป บุคคลจะใหคุ้ณค่าแก่สิงต่างๆแตกต่างกนั เมือใหคุ้ณค่าแก่สิงใด
แลว้จะเชือว่าสิงนันเป็นมาตรฐานในการตดัสินคุณค่าของตนเอง และปรารถนาทีจะดาํเนินไปสู่
ความสาํเร็จตามแนวทางนนั ดงันนั  บุคคลจะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าก็ต่อเมือสามารถปฏิบติัตามแนวทางที
ตนใหคุ้ณค่าไวไ้ด ้

. การปกป้องความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยการลดความสนใจต่อสิงทีจะลดการเห็น
คุณค่าในตนเองให้ตาํลง เช่น การไม่สนใจต่อคาํวิพากษว์ิจารณ์ของผูอื้น การลดความคาดหวงัทีมีต่อ
ตนเองให้เหมาะสมกบัความสามารถทีแทจ้ริงของตน เพราะการทีบุคคลมีความคาดหวงัความสําเร็จ
ของตนสูงจนเกินไป เมือผลงานทีออกมาไม่เป็นไปตามทีตอ้งการ บุคคลจะมองว่าตนเองเป็นคนทีไร้
ค่า ซึงส่งผลใหค้วามรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองลดนอ้ยลงดว้ย 
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.   ลกัษณะบุคคลทเีห็นคุณค่าในตนเอง 

คูเปอร์สมิท (Coopersmith, อา้งถึงใน สุนทรี เรือนตระกลู, )  กล่าวว่าบุคคลทีเห็นคุณค่า
ในตนเองสูง จะเป็นบุคคลทีมีความสุข ไม่เครียดหรือวิตกกงัวลง่าย มีความเชือมนัในตนเอง มอง
ตนเองว่ามีค่า มีความสามารถ กลา้เปิดเผยตนเองให้ผูอื้นรู้จกัไดโ้ดยไม่รู้สึกลาํบากใจ มีความรู้สึก
มนัคงปลอดภยัสูง จึงไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อการตาํหนิ วิพากษว์ิจารณ์จากผูอื้นโดยง่าย ยอมรับ
ตนเอง ไม่รู้สึกดอ้ยกว่าคนอืน กลา้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ในขณะเดียวกนัก็เปิดใจกวา้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื้นได ้มีความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความพยายามในการ
ต่อสูก้บัอุปสรรค และดาํเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล 

ลอร์ และ วนัเดอร์ลิช (Lorr and Wunderlich, อา้งถึงในบุปผา อยู่ยึด, ) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะของบุคคลทีเห็นคุณค่าในตนเองไว ้  ดา้นคือ 

 . องคป์ระกอบดา้นความเชือมนั (Confidence Factor)ซึงประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ 
ไดแ้ก่ มีความเชือมนัในความสามารถของตนมีความคาดหวงัในความสําเร็จ  สามารถทาํอะไรดว้ย
ความภาคภูมิใจ  รู้สึกมนัใจในตนเอง ประสบความสาํเร็จหลายดา้น มีความสามารถสูง ชืนชมตนเอง 
ประเมินตนอยา่งเชือมนั สามารถทาํอะไรไดต้ามความตอ้งการ มุ่งหวงัชยัชนะในการแข่งขนั ประสบ
ความสาํเร็จมากกวา่ลม้เหลว 

 . องคป์ระกอบดา้นค่านิยม (Popularity Factor or Social Approval) ประกอบดว้ย
ลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ เป็นทีชืนชอบในหมู่เพือนฝงู คนทวัไปมกัคิดดีกบัตน คนทวัไปชอบทีจะอยู่ดว้ย 
มกัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในเรืองต่างๆ ไดรั้บความสนใจมากมาย คนทวัไปเคารพยาํเกรง ไดรั้บการ
กล่าวถึงแต่สิงทีดี ไดรั้บการยอมรับจากคนส่วนมาก เป็นทีไวว้างใจของคนอืน คนส่วนมากชอบคบหา
สมาคมดว้ย และสนุกสนานเมืออยูด่ว้ย 

การเห็นคุณค่าในตนเองตามแนวคิดของมาสโลว(์Maslow,อา้งถึงใน บุปผา อยู่ยึด, 2534) 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การเห็นคุณค่าในตนเอง ประเภททีเกิดจากการเห็นคุณค่าจากตนเอง การยอมรับนับถือ
ตนเอง และการประเมินค่าตนเองในดา้นต่างๆ คือ ความเขม้แข็ง ความชาํนาญ และความสามารถ 
ผลสัมฤทธิ ความสามารถทีเพียงพอในการกระทาํสิงต่างๆ ความเชือมนั ความมีอิสระ และการเป็นตวั
ของตวัเอง 

2. การเห็นคุณค่าในตนเอง ประเภททีเกิดจากการไดรั้บความเห็นคุณค่าจากผูอื้น กล่าวคือ การ
ไดรั้บชือเสียง หรือเกียรติยศ ไดรั้บการยอมรับนับถือจากผูอื้น การไดรั้บตาํแหน่ง และความรุ่งเรือง 
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การมีอาํนาจเหนือผูอื้น ไดรั้บการกล่าวถึง ไดรั้บการสนใจ การมีความสาํคญั มีศกัดิศรี หรือเป็นทียก
ยอ่งชมเชยของผูอื้น 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ สามารถสรุปไดว้่าการเห็นคุณค่าในตนเองสาํหรับครูนนั หากว่า
ครูมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง เชือว่าตนเป็นผูมี้ความสามารถ มีความสําคญัต่อองค์กร ก็ย่อมจะ
ปฏิบติังานดว้ยความตงัใจ เกิดการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดีตามไปดว้ย แต่ถา้หากครูมีการเห็น
คุณค่าตนเองนอ้ย ไม่เชือมนัในความสามารถของตนเอง คิดว่าไม่ไดรั้บการยอมรับก็จะทาํให้ครูไม่มี
ความมนัใจในการปฏิบติังาน เกิดการปรับตวัในการปฏิบติังานทีไม่เหมาะสมตามไปดว้ย 
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเองทีมีผลต่อการปรับตวัใน
การปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบัการวิจยัใน
ครังนีดงัต่อไปนี 

 วอร์คแมน(Workman, ) ไดศึ้กษาผลของการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกทีมี
ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความวิตกกงัวล และพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออก ผล
การทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเอง และมีพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออก
เพมิขึน และมีความวิตกกงัวลลดนอ้ยลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

สิตา เพียรพิจิตร (2542) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนกังาน
ท่าอากาศยานกรุงเทพ จาํนวน 310 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเกียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
การรับรู้ต่อลกัษณะงาน การรับรู้ในองคก์ร สมัพนัธภาพกบัผูร่้วมงานแนวโนม้การลาออกจากงาน และ
แบบสอบถามวดัความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 2 ส่วน คือความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะ
พนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพ และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม พบว่าพนกังานท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพอยูใ่นระดบัสูง มี
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง และมีแนวโนม้การลาออกจากงานอยูใ่นระดบัตาํ 
พนกังานทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษาประสบการณ์ในการทาํงาน รายได ้ทีแตกต่างกนัมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเองในฐานะพนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ พนกังาน
ทีมีตาํแหน่งต่างกันมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ การรับรู้ต่อลกัษณะงาน การรับรู้ในองคก์ร สัมพนัธภาพกบัเพือน
ร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนักงานท่าอากาศยาน
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กรุงเทพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนกังานท่าอากาศ
ยานกรุงเทพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั.01 ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์
ทางลบกบัแนวโนม้การลาออกจากงานอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบเป็นขนัตอน พบวา่ความสาํเร็จในการทาํงาน ความมนัคงในการทาํงาน การรับรู้ว่าองคก์าร
มีชือเสียง และสัมพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา สามารถทาํนายความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะ
พนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพไดดี้ตามลาํดบั โดยร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 55.92 

 

.  ค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
.   ความหมายของค่านิยมในการปฏิบัติงาน 

ซูเปอร์(Super} ,อา้งถึงในณัฏฐิกา บูรณกูล, 2553) กล่าวว่าค่านิยมในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ความเชือหรือสิงทีบุคคลเชือว่ามีค่าและมีความสาํคญัต่อการทาํงานของเขา สิงต่าง ๆ เหล่านี
เป็นความรู้สึกพึงพอใจทีคนเรามกัจะแสวงหาจากงานทีเขาทาํ หรือเป็นความพอใจอนัเป็นผลลพัธ์ทีได้
จากงานของเขา สิงต่าง ๆ เหล่านีเป็นสิงทีคนเราจะยึดถือให้ความสาํคญัในแต่ละอยา่งไม่เท่าเทียมกนั 
บางอย่างอาจจะมีความสาํคญัอย่างใหญ่หลวงต่อบางคน แต่ขณะเดียวกนัสิงนีก็อาจจะมีความสาํคญั
นอ้ยสาํหรับคนอืน ๆ 

วอลแ์ลค(Wollack, ,อา้งถึงในณัฏฐิกา บูรณกลู, 2553) กล่าวว่า ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
หมายถึง เจตคติต่อการทาํงาน ซึงเจตคตินีไดม้าจากเจตคติทวั ๆ ไป ทีมีความหมายต่อบุคคลแต่ละคน 
ซึงการเห็นคุณค่าในการทาํงานนนัจะเป็นเจตคติทีแต่ละบุคคลถือเป็นสิงทีสาํคญัและมีส่วนเกียวขอ้ง
กบัการทาํงานของตน ดงันันค่านิยมในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป และมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทาํงานดว้ย 

ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ ์( ) ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมในการปฏิบติังาน หมายถึง สิงที
บุคคลอืนเชือว่ามีความสาํคญัในการทาํงานของเขา ซึงสิงทีคนเรายึดถือแต่ละอย่างนีมีความสาํคญัไม่
เท่าเทียมกนัเสมอไป บางอยา่งอาจจะมีความสาํคญัอยา่งใหญ่หลวงต่อคนบางคนแต่บางอยา่งก็อาจจะมี
ความสาํคญัมากต่อคนอืนๆ 
 โชคดี จนัทวงศ ์( 2544) กล่าวว่า ค่านิยมในการปฏิบติังาน หมายถึง ความเชือทีบุคคลเชือว่ามี
ค่า มีความสําคญั และมีอิทธิพลต่อการทาํงานของเขา ในการพิจารณาสิงต่างๆ ทีเกียงขอ้งกับการ
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ทาํงาน การเลือกงาน หรืออาชีพ และเลือกองคก์ารทีจะทาํงาน ความเชือเหล่านีเป็นความรู้สึกพึงพอใจ
ทีคนเรามกัจะแสวงหาจากงาน หรือการทาํงาน 

 สิริอร วิชชาวุธ(2544) กล่าวว่า ค่านิยมในการปฏิบติังาน คือ ความเชือมนัส่วนบุคคล ของ
พนกังานเกียวกบัสิงทีเขาคาดหวงัวา่จะไดจ้ากงาน และเป็นวิถีทางทีกาํหนดการประพฤติปฏิบติัตวัของ
เขาวา่ เขาควรประพฤติปฏิบติัในการทาํงานอยา่งไร และเขาควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไรในการทาํงาน 

 

.   แนวคดิเกยีวกบัการให้คุณค่า 
 สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ(อา้งถึงในสุญารินทร์ สิทธิวงศ,์ : )ไดก้ล่าวถึงการให้
คุณค่าไว ้  ประการ คือ 

         . การให้คุณค่าทีเป็นมาตรฐาน(Standards) ทีใชน้าํการกระทาํพฤติกรรมการปฏิบติัใน
หลายทาง คือ 

                 .  การให้คุณค่าเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงจุดยืนของเขาในเรืองต่างๆเกียวกบั
สงัคมออกมาอยา่งชดัเจน 

                 .  การใหคุ้ณค่าเป็นตวัช่วยกาํหนดใหบุ้คคลเลือกนิยมอุดมการณ์ทางการเมือง บาง
อุดมการณ์มากกวา่อุดมการณ์อืนๆ 

                 .  การให้คุณค่าเป็นปทสัถานทีช่วยนาํการกระทาํให้บุคคลปะระพฤติ และแสดง
ตวัต่อผูอื้นตามทีประพฤติเป็นปกติอยูทุ่กวนั 

                 .  การใหคุ้ณค่าเป็นปทสัถานทีใชใ้นการตดัสินใจ การชืนชม ยกยอ่ง ตาํหนิติเตียน
ตนเอง และการกระทาํของผูอื้น 

                 .  การใหคุ้ณค่าเป็นจุดกลางของการศึกษา กระบวนการเปรียบเทียบ คือ ใชก้ารให้
คุณค่าเป็นปทสัถานในการเปรียบเทียบวา่ บุคคลมีค่านิยม ความสามารถเท่ากบัผูอื้นมากนอ้ยเพียงใด 

                 .  การใหคุ้ณค่าเป็นปทสัถานทีช่วยในการชกัชวน หรือสร้างประสิทธิผลต่อผูอื้น 

                 .  การให้คุณค่าเป็นปทสัถานทีถูกใชเ้ป็นพืนฐานสาํหรับ กระบวนการให้เหตุผล
ต่อความนึกคิด และการกระทาํของตน เพือธาํรงรักษาไวซึ้งศกัดิแห่งตน 

         . การให้คุณค่าทาํหนา้ทีเป็นทีรวมของหลกัการ และกฎเกณฑต่์างๆ ทีไดเ้รียนรู้มาเพือ
ช่วยใหส้ามารถตดัสินใจเลือกระหวา่งทางเลือกต่างๆ และเป็นการช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึน 
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         . การให้คุณค่าทาํหน้าทีเป็นตวับ่งชีความตอ้งการของมนุษย ์โดยถือว่า การให้คุณค่า
เป็นองคป์ระกอบของแรงจูงใจอยู่ในตวั เช่นเดียวกบัองคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก อารมณ์ และ
พฤติกรรม  
 ยนต ์ชุมจิต( ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทีทาํใหเ้กิดการใหคุ้ณค่า ซึงไดแ้ก่สิงเหล่านี คือ 

  . ความคิดและประสบการณ์ ของคนเรามีส่วนสาํคญัทีทาํให้เกิดการให้คุณค่าใหม่ 
หรือทาํใหก้ารใหคุ้ณค่าเปลียนแปลงไปจากเดิม ทงันีเพราะคนทีมีประสบการณ์ในเรืองต่างๆมาก ยอ่ม
มีโอกาสไดรู้้ ไดเ้ห็นสิงต่างๆดีขึน ทาํใหเ้กิดการเปรียบเทียบถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ในทีสุดก็จะทาํให้เกิดการ
ตดัสินใจเลือกกระทาํในสิงทีเห็นวา่เหมาะสม และถูกตอ้งไดดี้ขึน 

  . การอบรมสังสอน เป็นปัจจยัสําคญัในการทีจะช่วยสร้างเสริมการให้คุณค่าใหม่ 
หรือเปลียนแปลงการให้คุณค่าเก่า เพราะการอบรมสังสอนทีถูกวิธีจะช่วยให้ผูที้ไดรั้บการอบรมสัง
สอนนนัเกิดสาํนึกทีถูกตอ้งได ้

. การชกัจูงจากผูอื้น บุคคลอืนทีสามารถชกัชวนใหค้นเราทาํอะไรไดน้นั ตอ้งเป็นผูที้ 

มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของตวัเรา ซึงอาจเป็นบุคคลทีเรารัก นบัถือ หรือเป็นบุคคลทีมีความสนิท
สนมกนัเป็นพิเศษ 

. การศึกษาเล่าเรียน เป็นปัจจยัอีกอยา่งหนึงทีทาํใหก้ารใหคุ้ณค่าของตนเกิดขึนใหม่  
หรือเปลียนไป ทงันีเพราะการศึกษาเล่าเรียนทาํให้ไดรั้บความรู้ และประสบการณ์ คนทีเรียนมาก
โดยทวัไปมกัมีความคิดทีสุขมุรอบคอบขึน รู้จกัวินิจฉยัวา่อะไรควรทาํหรือไม่ควรทาํ  

. การปลูกฝังอุดมการณ์ เป็นเรืองของความเชือ คนทีไดรั้บการปลูกฝังในเรืองของ 

ความเชือเหล่านนั เช่น คนทีมีอุดมการณ์ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างมนัคง ยอ่มยากทีจะ
ใหเ้ลือมใสการปกครองในระบอบอืน 

. การเห็นตามกนั ปัจจยันีมีส่วนสาํคญัมากทีทาํใหก้ารใหคุ้ณค่าของบุคคลเกิดขึน 

ใหม่ หรือเปลียนแปลงไป เพราะเป็นไปตามธรรมชาติของคนทีอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมจะมี
ความรู้สึกนึกคิดคลา้ยๆกนั 

. การใชก้ฎบงัคบั มีไวส้าํหรับการปฏิบติัเพือความสงบเรียบร้อยของสงัคมส่วนรวม  
ดงันนัการทีจะสร้างการให้คุณค่า หรือการเปลียนแปลงค่านิยมของคนในสังคมนนั จึงสามารถนาํเอา
กฎขอ้บงัคบัมาใชเ้ป็นเครืองมือได ้

. การใหคุ้ณค่าตามยคุสมยั การใหคุ้ณค่าตามยคุตามสมยัเกิดขึนไดก้บัทุกคน ทุก 

ระดบัการศึกษา และเป็นค่านิยมทีมีช่วงระยะเวลาสนั มกัมีการเปลียนแปลงอยูเ่สมอ เช่น การแต่งกาย 
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. ความเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรม เป็นความเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 
ต่างๆ เมือสังคม และวัฒนธรรมเปลียนแปลงไป บุคคลในสังคมก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมดว้ย โดยการเปลียนแปลงค่านิยมทีเคยยดึถือใหมี้แนวทางทีสอดคลอ้งกบัการ
ใหคุ้ณค่าของสงัคม 

จอร์จ และจอร์น(George and Jones, ,อา้งถึงในณัฏฐิกา บูรณกลู, 2553) ไดแ้บ่งประเภท
ของค่านิยมในการทาํงานเป็น  ประเภท คือ 

. ค่านิยมภายในงาน (intrinsic work values) คือ การเห็นคุณค่าทีเกียวขอ้งกบัธรรมชาติของ
งานนนัประกอบดว้ยการเห็นคุณค่าทีเกียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของงาน  ประการ ไดแ้ก่ 

        .  งานทีน่าสนใจ (interesting work) หมายถึง งานทีตรงตามความรู้ ความสามารถและ
ความถนดั 

        .  งานทีทา้ทาย (challenging work) หมายถึง งานทีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถและ
ทกัษะในระดบัสูงในการทาํงานเพือใหป้ระสบความสาํเร็จ 

        .  เรียนรู้สิงใหม่ (learning new things) หมายถึง การไดเ้รียนรู้ ความรู้ ทกัษะ
ความสามารถใหม่ ๆ รวมถึงการฝึกอบรมสิงต่าง ๆ จากงานทีทาํ ซึงเป็นส่วนหนึงของการตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นความเจริญงอกงาม 

        .  สร้างคุณงามความดีทีสําคญั (making important contributions) เป็นค่านิยมซึง
เกียวกบังานทีสามารถให้สวสัดิการ ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์บุคคลอืน และก่อประโยชน์แก่
บุคคลอืน 

        .  พฒันาตนเองเตม็ศกัยภาพ (reaching full potential at work) หมายถึง ความตอ้งการที
จะมีความเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางด้านทักษะ  ความสามารถทางด้านวิชาชีพและ
ประสบการณ์ 

        .  มีหนา้ทีความรับผดิชอบและความเป็นอิสระ (responsibility and autonomy)หมายถึง 
การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหญ่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผดิชอบเตม็ที ไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

        .  ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(being creative) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานดา้นการประดิษฐ ์
คิดคน้ ออกแบบ พฒันาแนวคิดใหม่ ๆ 
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. ค่านิยมภายนอกงาน (extrinsic work values) ประกอบดว้ยค่านิยมทีเกียวขอ้งกบัผลลพัธ์
ของงาน  ประการ ไดแ้ก่ เงินเดือนสูง ความมนัคงปลอดภยัในงาน สวสัดิการดี มีสังคมกวา้งขวางขึน 
มีการติดต่อในสงัคม มีเวลาใหค้รอบครัว และมีเวลาทาํงานอดิเรก 

        .  เงินเดือนสูง (high pay) เงินสามารถสนองความตอ้งการไดห้ลายดา้น ทงัความ
ตอ้งการระดบัล่าง เช่น อาหาร ทีอยู่อาศยั และความตอ้งการในระดบัสูง เช่น การยอมรับนับถือทาง
สังคม อาํนาจ ความสาํเร็จ เป็นตน้ 

        .  ความมนัคงปลอดภยัในงาน (job security) หมายถึง ความสามารถขององคก์ารใน
การจา้งงานแก่บุคคลไดใ้นระยะเวลานาน ความยงัยืนของอาชีพหรือความมนัคงของสถาบนัตลอดจน
การไดรั้บการปกป้องและเอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชา 

        .  สวสัดิการดี (job benefits) หมายถึง กิจกรรมหรือบริการใด ๆ ทีนายจา้งหรือฝ่าย
จดัการให้พนกังานขณะปฏิบติังานหรือนอกเวลาปฏิบติังานเพือความปลอดภยั ความผาสุก ความอยูดี่
กินดี มีความมนัคงในการดาํรงชีวิตของพนกังานและครอบครัว ซึงอาจมีทงัสวสัดิการทางเศรษฐกิจ 
เพือช่วยใหฐ้านะความเป็นอยูดี่ขึน เช่น การจดัทีพกัอาศยั อาหาร รถรับส่ง การรักษาพยาบาล การกูเ้งิน
ฉุกเฉิน และเงินสะสม เป็นตน้ 

        .  มีสังคมกวา้งขวางขึน (status in winder community) ในการทาํงานบ่อยครังทีบุคคล
แต่ละคนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอื้นไม่ทางใดก็ทางหนึง ทงักับเจา้นาย เพือนร่วมงาน และลูกน้อง 
เนืองจากความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการทาํงานของบุคคลไม่เพียงแต่ขึนอยูก่บัผลงานเท่านนั แต่
ยงัขึนอยูก่บัวิธีการทีบุคคลแสดงบทบาทในสังคมการทาํงานดว้ย 

        .  มีการติดต่อในสังคม (social contacts) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม จึงมีความตอ้งการทาง
สงัคม เช่น มิตรภาพ และไม่มีความสุขเมือถูกทอดทิงใหอ้ยูค่นเดียวนานเกินไป 

        .  มีเวลาใหค้รอบครัว (time for family) หมายถึง เวลาว่างในการทาํกิจกรรม และการ
ดูแลครอบครัว หรือการใชเ้วลาวา่งจากการทาํงาน 

        .  มีเวลาทาํงานอดิเรก (time for hobbies) หมายถึง ความปรารถนาทีจะมีเวลาเพมิ 

มากขึนในการทาํกิจกรรมยามวา่ง 
โกเมส และเมเจีย(Gomez – Mejia, ,อา้งถึงในนาฏลดา ก่อเกิด, 2551) ทีกล่าวไวว้่า 

ค่านิยมในการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น  ประเภท คือ 
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. ค่านิยมในการปฏิบติังานภายในงาน (intrinsic work) เป็นสิงทีแสดงถึงความน่าปรารถนา
(desirability) ทีบุคคลให้กบัลกัษณะของงานโดยตรง เกิดจากการปฏิบติังานหรือการทาํให้งานสาํเร็จ 
ไดแ้ก่ 

        .  ความรู้สึกรับผดิชอบในงาน คือ การไดรั้บโอกาสในการรับผดิชอบงาน และมีอาํนาจ
ในการรับผดิชอบงานอยา่งเตม็ที มีความเป็นอิสระในงาน ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งเขม้งวด 

        .  ความรู้สึกแห่งความสาํเร็จ คือ การทีมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถของตวัเองในการ
ทาํงานจนประสบความสาํเร็จ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกความภูมิใจในความสาํเร็จของงาน 

        .  ความทา้ทายของงาน คือ งานทีตอ้งใชค้วามสามารถในงานสูง งานมีความยากและมี
ความหลากหลายของทกัษะ ทาํใหบุ้คคลตอ้งใชค้วามพยายามมากขึนในการทาํงาน 

. ค่านิยมในการปฏิบติังานภายนอกงาน (extrinsic work) เป็นสิงทีแสดงถึงความสาํคญัหรือ
ความน่าปรารถนาในสิงทีบุคคลใหก้บัลกัษณะปัจจยัแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ 

        2.1 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คือ การทีสถานทีทาํงานมีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 
สะอาด และปลอดภยั ทงัในเรืองของ อุณหภูมิ แสงสวา่ง และสิงอาํนวยความสะดวกทีเหมาะสม 

        2.2 โครงสร้างขององค์การ คือ การทีองค์การมี ชือเสียง มีนโยบายทีชัดเจน และมี
โครงสร้างทีเอือต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์าร 

        2.3 บรรยากาศในการทาํงาน คือ การมีความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างเพือนร่วมงานและ
หวัหนา้งาน รวมถึงการไดรั้บความเอาใจใส่จากหวัหนา้ทงัในเรืองงานและเรืองส่วนตวั 

        2.4 ผลตอบแทน คือ ค่าตอบแทนทังหมดทีได้รับ ในรูปแบบของ เงินเดือน และ
สวสัดิการต่างๆ รวมทงัตาํแหน่งและความมนัคงในอาชีพการงาน 

 นอกจากประเภทของค่านิยมในการทาํงานดังกล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมีนักวิชาการได้จาํแนก
ประเภทของค่านิยมในการทาํงานออกเป็น 15 ดา้นดงันี (อา้งถึงในวิชชุลดา ลดาวลัย,์2551) 

1. ดา้นการบริการสังคม (Altruism) เป็นค่านิยมทีเกิดขึนกบัผูที้ทาํงานเกียวกบัการใหบ้ริการ
ทางดา้นสังคม ช่วยเหลือผูอื้น ซึงค่านิยมในดา้นนีจะแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลมีค่านิยมในการทาํงานดา้น
บริการสังคม 

2. ดา้นสุนทรีย ์(Esthetic) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีช่วยใหบุ้คคลไดส้ร้างสิงทีสวยงาม และ
เพิมความงดงามใหแ้ก่โลก บุคคลทีมีค่านิยมในการทาํงานดา้นนีส่วนมากจะเป็นบุคคลทีมีความสนใจ
ในทางศิลปะ 



58 
 

3. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ (Creativity) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีเกียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์

คิดคน้ ออกแบบ และการพฒันาแนวคิดใหม่ ๆ ค่านิยมในการทาํงานดา้นความคิดสร้างสรรคนี์
เกียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลทีมีความสนใจทางดา้นศิลปะและวิทยาศาสตร์ และพบในบุคคลทีชอบ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

4. ดา้นการกระตุน้ให้ใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีเปิด
โอกาสใหบุ้คคลไดใ้ชค้วามคิดอยา่งอิสระ เรียนรู้วิธีการ และเหตุผลของการทาํงานต่าง ๆของตนเอง
จากการเรียนรู้ และสามารถคน้คิดสิงทีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมได ้

5. ดา้นสัมฤทธิผล (Achievement) เป็นค่านิยมทีส่งเสริมใหบุ้คคลรู้สึกประสบความสาํเร็จจาก
การทาํงาน และก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงาน อีกทงัยงัเป็นสิงทีช่วยใหบุ้คคลมุ่งทาํงาน
เพืองานดว้ย บุคคลทีมีค่านิยมในการทาํงานดา้นสัมฤทธิผลนีจะมีลกัษณะมุ่งมนัในการทาํงาน และ
ตอ้งการเห็นผลสาํเร็จในการทาํงาน 

6. ดา้นความมีอิสระ (Independence) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังาน ซึงบุคคลทีทาํงานนนัมีอิสระ
ในการทาํงานตามทีตนเองปรารถนา ค่านิยมในการทาํงานดา้นนีแสดงให้เห็นว่าบุคคลทีทาํงานนนั
มกัจะมุ่งในดา้นความพึงพอใจของตนเอง 

7. ดา้นความมีศกัดิศรี (Prestige) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีทาํให้บุคคลรู้สึกมีเกียรติทีได้
ทาํงานนนั ค่านิยมในการทาํงานดา้นความมีศกัดิศรีแสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจะ
ไดรั้บนบัถือจากบุคคลอืนมากกว่าจะอยูใ่นสถานะทีมีอาํนาจเหนือผูอื้น ค่านิยมในการทาํงานดา้นนีจะ
สมัพนัธ์กบับุคคลทีมีความสนใจในงานทีตอ้งติดต่อกบับุคคลหลาย ๆ อาชีพ 

8. ดา้นการบริหารจดัการ (Management) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีตอ้งมีการวางแผน และ
จดัสรรงานให้ผูอื้นทาํ ค่านิยมนีจะพบในบุคคลทีชอบงานทางดา้นธุรกิจหรือบุคคลทีสนใจในการ
ติดต่อกบังานหลายๆอาชีพ หรือบุคคลทีชอบวางแผนการทาํงานของตนเอง 

9. ดา้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Returns) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีมีรายไดดี้
หรือรายไดสู้งเพียงพอทีจะเลียงชีพ และซือสิงของเพือสนองความตอ้งการได ้บุคคลทีมีค่านิยมในการ
ทํางานด้านนีจึงมีความปรารถนาทีจะได้รับรายได้เพือซือวัตถุสิงของทีจะช่วยอํานวยความ
สะดวกสบายใหต้นเอง 

10. ดา้นความมนัคงปลอดภยั (Security) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีมีความมนัคงปลอดภยั 

เป็นงานทีทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมนัใจวา่จะมีงานทาํตลอดไป 
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11. ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Surrounding) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีมีสภาพแวดลอ้มทีมี
บรรยากาศทีสุขสบาย ตลอดทงัมีสิงทีอาํนวยความสะดวกต่างๆทีช่วยใหบุ้คคลทีทาํงานในสถานทีนนั
มีความสุข สําหรับค่านิยมในการทาํงานดา้นสภาพแวดลอ้มนีเนน้สภาพแวดลอ้มทางวตัถุทีจะช่วย
อาํนวยใหบุ้คคลมีความสุขในการทาํงาน เช่น สภาพแวดลอ้มทีทาํงานทีสะอาด ไม่มีเสียงอึกทึก ไม่
ร้อนจดัหรือเยน็จดัเกินไป สิงเหล่านี มีความสาํคญัต่อบุคคลทีมีความสนใจสภาพแวดลอ้มพร้อม ๆ กบั
สนใจในการทาํงาน 

12. ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน (Supervisory Relations) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานที
ผูป้ฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเป็นบุคคลทีมีเหตุผลและ
ยติุธรรม 

13. ดา้นผูร่้วมงาน (Associates) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีปฏิบติังาน
ไดติ้ดต่อกบัผูร่้วมงานทีตนเองพอใจ โดยเฉพาะผูร่้วมงานในระดบัเดียวกนัหรือตาํกวา่ 

14. ดา้นวิถีชีวิต (Way of Life) เป็นค่านิยมทีเกียวกบังานทีเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดใ้ชชี้วิต
ตามทีตนเองชอบหรือตอ้งการ หรืออยากจะเป็นนอกจากการทาํงาน 

15. ดา้นการทาํงานหลายๆดา้น หรือความหลากหลายของงาน (Variety)เป็นค่านิยมทีเกียวกบ
งานทีเปิดโอกาสใหบุ้คคลทาํงานหลาย ๆ ดา้น ในขณะเดียวกนังานทีทาํตอ้งไม่ซาํซากจาํเจ ค่านิยมใน
การทาํงานในด่านนีแสดงให้เห็นว่าบุคคลจะทาํงานตามความพึงพอใจของตนมากกว่ามุ่งทาํงานเพือ
งาน 

 จากการศึกษาเอกสาร สามารถสรุปไดว้า่ ค่านิยมในการปฏิบติังานมีหลายหลายรูปแบบ ซึงก็มี
ความหมายต่อบุคคลแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป โดยค่านิยมในการปฏิบติังานนนัจะเป็นสิงทีแต่ละ
บุคคลถือเป็นสิงทีสาํคญัและมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํงานของตน ทงัการให้ค่านิยมภายในงาน และ
ภายนอกงาน ดังนันค่านิยมในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยหนึงทีจะส่งผลต่อการปรับตัวในการ
ปฏิบติังานของครู 

 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังานทีมีผลต่อการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบั
การวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 
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 วิไล จิระพรพาณิชย(์ )ได้ศึกษาค่านิยมในการทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนกังานชาวไทย และชาวอเมริกนัในประเทศไทย พบว่า ค่านิยมในการทาํงานของพนกังานชาวไทย
และชาวอเมริกนัไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นวิถีชีวิต ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
และดา้นการอุปถมัภเ์กือกลู มีความแตกต่างกนัในค่านิยมในการทาํงาน และยงัพบว่าพนกังานชาวไทย
มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่พนกังานชาวอเมริกนั และค่านิยมในการทาํงานในดา้นต่างๆแต่ละดา้น
กับความผูกพันต่อองค์การพบว่า  ค่านิยมในการทํางานด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัหัวหนา้งาน ดา้นสัมฤทธิผล ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการทาํงานเป็นทีม มี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ หากบุคคลมีการปฏิบติังานโดยยึดค่านิยมในการทาํงาน
ดงักล่าว จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รอนัก่อให้เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของ
องคก์ร 
 วชัรีย ์อยูเ่จริญ (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัทางจิตลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที
ดีขององค์กร กรณีศึกษาบุคลากรสาย ค.มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่าบุคลากรทีมีค่านิยมในการ
ทาํงานสูงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รสูงกวา่บุคลากรทีมีค่านิยมในการทาํงานตาํ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 และพบว่าตวัแปรค่านิยมในการทาํงานสามารรถทาํนายพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกทีดีขององคก์รไดดี้กวา่ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 

 ธีรศกัดิ อคัรบวร ( ) กล่าววา่ คุณภาพของความเป็นครูนนั  ขึนอยูก่บัปัจจยั องคป์ระกอบที
สําคญัหลายประการดว้ยกนั ปัจจยัสําคญัเบืองตน้ประการหนึงก็คือ ความศรัทธาในอาชีพครู ความ
ศรัทธานีเป็นรากฐานทีจะช่วยให้การประกอบอาชีพครูเป็นไปไดด้ว้ยดี มีความสุข และก่อประโยชน์
ให้กบัผูที้เกียวขอ้งทงัหลาย คือ ทาํให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิต
นนัเอง 
 

6.  เอกสารและงานวจัิยด้านปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปรับตัว 

.  เพศกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลเรืองเพศทีมีผลต่อการปรับตวั
ในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบัการวิจยั
ในครังนีดงัต่อไปนี 
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 พวงสร้อย วรกุล ( ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบในด้านการปรับตัวของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ใน กทม. และจังหวดัสงขลา พบว่า เด็กชายมีปัญหาในการปรับตวัน้อยกว่า
เดก็หญิง 

 กุลวรรณ วิทยาวงศรุ์จิ ( ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการปรับตวัของขา้ราชการบาํนาญ สังกดั
กรุงเทพมหานคร ซึงอยู่ในและนอกชมรมผูสู้งอายุ พบว่า ขา้ราชการบาํนาญ ซึงอยูใ่นชมรมและนอก
ชมรมทีเป็นเพศชายและหญิง มีการปรับตวัโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 ดวงรัตน์ พิทกัษ ์( ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการทาํงานของพนกังานดา้น
อิเลคทรอนิกส์คอมเมิร์สในบริษทัสือสารโทรคมนาคม พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการปรับตวัใน
การทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

.  ระดับชันทสีอนกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัเรืองระดบัชนัทีสอนทีมีผลต่อการปรับตวั
ในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบัการวิจยั
ในครังนีดงัต่อไปนี 
 ทศพล บุญธรรม( ) ไดศึ้กษาภาวะความเครียดจากการทาํงานของครูระดบัมธัยมศึกษาใน
เขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต  พบว่า ครูทีมีระดบัชนัการสอนทีต่างกนั มีภาวะความเครียดจากงาน
ไม่แตกต่างกนั 

  
.  อายุกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกับปัจจัยเรืองอายุทีมีผลต่อการปรับตวัในการ
ปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบัการวิจยัในครัง
นีดงัต่อไปนี 
 กลา้ณรงค ์เผือกคุม้กฤษ ( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัของตาํรวจไทยในสภาวะสังคมปัจจุบนั 
พบวา่ อายมีุผลต่อการปรับตวัของเจา้หนา้ทีตาํรวจ 

 สุรพล อินทุราม( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนกังานตอ้นรับหญิงต่างชาติ
บนเครืองบิน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) พบว่า อายุของพนักงานมี
ความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการทาํงาน 
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 จินตนา บิลมาศและคนอืนๆ(อา้งถึงใน มนัสวี วชัรวิศิษฎ์) ได้ศึกษาเรือง คุณลกัษณะของ
ขา้ราชการพลเรือน พบว่า ตวัแปรด้านอายุ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับทศันคติต่อการทาํงานของ
ขา้ราชการ  กลุ่ม โดยผลสอดคลอ้งกนัทงั  กลุ่มว่า ขา้ราชการทีมีอายมุาก ทีทศันคติทางบวกในการ
ทาํงานราชการมากกวา่ขา้ราชการทีมีอายปุานกลาง และอายนุอ้ย 
  

.  วุฒิการศึกษากบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัเรืองวุฒิการศึกษาทีมีผลต่อการปรับตวัใน
การปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบัการวิจยัใน
ครังนีดงัต่อไปนี 

ทศพล บุญธรรม( )ไดศึ้กษาภาวะความเครียดจากการทาํงานของครูระดบัมธัยมศึกษาใน
เขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต  พบว่า ภาระความรับผิดชอบเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อภาวะความเครียด
จากการทาํงานเนืองจากภาระความรับผิดชอบงานสร้างความกดดนัในการทาํงานให้กบัครู หากครู
ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานมาก มีคาบสอนมากเกินไป หรือไดส้อนในวิชาทีไม่ตรงกบัสาขาทีเรียนมาก 
ส่งผลใหค้รูเกิดความเครียดจากการทาํงานได ้

ปณยา ทองเหลือง( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนักงานระดบัหัวหน้าต่อ
ระบบการจดัการสิงแวดลอ้ม ISO 14001:ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทั เอคโค่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า 
พนักงานระดับหัวหน้าทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการปรับตวัในการทาํงานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยพนกังานทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาถึงประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชนัสูง มีการปรับตวัในการทาํงานสูงกวา่พนกังานทีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 

 
.  สถานภาพการสมรสกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัเรืองสถานภาพการสมรสทีมีผลต่อการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบั
การวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 

สุรพล อินทุราม( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนกังานตอ้นรับหญิงต่างชาติ
บนเครืองบิน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไม่พบว่า สถานภาพการสมรสของ
พนกังานมีความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการทาํงาน 
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เบญจมา เลาหพูนรังสี (อา้งถึงในรุจิรางค์ แอกทอง : ) ไดศึ้กษาการปรับตวัภายหลงั
เกษียณอายุราชการของขา้ราชการพลเรือนจังหวดันครราชสีมา พบว่า ผูเ้กษียณอายุราชการทีมี
สถานภาพสมรสคู่มีการปรับตวัทีดีกวา่ผูเ้กษียณอายรุาชการทีมีสถานภาพสมรสโสด หมา้ย หยา่ แยก  
  

.  ความพอเพยีงของรายได้กบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัเรืองความพอเพียงของรายไดที้มีผลต่อการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบั
การวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 

 เกษม เฉลิมธนะกิจโกศล ( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนักงานบริษทัผู ้
ให้บริการระบบโทรศพัท์เคลือนที พบว่า พนักงานทีมีรายได้ต่างกันมีการปรับตวัในการทาํงาน
แตกต่างกนั อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 วลยัพร ชววฒันาพงศ(์ ) ไดศึ้กษาปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัของพยาบาลตาํรวจวิชาชีพ
ต่อระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตาํรวจ กรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์ทางบวก
กับการปรับตวัของพยาบาลตาํรวจวิชาชีพต่อระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตาํรวจ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  แสดงว่า พยาบาลทีมีรายสูงมีการปรับตวัต่อระบบคุณภาพโรงพยาบาล
ตาํรวจ ดีกวา่พยาบาลทีมีรายไดต้าํ 
 ปราณี สุวรรณทิพย(์ ) ไดศึ้กษาพบว่า รายไดข้องพนักงานสํานักงานแพทยแ์ละอนามยั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีแตกต่างกนัมีความเครียดไม่แตกต่างกนั 
  

.  ระยะเวลาการทํางานกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเด็นทีเกียวกบัปัจจยัเรืองระยะเวลาการทาํงานทีมีผลต่อการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียงกบั
การวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 

 ปริยาภรณ์ อคัรดาํรงชยั ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของครู
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พบว่า ระยะเวลาในการทํางานมากกว่า  ปี มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.  
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 ดวงรัตน์ พิทกัษ ์( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนักงานหญิงทีแต่งงานแลว้ 
พบว่าพนกังานหญิงทีแต่งงานแลว้ทีมีระยะเวลาทาํงานมากกว่ามีแนวโนม้จะปรับตวัในการทาํงานได้
ดีกวา่พนกังานหญิงทีแต่งงานแลว้ทีมีระยะเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่ 
 อารียรั์ตน์ หิรัญโร( )ทีศึกษาเรืองแผนผูน้าํทีส่งผลต่อแรงจูงใจ และความพอใจในการ
ทาํงานในสถานศึกษา สังกดักรมอาชีวศึกษา พบว่ากลุ่มอาจารยที์มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก มี
แนวโน้มพอใจในการทาํงานมาก จะมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กับระบบงาน มีทกัษะการ
ทาํงานมากกว่าจึงทาํให้สามารถอดทนต่อสภาพการณ์ และยอมรับขอ้จาํกดัในการทาํงานไดดี้กว่าผูมี้
ประสบการณ์การทาํงานนอ้ย 
 

.  ประสบการณ์การเปลยีนงานกบัการปรับตัว 

เนืองจากยงัไม่มีผูศึ้กษาในประเดน็ทีเกียวกบัปัจจยัเรืองประสบการณ์การเปลียนงานทีมีผลต่อ
การปรับตวัในการปฏิบติังานของครูโดยตรงเท่าใดนกัผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนองานวิจยัในประเด็นใกลเ้คียง
กบัการวิจยัในครังนีดงัต่อไปนี 

  คิทเชน(Kitchen อา้งถึงใน ศิริรัตน์ ศิริพนัธ์ ) ไดศึ้กษาตวัแปรทีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นพนกังานองคก์ารต่างๆ จาํนวน ,  คน พบว่า ระยะเวลาใน
การทาํงานมีความสนัพนัธ์สูงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 
 ในการศึกษาวิจัยครังนี ผูว้ิจัยสนใจศึกษาการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างในการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที ทีมี 
เพศ ระดับชันทีสังกัดการสอน อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส ความพอเพียงของรายได ้
ระยะเวลาการทาํงาน ประสบการณ์การเปลียนงานทีแตกต่างกนั และตวัแปรทาํนายทีน่าจะมีความ
เกียวขอ้งกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การแรงสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและ
ผูป้กครอง  แรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การเห็นคุณค่าในงาน เป็นปัจจยัทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
ในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที ได้หรือไม่ และจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที
เกียวขอ้ง และทบทวนวรรณกรรมทีผา่นมา สรุปเป็นกรอบแนวคิกของการศึกษาวิจยัได ้ดงันี 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น                                                                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ระดบัชนัทีสงักดัการสอน 

- อาย ุ

- วฒิุการศึกษา 

- สถานภาพทางการสมรส 

- ความพอเพยีงของรายได ้

- ระยะเวลาการทาํงาน 

- ประสบการณ์การเปลียนงาน 

การปรับตวัในการปฏิบติังาน 

    -ภาระงาน 

    -สภาพแวดลอ้ม 

    -ผูที้เกียวขอ้งในงาน 

    -วฒันธรรมองคก์ร 

 -การสนบัสนุนทางสังคม จากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง   

-การสนบัสนุนทางสังคม จากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง                          

- การเห็นคุณค่าในตนเอง   

- ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
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บทที  

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

การวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เขตการศึกษาที  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีบุคลากรของโรงเรียนกุหลาบ
วิทยา โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนตร์าฟา
แอล โรงเรียนเซนต์ไมเกิล และโรงเรียนสามคัคีสงเคราะห์ปีการศึกษา 2555 เป็นหน่วยของการ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) มีวิธีดาํเนินการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปนี 

. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

. ตวัแปรทีศึกษา 

. เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

. เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ บุคลากรของในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที  ได้แก่โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 
โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา โรงเรียนเซนตร์าฟาแอล และโรงเรียนเซนตไ์มเกิล ปีการศึกษา 2555 จาํนวน
ทงัสิน 476 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชันกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยเปรียบเทียบกบัตารางสาํเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน(Krejcie and Morgan,อา้งถึงใน    
มาเรียม นิลพนัธ์ุ, ) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 214 คน เมือเทียบกบัประชากรแลว้จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ประมาณร้อยละ 45 ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งมาร้อยละ 45 ของแต่ละโรงเรียนแทนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
218 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของจาํนวนครู แต่ละ
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โรงเรียน โดยใชค้รูจากโรงเรียนทงั  แห่ง โดยการจบัฉลากชือครูในโรงเรียนตามสัดส่วนทีคาํนวณได ้
ดงัรายละเอียดทีแสดงในตารางที  
    
ตารางที  แสดงอตัราส่วนของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

โรงเรียน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

กหุลาบวิทยา 109 50 

อสัสมัชญัศึกษา 116 53 

เปรมฤดีศึกษา 61 28 

เซนตห์ลุยส์ศึกษา 53 24 

เซนตร์าฟาแอล 98 45 

เซนตไ์มเกิล 39 18 

รวม 476 218 

 

.  ตัวแปรทศึีกษา 
 สาํหรับตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี ประกอบดว้ย 

 . ตัวแปรต้น (Independent variables) ไดแ้ก่ 

         .  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้
ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์เปลียนงาน 

         .   การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง 
         .  การสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
         .  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

        1.5 ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ การปรับตวัในการปฏิบติังาน 
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.  เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีตอ้งศึกษา โดยแบบสอบถาม
ดงักล่าวแบ่งออกเป็น  ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท ี  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชนัทีสงักดัการสอน อาย ุสถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียน
งาน จาํนวน 8 ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check lists) และเติมเลขตามความเป็นจริง 
 ตอนที  แบบสอบถามการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง 
ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีขอ้คาํถามจาํนวน  ขอ้ 
ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบกาํหนดคาํตอบเป็นขอ้ความ  
ระดบั ดงันี 

 เป็นจริงมากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากทีสุด 

 เป็นจริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมาก 

 เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านปานกลาง 

 เป็นจริงนอ้ย   หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ย 

 เป็นจริงนอ้ยทีสุด  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ยทีสุด 

 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  ตัวเลือก ทีตรงตามความเป็นจริงทีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 
ขอ้ความทีแสดงถึงการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง จะไดค้ะแนน  
ถึง  สําหรับคาํตอบเป็นจริงมากทีสุดถึงเป็นจริงน้อยทีสุด  ตามลาํดับ  ผูต้อบแบบสอบถามทีได้
คะแนนมากหมายถึงไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองมากกว่าผูที้ได้
คะแนนนอ้ยกวา่ 
 เกณฑ์ในการประเมิน และการแปลความหมายคะแนนระดบัการไดรั้บการสนับสนุนทาง
สงัคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง ใชเ้กณฑก์ารประเมินของเบสท ์(Best 1981:179-184) ดงันี 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบันอ้ย 
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ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ตอนที 3 แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีขอ้
คาํถามจาํนวน  ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบกาํหนด
คาํตอบเป็นขอ้ความ  ระดบั ดงันี 

 เป็นจริงมากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากทีสุด 

 เป็นจริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมาก 

 เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านปานกลาง 

 เป็นจริงนอ้ย   หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ย 

 เป็นจริงนอ้ยทีสุด  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ยทีสุด 

 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  ตัวเลือก ทีตรงตามความเป็นจริงทีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 
ขอ้ความทีแสดงถึงการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
จะได้คะแนน  ถึง  สําหรับคาํตอบเป็นจริงมากทีสุดถึงเป็นจริงน้อยทีสุด  ตามลาํดับ ผูต้อบ
แบบสอบถามทีไดค้ะแนนมากหมายถึงไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งมากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 
 เกณฑ์ในการประเมิน และการแปลความหมายคะแนนระดบัการไดรั้บการสนับสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวข้อง ใช้เกณฑ์การประเมินของเบสท์ (Best 

1981:179-184) ดงันี 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบัมาก 
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ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษา
คน้ควา้จากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีขอ้คาํถามจาํนวน  ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบบกาํหนดคาํตอบเป็นขอ้ความ  ระดบั ดงันี 

 เป็นจริงมากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากทีสุด 

 เป็นจริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมาก 

 เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านปานกลาง 

 เป็นจริงนอ้ย   หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ย 

 เป็นจริงนอ้ยทีสุด  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ยทีสุด 

 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  ตัวเลือก ทีตรงตามความเป็นจริงทีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 
ขอ้ความทีแสดงถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง จะไดค้ะแนน  ถึง  สาํหรับคาํตอบเป็นจริงมากทีสุดถึง
เป็นจริงนอ้ยทีสุด  ตามลาํดบั ผูต้อบแบบสอบถามทีไดค้ะแนนมากหมายถึงการมีระดบัการเห็นคุณค่า
ในตนเองมากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 
 เกณฑใ์นการประเมิน และการแปลความหมายคะแนนระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ใชเ้กณฑ์
การประเมินของเบสท ์(Best 1981:179-184) ดงันี 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ตอนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้
จากเอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีขอ้คาํถามจาํนวน  ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบบกาํหนดคาํตอบเป็นขอ้ความ  ระดบั ดงันี 
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 เป็นจริงมากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากทีสุด 

 เป็นจริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมาก 

 เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านปานกลาง 

 เป็นจริงนอ้ย   หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ย 

 เป็นจริงนอ้ยทีสุด  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ยทีสุด 

 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  ตัวเลือก ทีตรงตามความเป็นจริงทีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 
ขอ้ความทีแสดงถึงค่านิยมในการปฏิบติังาน จะไดค้ะแนน  ถึง  สาํหรับคาํตอบเป็นจริงมากทีสุดถึง
เป็นจริงน้อยทีสุด  ตามลาํดับ ผูต้อบแบบสอบถามทีได้คะแนนมากหมายถึงการมีค่านิยมในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ผูที้ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 
 เกณฑ์ในการประเมิน และการแปลความหมายคะแนนระดบัค่านิยมในการปฏิบติังาน ใช้
เกณฑก์ารประเมินของเบสท ์(Best 1981:179-184) ดงันี 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง ค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ตอนที 6 แบบสอบถามการปรับตวัในการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัสร้างขึนจากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวขอ้ง มีขอ้คาํถามจาํนวน  ขอ้ ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบบกาํหนดคาํตอบเป็นขอ้ความ  ระดบั ดงันี 

 เป็นจริงมากทีสุด หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมากทีสุด 

 เป็นจริงมาก  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านมาก 

 เป็นจริงปานกลาง หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านปานกลาง 

 เป็นจริงนอ้ย   หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ย 

 เป็นจริงนอ้ยทีสุด  หมายถึง ขอ้ความนนัตรงกบัขอ้เทจ็จริงของท่านนอ้ยทีสุด 

 ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง  ตัวเลือก ทีตรงตามความเป็นจริงทีสุด เกณฑ์การให้คะแนน 
ขอ้ความทีแสดงถึงการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดี จะไดค้ะแนน  ถึง  สาํหรับคาํตอบเป็นจริงมาก
ทีสุดถึงเป็นจริงนอ้ยทีสุด  ตามลาํดบั ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้มจะไดค้ะแนนกลบักนัไดแ้ก่ ขอ้คาํถาม
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ที  และ  ผูต้อบแบบสอบถามทีไดค้ะแนนมากหมายถึงการมีการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดีกว่าผู ้
ทีไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ 
 เกณฑใ์นการประเมิน และการแปลความหมายคะแนนระดบัการปรับตวั ใชเ้กณฑก์ารประเมิน
ของเบสท ์(Best 1981:179-184) ดงันี 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การมีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การมีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การมีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การมีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย . - .  หมายถึง การมีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 

.  การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้าง และพฒันาเครืองมือขึน
เอง โดยดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

 1.ศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

 .กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และกาํหนดนิยามศพัท์เพือสร้างแบบสอบถามทีใช้ใน
การศึกษา 
 3.สร้างแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามนิยามศพัท ์และตรวจสอบความเทียงตรงของ
เนือหา (Content Validity) จากอาจารยที์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  ท่าน 

 .นาํแบบสอบถามทีไดพ้ิจารณาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช(้Try out) กบัครูในเครือสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน 

 .หาความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบราค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดค่้าความเชือมนัของ
แบบสอบถาม ดงันี 

  -การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง วิเคราะห์ค่า
ความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9238 

  -การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9374 
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  -การเห็นคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9402 

  -ค่านิยมในการปฏิบติังาน วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9462 

  -การปรับตวัในการปฏิบติังาน วิเคราะห์ค่าความเชือมนัไดเ้ท่ากบั .9674 

 

.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขนัตอนดงันี 

.ผูศึ้กษาทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือขอ 

อนุญาตไปยงัหัวหน้าสถานศึกษา เพือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบุคลากรในสถานศึกษาโรงเรียนใน
เครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  

.ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามทีไดผ้า่นการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัทียอมรับ 

ไดไ้ปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผ่านสายงานวิชาการของโรงเรียนต่างๆทีเกียวขอ้งซึงเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างตามจาํนวน รวมทงัสิน 18 คน โดยบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต
การศึกษาที  ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง เมือไดรั้บกลบัคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และสามารถนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ไดจ้าํนวน 218 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ  
 .นาํแบบสอบถามทงัหมดมาจดัระเบียบขอ้มูลจนครบตามจาํนวน และนาํไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 

 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครังนี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปโดยใชส้ถิติในการวิจยัดงันี 

 .วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต
การศึกษาที  ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชันทีสังกดัการสอน อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความ
พอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
การแจกแจงความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 .วิเคราะห์ระดบั การสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การสนับสนุน
ทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานและการปรับตัวในการปฏิบัติงาน โดยค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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 .วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระดบัการปรับตวัของบุคลากรทีมีเพศ ระดบัชนัทีสังกดั
การสอน อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การเปลียนงาน แตกต่างกนั โดย
ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) สาํหรับการวิเคราะห์รายได ้และระยะเวลาการทาํงาน ทีแตกต่างกนัใชก้าร
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และหากพบความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะทาํการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 .วิเคราะห์ปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขตการศึกษาที  ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การ
สนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยม
ในการปฏิบติังาน โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีเขา้สมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

บทที  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อการปรับตัวในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขตการศึกษาที  
ผูว้ิจัยได้นําข้อมูลทีได้กลับคืนมาจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขตการศึกษาที  จาํนวน  คน มาวิเคราะห์ และนาํเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น  ตอน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

 ตอนที  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 การวิเคราะห์ระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือน
ร่วมงาน และผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การ
เห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน ของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1 

 ตอนที 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1 จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัทีสังกดัการ
สอน อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และ
ประสบการณ์การเปลียนงาน 

 ตอนที 4 การวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน ทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1 

 

สัญลกัษณ์ทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้
กาํหนดสญัลกัษณ์ตวัแปร ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

Y   แทน  การปรับตวัในการปฏิบติังาน 

                        X1    แทน    การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือน     
                                                                                  ร่วมงาน  และผูป้กครอง 

 X2    แทน  การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร       
                                                                    และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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 X3   แทน  การเห็นคุณค่าในตนเอง 

        X4                                                แทน                    ค่านิยมในการปฏิบติังาน 
 n   แทน     จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X           แทน      ค่าเฉลีย  (Mean) 
 S.D.      แทน      ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard   

                                                                    Deviation) 
 t                          แทน      ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน t - distribution  

            F        แทน      ค่าสถิติทีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 

 df                        แทน      องศาอิสระ  ( Degree  of  Freedom ) 
 SS                        แทน      ผลรวมของค่ากาํลงัสองของค่าเบียงเบน  ( Sum   

                                                                                 of   Square ) 
 MS       แทน      ค่าเฉลียความเบียงเบนกาํลงัสอง ( Mean   

                                                                                 Square ) 
 r                         แทน      ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 

 R    แทน      ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 

 R2     แทน      ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 

 Adj R2   แทน      ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้  

                                                                                  (Adjusted R Square) 

 R2 Change               แทน      ประสิทธิภาพการทาํนายทีเพิมขึนเมือเพิมตวั 

                                                                                  แปร อิสระ  
                                                                                  เขา้สมการถดถอย 

  b    แทน      ค่าสมัประสิทธิความถดถอย (Regression  

                                                             Coefficients) 

Beta   แทน      ค่าสมัประสิทธิความถดถอยมาตรฐาน   
                                                             (Standardized  Regression Coefficients) 

 

S.E. est.     แทน      ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานของการทาํนาย  
                                                             (Standard   Error of the Estimate) 

Constant(a)               แทน     ค่าคงที 
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ตอนท ี      การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นบุคคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน  คน โดยการใช้
ความถี และร้อยละ(%) ดงัมีรายละเอียดในตารางที 2 

 

ตารางที  แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ              
   ระดบัชนัทีสงักดัการสอน อาย ุวฒิุการศึกษา สถานภาพการสมรส  ความพอเพียงของรายได ้        
   ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

        . ชาย 40 18.3 

        . หญิง 178 81.7 

รวม 218 100 

ระดบัชนัทีสงักดัการสอน   

        . อนุบาล  .  

        . ประถม  .  

        . มธัยม  .  

รวม   

อาย ุ   

        . ตาํกวา่ ปี  .  

        . - ปี  .  
        . ปีขึนไป  .  
รวม   

วฒิุการศึกษา   

        . จบปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรงหรือตาํกวา่ปริญญาตรีแต่เป็น
วฒิุครู  

192 88.1 

        2. ไม่ไดจ้บวฒิุครูโดยตรง 26 11.9 

รวม 218 100 
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ตารางที  แสดงจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ              
   ระดบัชนัทีสงักดัการสอน อาย ุวฒิุการศึกษา สถานภาพการสมรส  ความพอเพียงของรายได ้  
   ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์การเปลียนงาน (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

สถานภาพการสมรส   

        1. สถานภาพโสด     116 53.2 

        2. สถานภาพสมรส 102 46.8 

รวม 218 100 

ความพอเพยีงของรายได ้   

1. พอใชแ้ละเหลือเกบ็   88 40.4 

2. พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็  105 48.1 

3. ไม่พอใช ้  10 4.6 

4. ไม่พอใชแ้ละเป็นหนี 15 6.9 

รวม 218 100 

ระยะเวลาการทาํงาน   

        1. 1-14ปี 115 52.75 

        2. 15-30ปี 73 33.49 

        . ปีขึนไป 30 13.76 

รวม 218 100 

ประสบการณ์การเปลียนงาน   

        1. เคย  121 55.5 

        2. ไม่เคย 97 44.5 

รวม 218 100 

  จากตารางที  พบว่าบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครเขต
การศึกษาที  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สังกดั
ระดบัชนัมธัยมศึกษา จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ .  มีอาย ุ26-50ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีวุฒิครูโดยตรงหรือตาํกว่าปริญญาตรีแต่เป็นวุฒิครู จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  มีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีความพอเพียงของ
รายไดพ้อใช้แต่ไม่เหลือเก็บจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระยะเวลาการทาํงาน1-14 ปี         
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จาํนวน115 คิดเป็นร้อยละ52.75 และส่วนมากเคยมีประสบการณ์เปลียนงานจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  

 

ตอนท ี       การวิเคราะห์ระดับการปรับตัวในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางสังคมจากเพอืน 

ร่วมงาน และผู้ปกครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานทีเกยีวข้อง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน การ 

    สนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสงัคมจาก 

    โรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง  และค่านิยมในการ  
    ปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตัวแปร X  S.D. ค่าระดับ 

.การปรับตวัในการปฏิบติังาน 3.925  .4654 มาก 

.การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและ
ผูป้กครอง 3.87  .4755 มาก 

.การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร 
และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3.55  .5604 มาก 

.การเห็นคุณค่าในตนเอง 3.887  .4404 มาก 

.ค่านิยมในการปฏิบติังาน 3.995  .5026 มาก 

  จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการปรับตวัในการปฏิบติังาน การไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก( X  = . , 
= . , = . , =3.887  และ = . ตามลาํดบั) 
 

ตอนท ี       การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตัวในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลกิ
สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาท ี  จําแนกตาม เพศ ระดับชันทสัีงกดัการสอน อายุ 
สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพยีงของรายได้ ระยะเวลาการทาํงาน และประสบการณ์
การเปลยีนงาน   มีรายละเอยีดดังนี 

  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม ระดบัชนัทีสงักดัการสอน อาย ุความ
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พอเพียงของรายได ้และระยะเวลาการทาํงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 

ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffé)  และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม เพศ สถานภาพ
การสมรส วฒิุการศึกษา และประสบการณ์การเปลียนงาน ต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test 

 

ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

   ตวัอยา่ง จาํแนกตาม เพศ 

เพศ n X  S.D. ค่าระดับ 
ชาย 40 3.865 .5088 มาก 
หญิง 178 3.938 .4555 มาก 

   จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบั มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศหญิง มีค่าเฉลียการปรับตวัในการปฏิบติังานสูงทีสุด ( X =3.938) 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

  คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามเพศ 

เพศ n X  S.D. t 

ชาย 40 3.865 .5088 .899 
หญิง 178 3.938 .4555  

 จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีเพศต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

   ตวัอยา่ง จาํแนกตาม ระดบัชนัทีสงักดั การสอน 
ระดับชันทสัีงกดัการสอน n X  S.D. ค่าระดับ 

อนุบาล 24 3.7407 .5786 มาก 
ประถมศึกษา 89 3.9743 .4491 มาก 
มธัยมศึกษา 105 3.9261 .4441 มาก 

  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบั มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีมีระดบัชนัทีสังกดัการสอนระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียการปรับตวัใน
การปฏิบติังานสูงทีสุด ( X =3.9743) 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

   คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามระดบัชนัทีสงักดั    
   การสอน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.031 .516 2.411 

ภายในกลุ่ม 215 45.971 .214  
รวม 217 47.003   

  จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีระดบัชนัทีสงักดัการสอนต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานกลุ่ม 

   ตวัอยา่ง จาํแนกตาม อาย ุ

อายุ n X  S.D. ค่าระดับ 
ตาํกวา่  ปี  .  .  มาก 

-  ปี  .  .  มาก 
 ปีขึนไป  .  .  มาก 

  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ  ปีขึนไป มีค่าเฉลียการปรับตัวในการปฏิบัติงาน  สูงทีสุด 
( X =4.0183) 
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เนืองจากขอ้มูลด้านอายุของกลุ่มตวัอย่างทีรวบรวมได้มีความแตกต่างของจาํนวนผูต้อบ
แบบสอบถามมีอยูม่าก ซึงความแตกต่างนีจะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ (One-way ANOVA) ผูว้ิจยั
จึงจดักลุ่มใหม่ขึนดงัตารางที  
 

ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

   ตวัอยา่ง จาํแนกตาม อาย ุ

อายุ n X  S.D. ค่าระดับ 
ตาํกวา่  ปี  .  .  มาก 

 ปีขึนไป  .  .  มาก 
 จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มมีค่าเฉลียการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ  ปีขึนไป มีค่าเฉลียการปรับตวัในการปฏิบติังาน สูงทีสุด ( X =4.0183) 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

     คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามอาย ุ

อายุ n X  S.D. t 

ตาํกวา่  ปี                          3.  .46  1.89 
 ปีขึนไป  .  .45962  

 จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีอายตุ่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานกลุ่ม 

    ตวัอยา่ง จาํแนกตาม วฒิุการศึกษา 
วุฒิการศึกษา n X  S.D. ค่าระดับ 

จบปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรง                       192 3.9369 .4601 มาก 

ไม่ไดจ้บวฒิุครูโดยตรง                               26 3.8402 .5037 มาก 
  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบั มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีมีจบปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรง มีค่าเฉลียการปรับตวัในการปฏิบติังานสูง
ทีสุด ( X =3.9369) 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

     คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 
วุฒิการศึกษา n X  S.D. t 

จบปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรง                       192 3.9369 .4601 .  

ไม่ไดจ้บวฒิุครูโดยตรง                                26 3.8402 .5037  
  จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

     ตวัอยา่ง จาํแนกตาม สถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส n X  S.D. ค่าระดับ 
โสด 116 3.9330 .4751 มาก 
สมรส 102 3.9168 .4563 มาก 

  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดับ มาก โดยกลุ่มตัวอย่างทีมีสถานภาพโสด มีค่าเฉลียการปรับตัวในการปฏิบัติงานสูงทีสุด 
( X =3.9330) 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

    คาทอลิก สังกดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที จาํแนกตามสถานภาพการ  
    สมรส  

สถานภาพการสมรส n X  S.D. t 
โสด 116 3.9330 .4751 .255 
สมรส 102 3.9168 .4563  

  จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

     ตวัอยา่งจาํแนกตาม ความพอเพียงของรายได ้
ความพอเพยีงของรายได้ n X  S.D. ค่าระดับ 

พอใชแ้ละเหลือเกบ็ 88 3.9154 .4947 มาก 
 พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็ 105 3.9386 .4559 มาก 
ไม่พอใช ้ 10 3.8267 .3575 มาก 
ไม่พอใชแ้ละเป็นหนี 15 3.9570 .4470 มาก 

 จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบั มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีมีความพอเพียงของรายได ้ในกลุ่มไม่พอใชแ้ละเป็นหนี มีค่าเฉลียการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานสูงทีสุด ( X = . ) 

 

เนืองจากขอ้มูลดา้นความพอเพียงของรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างทีรวบรวมไดมี้ความแตกต่าง
ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามมีอยูม่าก ซึงความแตกต่างนีจะส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ (one-way 

ANOVA) ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่ขึนดงัตารางที  

 
ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

    ตวัอยา่ง จาํแนกตาม ความพอเพียงของรายได ้

ความพอเพยีงของรายได้ n X  S.D. ค่าระดับ 
พอใชแ้ละเหลือเกบ็  .  .  มาก 
พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็  .  .  มาก 
ไม่พอใช ้และ/หรือเป็นหนี  .  .  มาก 

 จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยู่
ในระดบั มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งทีมีความพอเพียงของรายไดใ้นกลุ่มพอใชแ้ต่ไม่เหลือเก็บ มีค่าเฉลียการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานสูงทีสุด ( X = . ) 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

    คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที จาํแนกตาม ความพอเพียง  
    ของรายได ้

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 2 .038 .019 .086 
ภายในกลุ่ม 215 46.965 .218  

รวม 217 47.003   

  จากตารางที  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดั               
สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ทีมีความพอเพียงของรายไดต่้างกนั มีการปรับตวัใน         
การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางที  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

    ตวัอยา่ง จาํแนกตาม ระยะเวลาการทาํงาน 

ระยะเวลาการทํางาน n X  S.D. ค่าระดับ 
-  ปี 115 3.8557 .48435 มาก 
-  ปี  .  .  มาก 
 ปีขึนไป  .  .  มาก 

 จากตารางที  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีมีระยะเวลาทาํงาน - ปี และ  ปีขึนไป มีค่าเฉลีย
ของการปรับตัวในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มาก( X =3.8557, = . ) ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีมี
ระยะเวลาทาํงาน  ปีขึนไป มีค่าเฉลียการปรับตวัในการปฏิบติังาน สูงทีสุด ( X =4.0326) 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

    คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามระยะเวลาการ  
    ทาํงาน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.399 .700 3.298* 

ภายในกลุ่ม 215 45.603 .212  

รวม 217 47.003   

*p< .05  

จากตารางที   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ทีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีการปรับตวั
ในการปฏิบติังานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .  แสดงว่า บุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ทีมีระยะเวลาการปฏิบติังานทีแตกต่าง
กนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างนอ้ยหนึงคู่ จึงทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดว้ยวิธีการของ Scheffé ไดผ้ลดงัตารางที 20 

 

ตารางที  แสดงการเปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก  
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามระยะเวลาการทาํงาน 

ระยะเวลาทาํงาน 
 

-  ปี 
( X   = . ) 

 ปีขึนไป 

( X   =3.   ) 
-  ปี 

( X   =3.8 57) 
-  ปี 

( X   = . ) 
- 

 

 

 

 

 

 ปีขึนไป 
( X   =3.   )   

-.0762 

 

- 

 

 

 

-  ปี 
( X   =3.8 57) 

-. * -.  - 

 

*p< .05 

  จากตารางที  ผลการทดลองสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระยะเวลาการทาํงานกบัการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที   พบว่า  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา
ที ทีมีระยะเวลาการทาํงาน - ปี มีการปรับตวัในการปฏิบติังาน สูงกว่า  บุคลากรในโรงเรียน
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คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที    ทีมีระยะเวลาการทาํงาน -  ปีอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 

 

ตารางที   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของกลุ่ม 

    ตวัอยา่ง จาํแนกตาม ประสบการณ์การเปลียนงาน 

ประสบการณ์การเปลยีนงาน n X  S.D. ค่าระดับ 
เคย 121 3.8885 .4763 มาก 

ไม่เคย 97 3.9714 .4495 มาก 
  จากตารางที  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่ม มีค่าเฉลียของการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่น           
ระดับ มาก โดยกลุ่มตวัอย่างทีไม่เคยมีประสบการณ์การเปลียนงาน มีค่าเฉลียการปรับตวัในการ
ปฏิบติังานสูงทีสุด ( X =3.9714) 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

     คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที จาํแนกตาม สถานภาพการ 

     สมรส  
ประสบการณ์การเปลยีนงาน n X  S.D. t 

เคย 121 3.8885 .4763 1.308 
ไม่เคย 97 3.9714 .4495  

 จากตารางที  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ทีมีประสบการณ์การเปลียนงานต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
 
ตอนที      การวิเคราะห์ตัวแปร ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผู้ปกครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานทีเกยีวข้อง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ค่านิยมในการปฏิบัติงาน  ทีสามารถทํานายการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลกิ สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาท ี   

ในการการวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังาน ทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์การ
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ถดถอยพหุคูณ ตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression 

Analysis ) มีรายละเอียดดงันี 

1.การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ระหว่างการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพือนร่วมงาน และผูป้กครอง( 1X ) การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานที
เกียวขอ้ง( 2X ) การเห็นคุณค่าในตนเอง( 3X ) ค่านิยมในการปฏิบติังาน(X4  ) และการปรับตวัในการ
ปฏิบติังาน( Y )ของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 

ตารางที  สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และ 

     ผูป้กครอง( 1X ) การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  
     ( 2X ) การเห็นคุณค่าในตนเอง( 3X ) ค่านิยมในการปฏิบติังาน(X4) และการปรับตวัในการ  
    ปฏิบติังาน(Y)ของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต  
    การศึกษาที  
ตัวแปร Y  1X  2X  3X  X4 

Y  1.000     

1X  .573** 1.000    

2X  .669** .427** 1.000   

3X  .735** .648** .633** 1.000  

X4 .854** .491** .6 4** .711** 1.000 

จากตารางที   เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  พบว่า การ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
โรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน  มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .01 ( r = .   .   
.  และ .  ตามลาํดบั) โดยทีค่านิยมในการปฏิบติังาน   มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัในการ
ปฏิบติังาน  มากทีสุด ( r = .  ) 

 

  .การวิเคราะห์ตวัแปร ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง( 1X ) 
การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง( 2X ) การเห็นคุณค่าในตนเอง
( 3X )และ ค่านิยมในการปฏิบติังาน(X4 )  ทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังาน( Y )ของ
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บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ดงัรายละเอียดใน
ตารางที 24 

 

ตารางที  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากร การไดรั้บ 

     การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง(X1) การสนบัสนุนทางสังคมจาก   
     โรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง(X2 ) การเห็นคุณค่าในตนเอง(X3) ค่านิยมใน  
     การปฏิบติังาน(X4 )  ทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน 

     โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 

ลาํดับทขีองตวัแปรทีได้รับ 

คดัเลอืกเข้าสมการ 

R 
 

R2 
 

Adj R2 
 

R2 
change 

b 
 

Beta 
 

t 
 

. ค่านิยมในการปฏิบติังาน(X4 ) 

. การเห็นคุณค่าในตนเอง (X3)   

. การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม 

    จากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง(X1 ) 
. การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 

    ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง(X2 ) 

.854 

.873 

.879 

 
.883 

 

.729 

.762 

.772 

 
.780 

 

.728 

.760 

.769 

 

.775 

 

.729 

.033 

.010 

 

.007 

 

.565 

.148 

.129 

 

.098 

 

.611 

.140 

.132 

 

.119 

 

12.254* 

2.583* 

3.116* 

 

2.624* 

 

Constant = .241                S.E. est = .145              Foverall  = 188.300** 

 *p<.05 
**p<.01  

จากตารางที   พบว่า ตวัแปรทีมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดแ้ก่  การไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง(X1 ) การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง(X2 ) การเห็นคุณค่าในตนเอง(X3) และ ค่านิยมในการปฏิบติังาน(X4) โดยค่านิยม
ในการปฏิบติังานไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นลาํดบัที   สามารถทาํนายการปรับตวัในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ได้
ร้อยละ .   

การเห็นคุณค่าในตนเองได้รับการคดัเลือกเขา้สู่สมการเป็นลาํดับที  สามารถทาํนายการ
ปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที ไดเ้พิมขึน ร้อยละ .   
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การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่
สมการเป็นลาํดบัที  สามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดเ้พมิขึน ร้อยละ .   

การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดรั้บการคดัเลือก
เขา้สู่สมการเป็นลาํดับที  สามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดเ้พมิขึน ร้อยละ .   

โดยตวัแปรทงั  ตวั สามารถร่วมกนัทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดร้้อยละ .  และสมการที
ได้จากการวิเคราะห์        การถดถอยพหุคูณตามลาํดับความสําคญัของตวัแปรทีนําเขา้สมการ มี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  สามารถเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
และคะแนนมาตรฐานไดด้งันี 

ในรูปคะแนนดิบ  Y =  .241+.565(X4)+.148(X3)+.129(X1 )+.098(X2 ) 
ในรูปคะแนนมาตรฐาน    Z = . (X4)+.1 (X3)+.1 (X1 )+. (X2) 
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บทที 5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร  เขตการศึกษาที ” ครังนีมีวตัถุประสงค ์1.) เพือศึกษา 
ระดบั1.เพือศึกษาระดบั การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การสนบัสนุนทาง
สังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน และการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  2.)เพือเปรียบเทียบระดบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากร
ในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัที
สังกดัการสอน อาย ุสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน 

และประสบการณ์การเปลียนงาน 3.)เพือศึกษาการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน 
และผูป้กครอง การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็น
คุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 เมือไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพือนาํตวัแปรแต่ละตวัมากาํหนดกรอบแนวคิดการ
วิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมุติฐานการวิจยัไวด้งันี 1.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีเพศต่างกันมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกัน 2.)
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีระดบัชนัที
สังกดัการสอนต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 3.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีอายุต่างกันมีการปรับตวัในการทาํงาน
แตกต่างกนั 4.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกัน 5.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 
สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีการปรับตวัใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั 6.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที  ทีมีความพอเพียงของรายไดต่้างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 7.)
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีระยะเวลาการ
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ทาํงานต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 8.)บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ทีมีประสบการณ์การเปลียนงานต่างกนัมีการปรับตวัในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 9.)การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง การ
สนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยม
ในการปฏิบติังาน เป็นปัจจยัทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํนวน 218 คน ไดม้าจากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง คน 
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการคาํนวณโดยเปรียบเทียบกบัตารางสาํเร็จรูป เครจซีและมอร์แกน
(Krejcie and morgan) และใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง โดยแบ่งเป็น  ตอน
ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามการไดรั้บการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง แบบสอบถามการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม
จากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบสอบถาม
การให้ค่านิยมในการปฏิบติังาน และแบบสอบถามการปรับตวัในการปฏิบติังาน โดย ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและนําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่า ที (t-test) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรทีนาํเขา้สมการ(Stepwise Multiple 

Regression Analysis ) เพือหาตวัแปรอิสระ ทีสามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนี 

1.จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง มีผูต้อบแบบสอบถาม 218 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา ที  
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สังกัดระดับชัน
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มธัยมศึกษา จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุ 26-50ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  วุฒิ
การศึกษา จบปริญญาตรีวุฒิครูโดยตรงหรือตาํกว่าปริญญาตรีแต่เป็นวุฒิครู จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  มีสถานภาพการสมรสเป็นโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีความพอเพียงของ
รายไดพ้อใชแ้ต่ไม่เหลือเก็บจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระยะเวลาการทาํงาน1-14ปี จาํนวน
115 คิดเป็นร้อยละ52.75 และส่วนมากเคยมีประสบการณ์เปลียนงานจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  
2. ผลการวิเคราะห์ การปรับตวัในการปฏิบติังาน การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน 

และผูป้กครอง การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่า
ในตนเอง  และค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีดงันี 

.  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 มีการปรับตวัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.925)  

.  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 มีการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครองอยูใ่นระดบัมาก( X  = . ) 

.  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 มีการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

( X  = . )  
.  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 

 มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัมาก ( X  =3.887)  
2.5 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑ กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

 มีค่านิยมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ( X  = . ) 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 

คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตาม เพศ ระดบัชนัทีสังกดัการ
สอน อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน และ
ประสบการณ์การเปลียนงานทีแตกต่างกนั พบวา่ 

3.1  บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา
ที  ทีมีเพศต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
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3.2 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีระดบัชนัทีสงักดัการสอนต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

3.3 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีอายตุ่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

3.4 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.5 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.6 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีความพอเพียงของรายไดต่้างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3.7 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีระยะเวลาการทาํงานต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

3.8 บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา 
ที  ทีมีประสบการณ์การเปลียนงานต่างกนัมีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

.การวิเคราะห์ปัจจยัในการปรับตวัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง   การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การเห็นคุณค่าในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน  เป็นปัจจยัทีสามารถ
ทํานายการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเ รียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  พบว่า การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และ
ผูป้กครอง   การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และค่านิยมในการปฏิบติังาน เป็นตัวแปรทีสามารถร่วมกันทาํนายการปรับตัวในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ได้
ร้อยละ .   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสรุปผลการวิจยั สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

.ผลการวิเคราะห์ระดบัการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง   
การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง 
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ค่านิยมในการปฏิบัติงาน  และการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก
สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีรายละเอียดดงันี 

        . ระดับการปรับตวัในการปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีการปรับตัวในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก( X  
=3.925 ) แสดงว่าบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
มีการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดีทงัการปรับตวัต่อภาระงานทีตอ้งรับผิดชอบ การเปลียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน การปรับตวัต่อบุคคลทีตอ้งเกียวขอ้งในการปฏิบติังาน และการ
ปรับตวัต่อวฒันธรรมองค์กรซึงเกิดจากการทีเมือบุคลากรเขา้ทาํงานในโรงเรียนก็จะไดเ้ขา้รับการ
ปฐมนิเทศกบัฝ่ายการศึกษาของอคัรสังฆมณฑล เพือให้ไดรั้บทราบถึงก็ระเบียบต่างๆของโรงเรียน 
และไดท้าํความรู้จกักบัครู ทีเขา้ทาํงานงานพร้อมกนัแมจ้ะอยูต่่างโรงเรียนเพือจะไดแ้ลกเปลียนขอ้มูล
ในการทาํงานในอนาคต และเมือเขา้ไปทาํงานในโรงเรียนแลว้ก็ไดมี้โอกาสร่วมงานและทาํความรู้จกั
กบัครูในโรงเรียนในการประชุมของโรงเรียน  ซึงสอดคลอ้งกบั กนัยา สุวรรณแสง(2533:61) ทีได้
กล่าวว่า การปรับตวัเป็นกิจกรรมสาํคญัของชีวิต ซึงการปรับตวัของแต่ละบุคคลมีลกัษณะอยา่งไรนนั 
ยอ่มขึนอยูก่บับุคลิกภาพของบุคคลนนั และสภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ทีบุคคลกาํลงัเผชิญอยู ่การ
ดาํเนินชีวิตของคนเรายอ่มจะมีอุปสรรคมาขดัขวาง จึงทาํให้เกิดความเคร่งเครียดขึน จาํตอ้งพยายามที
จะปลดปล่อยความเครียดเหล่านนัออกไปเพือเป็นการรักษาสภาพแห่งความสมดุลของชีวิตไว ้ โดยใน
การปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที  ดา้นการปรับตวัต่อภาระงานทีรับผดิชอบนนั ในขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามทีมีคะแนน
สูงสุด เช่น ขอ้ที .ท่านภูมิใจเมือไดช่้วยแกปั้ญหาการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน( X  = . ) ขอ้ที . ท่านภูมิใจ
เมือนักเรียนสามารถตอบคาํถามเกียวกบับทเรียนทีท่านสอนไดถู้กตอ้ง( X  = . ) ขอ้ที .ท่านรู้สึก
สนุกร่วมกบันกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน( X  = . ) 

การปรับตัวในการปฏิบัติ งานของ บุคลากรในโรง เ รียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ดา้นการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน แสดงว่าบุคลากร
ในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีการปรับตวัต่อกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รมีความเขา้ใจในกฎระเบียบต่างๆขององคก์ร เพือทีจะสามารถทาํงานไดด้งั
ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามทีมีคะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .ท่านตงัใจทาํงานอย่างเต็มทีทงัใน และ
นอกเวลาราชการ ( X  = . ) ขอ้ที .ท่านปฏิบติัตามกฎของหน่วยงานได ้อย่างไม่รู้สึกอึดอดั ( X  
= . )  
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การปรับตัวในการปฏิบัติ งานของ บุคลากรในโรง เ รียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ดา้นการปรับตวัต่อผูที้ตอ้งเกียวขอ้งในการปฏิบติังาน แสดงว่า
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีความสามารถใน
การสร้างสัมพนัธภาพ และทาํงานร่วมกบัผูที้เกียวขอ้งในการปฏิบติังานได ้โดยมีความปรารถนาดีต่อ
กนัอยา่งจริงใจ มีความใส่ใจต่อทุกขสุ์ขของกนัและกนั เอาใจใส่กนัทงัใน และนอกเวลางาน มีความพึง
พอใจทีจะทาํงานร่วมกนั มีความสนิทสนมกนั ให้กาํลงัใจซึงกนัและกนั และยอมรับฟังความคิดเห็น
กนัซึงจะเห็นไดจ้ากการปฏิบติังานในโรงเรียนซึงครูในหมวดต่างๆซึงจะตอ้งมีการให้ความช่วยเหลือ
กนัในงานต่างๆเช่นในการจดังานวนัวิชาการของโรงเรียนครูในแต่ละหมวดก็จะตอ้งช่วยเหลือกนั
ทาํงานในสิงทีตนเองถนดั   ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามทีมีคะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .ท่านเตม็ใจ
ทีจะช่วยเหลือเพือนร่วมงานในเรืองต่างๆ ( X  = . ) ขอ้ที .ท่านซาบซึงใจทีไดรั้บความช่วยเหลือ
จากเพือนร่วมงานในการทาํงาน( X  = . ) ขอ้ที .ท่านมีความมนัใจเมือตอ้งเสนอความคิดเห็นเรือง
งานต่อผูบ้ริหาร( X  = . )  

การปรับตัวในการปฏิบัติ งานของ บุคลากรในโรง เ รียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ดา้นการปรับตวัต่อวฒันธรรมองคก์ร แสดงว่า บุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีการเรียนรู้เกียวกบัความ
เป็นมาขององคก์ร ยอมรับ และจดัการกบัปัญหาทีเกิดขึนภายไดส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รได ้มีความ
สาํนึกถึงการเป็นสมาชิกขององคก์รโดยสามารถสังเกตไดจ้ากการให้ความร่วมมือเมือโรงเรียนมีงาน
เกียวกบัศาสนาเช่นการฉลองวดัของแต่ละโรงเรียนครูในแต่ละโรงเรียนกจ็ะใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที
ในการจดังานแมว้่าครูจะไม่ไดน้บัถือศาสนาคริสตก์็ตามหรือการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาของ
ศาสนาพุทธครูทีไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ดังขอ้มูลทีได้จาก
แบบสอบถามทีมีคะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .ท่านมีความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน ( X  = . ) ขอ้ที .ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัการทาํงานทีโรงเรียนแห่งนี( X  =3.96) ขอ้ที .
ท่านสามารถบอกเกียวกบัประวติัความเป็นมาของโรงเรียนได(้ X  = . ) 

        . ระดับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง พบว่า 
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองในระดบัมาก( X  = . ) ซึงตรงกบัขอ้เท็จจริงทีผูว้ิจยั
พบว่าเมือทางโรงเรียนมีการจดักิจกรรมเช่นกีฬาสีภายในโรงเรียนก็จะไดรั้บความร่วมมือในการจดั
กิจกรรมทงัทางดา้นวสัดุ อุปกรณ์ ทุนทรัพย ์หรือแรงงานจากครูทุกคน และผูป้กครองของนกัเรียนให้
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งานทีทางโรงเรียนจดัขึนประสบความสําเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กลา้  ทองขาว( ) ได้
ศึกษา ปัจจยัทีส่งผลต่อขวญัของอาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ซึงพบว่า การ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานก็เป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลต่อขวญัในการทาํงานของครู 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของกมลวรรณ ชยัวานิชศิริ (2536) ทีไดศึ้กษาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน ผลการวิจยัพบว่า การไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมทีดีของครูเป็นตวัแปรที
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนไดดี้ ทงันีสามารถอธิบายไดว้่าเนืองจากงานของครู
จะตอ้งทาํงานเกียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและไดรั้บความไวว้างใจใน
การทาํงานกบัเพือน ให้รับผิดชอบงานต่างๆ อีกทงัยงัตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในงานต่างๆทีอาจจะ
เกินความสามารถทีจะปฏิบติัเพียงคนเดียว  นอกจากนีการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากผูป้กครอง
ในการมอบความไวว้างใจ ให้เกียรติ และให้ขอ้มูลทีจาํเป็นในการปฏิบติังานก็มีความจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติังานของครู  จากการศึกษาครังนีพบว่า ครูทีไดรั้บการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน 
และผูป้กครอง ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน การให้กาํลงัใจในการปฏิบติังาน การให้
อาํนาจการตดัสินใจในการปฏิบติังานมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามการ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครองสูงสุด พบว่าครูไดรั้บการใหเ้กียรติใน
เมือมีการสนทนากับผูป้กครองในระดับมาก( X  =4.08) ครูได้รับขอ้มูลเกียวกับนักเรียนทีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงานจากผูป้กครองในระดบัมาก( X  =4.07) และการไดรั้บความช่วยเหลือเกือกูล
ระหวา่งกนักบัเพือนร่วมงานในระดบัมาก( X  =4.01) 

        . ระดับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานที
เกียวขอ้ง  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้งในระดับมาก( X  
= . ) แสดงว่าบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง อยา่งเพียงพอ กล่าวคือ 

บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที ไดรั้บการยอมรับ 
และการเอาใจใส่ การให้ความเป็นกนัเอง การให้กาํลงัใจ สิงอาํนวยความสะดวก แรงงาน สถานที
ทาํงานทีเหมาะสม อุปกรณ์ในการทาํงานต่างๆ เงินค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน ขอ้มูลป้อนกลบัจาก
ผลการปฏิบติังาน ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน โอกาสในการไดรั้บการเพิมพูน
ความรู้ หรือทกัษะการไดเ้ขา้ร่วมการอบรมต่างๆเพือเป็นโยชน์ในการปฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังาน
ไดส้ะดวกยิงขึน ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
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หน่วยงานทีเกียวขอ้งทีมีคะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .ผูบ้ริหารให้โอกาสท่านไดเ้ขา้รับการอบรมทีเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํงานของท่าน( X  =3.99) ขอ้ที .ท่านได้เขา้ร่วมประชุมเพือรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ๆของทางโรงเรียน( X  =3.93) ขอ้ที .ผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ท่านตรงตามสาขาวิชาที
ท่านเรียนมา( X  =3.82) 

        . ระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่นระดบัมาก( X  =3.887 ) แสดงว่า 
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที มีความรู้สึกเกียวกบั
ตนเองซึงไดม้าจากการประเมินสิงทีตนเองกระทาํ หรือสิงทีตนเองเป็นตามความเป็นจริง รวมทงัไดรั้บ
การยอมรับจากบุคคลรอบขา้ง ในดา้นความสามารถ ความสาํคญั ความมีคุณค่าของตนเอง มีความรู้สึก
พึงพอใจในตนเอง มีความสามารถในการทาํสิงต่างๆให้สาํเร็จลุล่วงได ้มีจิตใจทีเปิดกวา้งยอมรับสิง
ต่างๆทีเกิดขึนตามความเป็นจริง และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม มีความกระตือรือร้น มีความเป็นตวัของตวัเองในการแสดงความคิดเห็น ไม่หวนัไหวต่อคาํ
วิพากษว์ิจารณ์ มีความคิดสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี มีความสามารถในการแกไ้ขสถานการณ์ปัญหา
เฉพาะหนา้ได ้ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อตนเอง และต่อผูอื้น ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ทีมีคะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .ท่านยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะเพือพฒันางานจาก
ผูอื้น ( X  =4.20) ขอ้ที .ท่านเตม็ใจเขา้รับการฝึกอบรมในหวัขอ้ทีเกียวกบัสายงานของท่านเพือพฒันา
ตนเองให้เก่งขึน( X  =4.08) ขอ้ที .งานทีท่านทาํเป็นงานทีมีความสําคญัต่อสังคม( X  =4.06) ขอ้ที .
เมืองานทีท่านทาํเกิดผดิพลาดท่านยอมรับผลนนัได(้ X  =4.04) 

        . ระดับค่านิยมในการปฏิบติังาน  พบว่า บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีค่านิยมในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก( X  = . ) 
แสดงวา่ บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที เห็นคุณค่า
ในงานทีตนปฏิบติัว่าเป็นงานทีตอ้งมีความรับผดิชอบในงาน เมือทาํแลว้ความรู้สึกประสบความสาํเร็จ
ในงาน ความรู้สึกมีความสามารถในการปฏิบติังาน มีความทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ชท้กัษะในการ
ทาํงานอย่างเต็มที เกิดการเรียนรู้จากการทาํงาน ไดมี้โอกาสให้ความช่วยเหลือผูอื้น รู้สึกว่างานทีทาํ
เป็นงานทีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม นอกจากนียงัเป็นงานทีมีความมนัคง และทาํให้
มีโอกาสไดท้าํกิจกรรมอืนๆทีสนใจ ดงัขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามค่านิยมในการปฏิบติังาน  ทีมี
คะแนนสูงสุด เช่น ขอ้ที .อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ( X  
=4.44) ขอ้ที .อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีมีความสาํคญัในฐานะผูใ้ห้ความรู้( X  =4.42) ขอ้ที .อาชีพ
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ของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีความรับผิดชอบสูง( X  =4.41) ขอ้ที .อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีเป็นผู ้
ใหแ้ก่ผูอื้น( X  =4.39) 
 .ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  จาํแนกตามเพศ ระดบัชนัที
สังกดัการสอน อาย ุสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ความพอเพียงของรายได ้ระยะเวลาการทาํงาน 
และประสบการณ์การเปลียนงาน สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยัได ้ดงันี 

         . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ที
มีเพศต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ทงันีอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัสังคมให้
ความเท่าเทียมกนัในเรืองของบทบาทในการประกอบอาชีพทีเท่าเทียมกนัทงัในเพศชาย และเพศหญิง 
ผูห้ญิงก็มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพไดเ้ท่าเทียมกบัผูช้าย ซึงสอดคลอ้งกบักุลวรรณ วิทยาวงศรุ์จิ ( ) 
ศึกษาเปรียบเทียบการปรับตวัของขา้ราชการบาํนาญ สังกดักรุงเทพมหานคร ซึงอยูใ่นและนอกชมรม
ผูสู้งอาย ุพบว่า ขา้ราชการบาํนาญ ซึงอยูใ่นชมรมและนอกชมรมทีเป็นเพศชายและหญิง มีการปรับตวั
โดยรวมไม่แตกต่างกนั         

 . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
 ทีมีระดบัชนัทีสังกดัการสอนต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซึงอธิบายไดว้่า
ครูไม่ว่าจะตอ้งสังกดัการสอนในระดบัชนัใดก็จะตอ้งมีภาระงานอืนๆทีตอ้งปฏิบติัร่วมดว้ยเพือให้ได้
จาํนวนเวลาคาบสอน และภาระงานเท่ากัน ซึงสอดคลอ้งกับทศพล บุญธรรม( )ศึกษาภาวะ
ความเครียดจากการทาํงานของครูระดบัมธัยมศึกษาในเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต  พบว่า ครูทีมี
ระดบัชนัการสอนทีต่างกนั มีภาวะความเครียดจากงานไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ทราเวอร์ และ
คูเปอร์ ซี แอล (Travers and cooper  อา้งถึงใน ทศพล บุญธรรม ) กล่าวว่าสาเหตุสาํคญัทีทาํ
ให้ครูเกิดภาวะความเครียดว่ามิใช่จากสาเหตุความรับผิดชอบงานทีต่างระดบักนั เนืองจากพฤติกรรม
นักเรียนในแต่ละชนั ทงัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรม
คลา้ยคลึงกนั ประกอบกบัครูไดรั้บมอบหมายให้ดูแลชนัเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียนใกลเ้คียงกนั จาํนวน
หอ้งเรียนทีตอ้งดูแลประจาํชนัเท่ากนัทงัในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ทาํให้ครูตอ้งปฏิบติังานเหมือนๆกนัในทุกระดบัชันการสอน และมีภาระหน้าทีในการสอนไปตาม
รายวิชาทีตนมีความรู้ความสามารถ และความถนดัทีตนเองไดส้าํเร็จการศึกษาดา้นนนัๆมา            

  . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
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 ทีมีอายุต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัซึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ       
สุรพล อินทุราม(2543)ซึงศึกษาการปรับตัวในการทาํงานของพนักงานต้อนรับหญิงต่างชาติบน
เครืองบิน  ศึกษาเฉพาะกรณี  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน) พบว่า  อายุของพนักงานมี
ความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัในการทาํงาน ทงันีสามารถอธิบายไดว้่าอาชีพครูนนัไม่ว่าจะมีอายมุาก 
หรือนอ้ยเมือเขา้มาปฏิบติังานก็จะไดรั้บมอบหมายงานไปตามตาํแหน่งหน้าทีโดยไม่ไดมี้อายุมาเป็น
ตวักาํหนด หนา้ทีภาระงาน 
          . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 

 ทีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซึงสามารถอธิบายได้
ว่าในสังคมไทยเป็นสังคมแบบครอบครัวใหญ่ทีมีญาติพีนอ้งคอยให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนั จึง
อาจส่งผลให้ครูทีมีสถานภาพโสดไม่ไดรู้้สึกโดดเดียว ไม่ไดรั้บการยอมรับ จึงทาํให้ครูทีมีสถานภาพ
โสดปรับตวัในการปฏิบติังานไดไ้ม่แตกต่างจากครูทีมีสถานภาพสมรส ซึงสอดคลอ้งกบัสุรพล อินทุ
ราม(2543) ทีศึกษาการปรับตวัในการทาํงานของพนกังานตอ้นรับหญิงต่างชาติบนเครืองบิน ศึกษา
เฉพาะกรณี บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) ไม่พบว่า สถานภาพการสมรสของพนักงานมี
ความสมัพนัธ์กบัการปรับตวัในการทาํงาน 

          . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา
ที  ทีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบั ปณยา 
ทองเหลือง( ) ทีศึกษา การปรับตวัในการทาํงานของพนกังานระดบัหัวหนา้ต่อระบบการจดัการ
สิงแวดลอ้ม ISO :ศึกษาเฉพาะกรณีบริษทั เอคโค่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานระดบัหัว
หน้าทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการปรับตวัในการทาํงานแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .  โดยพนกังานทีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาถึงประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง มีการปรับตวั
ในการทาํงานสูงกวา่พนกังานทีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 

          . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 
 ทีมีความพอเพียงของรายไดต่้างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบั 
ปราณี สุวรรณทิพย(์ ) ไดศึ้กษาพบว่า รายไดข้องพนกังานสาํนกังานแพทยแ์ละอนามยัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทีแตกต่างกนัมีความเครียดไม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบั วลยัพร ชว
วฒันาพงศ์( ) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัของพยาบาลตาํรวจวิชาชีพต่อระบบมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาลตาํรวจ กรุงเทพมหานคร พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัของ
พยาบาลตาํรวจวิชาชีพต่อระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตาํรวจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
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.  แสดงว่า พยาบาลทีมีรายสูงมีการปรับตวัต่อระบบคุณภาพโรงพยาบาลตาํรวจ ดีกว่าพยาบาลทีมี
รายไดต้าํ ซึงสามารถอธิบายไดว้่า การประกอบอาชีพครูนนัจะไดรั้บเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาทีเรียน
สําเร็จมา นอกจากนียงัมีเงินสวสัดิการ และเงินช่วยเหลือต่างๆอีก หากครูมีเงินเดือนไม่เพียงพอก็
สามารถกูย้มืจากสหกรณ์ไดซึ้งมีดอกเบียตาํ นอกจากนีครูยงัมีโอกาสมีรายไดเ้สริมจากการสอนพิเศษ
ไดอี้ก แมเ้งินทีไดรั้บจะไม่เท่ากนั แต่กไ็ม่ส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของครู 

          . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 
 ทีมีระยะเวลาการทาํงานต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานแตกต่าง สอดคลอ้งกบัอารียรั์ตน์ 
หิรัญโร( )ทีศึกษาเรืองแผนผูน้าํทีส่งผลต่อแรงจูงใจ และความพอใจในการทาํงานในสถานศึกษา 
สังกดักรมอาชีวศึกษา พบว่ากลุ่มอาจารยที์มีประสบการณ์ในการทาํงานมาก มีแนวโนม้พอใจในการ
ทาํงานมาก จะมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัระบบงาน มีทกัษะการทาํงานมากกว่าจึงทาํให้
สามารถอดทนต่อสภาพการณ์ และยอมรับขอ้จาํกดัในการทาํงานไดดี้กว่าผูมี้ประสบการณ์การทาํงาน
นอ้ย และสอดคลอ้งกบั ดวงรัตน์ พิทกัษ ์( ) ไดศึ้กษาการปรับตวัในการทาํงานของพนกังานหญิงที
แต่งงานแลว้ พบว่าพนกังานหญิงทีแต่งงานแลว้ทีมีระยะเวลาทาํงานมากกว่ามีแนวโนม้จะปรับตวัใน
การทาํงานไดดี้กวา่พนกังานหญิงทีแต่งงานแลว้ทีมีระยะเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่ 
           . บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษา
ที  ทีมีประสบการณ์การเปลียนงานต่างกนั มีการปรับตวัในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซึงสามารถ
อธิบายไดว้่าการทีบุคคลมีการเปลียนงานหรือยา้ยงานนันไม่ส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังาน 
เนืองจากเมือบุคคลเริมตน้ทาํงานทีใดก็ตอ้งมีการปรับตวัดว้ยกนัทงัสินเพือให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์รนนั ขึนอยูก่บัความสามารถในการปรับตวัของแต่ละบุคคล ซึงสอดคลอ้งกบั อุบลรัตน์ เพง็
สถิต( ) กล่าวว่า การปรับตวัในการทาํงานของบุคคลนนัแตกต่างกนัออกไป บางคนปรับตวัไดดี้ 
บางคนปรับตัวได้ไม่ดี โดยการจะปรับตัวได้ดีมากน้อยเพียงใดนันขึนอยู่กับ สถานการณ์ คือ
ผลสมัฤทธิในงาน เป็นความตอ้งการประสบความสาํเร็จเหนือผูอื้น และประการต่อมาคือ ความรู้สึกพึง
พอใจในงาน เป็นเครืองแสดงถึงความสามรถในการปรับตวัในการทาํงานทาํให้สามารถทาํงานต่อไป
ได ้และ คิทเชน(Kitchen อา้งถึงใน ศิริรัตน์ ศิริพนัธ์ ) ทีไดศึ้กษาตวัแปรทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นพนกังานองคก์ารต่างๆ จาํนวน ,  คน พบว่า ระยะเวลาในการทาํงาน
มีความสนัพนัธ์สูงต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 .ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการปรับตวัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง   การสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง การเห็นคุณค่าในตนเอง ค่านิยมในการปฏิบติังานทีสามารถทาํนายการปรับตวั
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 
 สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ดงันี 

         . ค่านิยมในการปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรทีได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลาํดับที  
สามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดร้้อยละ .  เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ พบว่า ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ทังนีสามารถอธิบายได้ว่า 
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที เห็นคุณค่าของงาน
ทีตนปฏิบติัว่าเป็นงานทีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม สามารถทาํประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและสังคมได ้
จึงมีแนวโนม้ทีบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที จะ
สามารถปรับตวัในการปฏิบติังานไดดี้ หากครูใหค้่านิยมในการปฏิบติังานทีมากขึน ในการศึกษาครังนี 
พบวา่ บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ตระหนกัถึง
ความสาํคญัของการมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ การใหค้วามสาํคญักบัอาชีพในฐานะการเป็น
ผูใ้ห้ความรู้ การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน  สอดคลอ้งกับการศึกษาของ วชัรีย  ์อยู่เจริญ 
(2546) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตลักษณะทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์กร 
กรณีศึกษาบุคลากรสาย ค.มหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่าบุคลากรทีมีค่านิยมในการทาํงานสูงมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององคก์รสูงกว่าบุคลากรทีมีค่านิยมในการทาํงานตาํ อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั.05 และธีรศกัดิ อคัรบวร ( ) ทีไดก้ล่าวว่า คุณภาพของความเป็นครูนนั  ขึนอยูก่บั
ปัจจยั องคป์ระกอบทีสาํคญัหลายประการดว้ยกนั ปัจจยัสาํคญัเบืองตน้ประการหนึงก็คือ ความศรัทธา
ในอาชีพครู ความศรัทธานีเป็นรากฐานทีจะช่วยให้การประกอบอาชีพครูเป็นไปไดด้ว้ยดี มีความสุข 
และก่อประโยชน์ใหก้บัผูที้เกียวขอ้งทงัหลาย คือ ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ และ
การดาํเนินชีวิต 
         . การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัที  สามารถ
ทํานายการปรับตัวในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเ รียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ได้เพิมขึนร้อยละ .  เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ พบว่า การเห็น
คุณค่าในตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน ทงันีอธิบายไดว้่า หาก
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บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองมาก ก็มีแนวโน้มทีบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที จะมีการปรับตวัในการปฏิบติังานได้ดีดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบัสิตา เพียรพิจิตร ( ) 
ทาํการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพ จาํนวน 

 คนพบว่า ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองในฐานะพนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพ และความรู้สึก
เห็นคุณค่าในตนเองโดยรวม พบว่าพนกังานท่าอากาศยานกรุงเทพมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองใน
ฐานะพนักงานท่าอากาศยานกรุงเทพอยู่ในระดบัสูง มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง และมีแนวโนม้การลาออกจากงานอยูใ่นระดบัตาํ 
         3.3การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง ไดรั้บการคดัเลือก
เขา้สมการเป็นลาํดบัที 3 สามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน
คาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1 ไดเ้พิมขึนร้อยละ 1.0 เมือพิจารณา
ความสัมพันธ์  พบว่า  การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานและผู ้ปกครองมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน ทงันีสามารถอธิบายไดว้่า หากบุคลากรใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม
ทีดีจากเพือนร่วมงานแลผูป้กครองก็จะช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 1มีการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดี ซึงสอดคลอ้งกบั   ทองทิพภา 
วิริยะพนัธ์ุ( ) กล่าวว่า เพือนร่วมงานเป็นผูที้มีอิทธิพลต่อ การทาํงานของบุคคลเป็นอยา่งยงิ เพราะ
นอกจากจะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมแลว้ ยงัมีอิทธิพลส่วนตวั เพราะ
มีการคบหาสมาคมกนัฉันทเ์พือน จึงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจช่วยกนัทาํงานไดง่้ายขึน ฉะนนั
การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานจึงเป็นเรืองทีค่อนขา้งจะแนบแน่น และใกลชิ้ด หากเพือน
ร่วมงานไม่ลงรอยกนั การทาํงานจะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ขาดความร่วมมือ และงานก็จะดว้ย
ประสิทธิภาพ ทาํใหอ้งคก์รประสบความลม้เหลวในทีสุด 
         .4การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  
เป็นตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัที 4 สามารถทาํนายการปรับตวัในการปฏิบติังานของ
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดเ้พิมขึนร้อยละ 
0.7 เมือพิจารณาความสัมพนัธ์ พบว่า การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปรับตวัในการปฏิบติังาน จึงสามารถอธิบายไดว้่า 
หากบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  ไดรั้บการ
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สนบัสนุนทางสงัคมทีดีจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้งยอ่มทาํใหบุ้คลากรในโรงเรียน
คาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที มีการปรับตวัในการปฏิบติังานทีดีตาม
ไปดว้ยซึงสอดคลอ้งกบัเบเกอร์(Baker อา้งถึงในสิริรัตน์ ศิริพนัธ์ : ) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบซึง
ผูบ้ริหารใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของครู พบว่า บรรยากาศ และ
ความสามารถของผูบ้ริหารมีความสาํคญัในการทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงาน และเกิดความตอ้งการ
พฒันาตนเองของครูทีจะพฒันาทักษะการเรียนการสอน การให้คาํปรึกษาแก่นักเรียน และการ
พฒันาการเรียนการสอน เพือใหน้กัเรียนไดรั้บผลสัมฤทธิในการเรียน และสอดคลอ้งกบั วรรณา อาภา
อดุล( ) ทีได้ศึกษาตวัแปรทีเกียวขอ้งกับสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิบติังานของครู
วิทยาลยัสารพดัช่าง สงักดักรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า สิงแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อ
ความสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในการปฏิบติังานของครูเป็นอนัดบัแรก เพราะการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทีเหมาะสม มีความเป็นระเบียบสวยงาม ขนาดห้องไม่คบัแคบ ปราศจากขยะ มีการปรับแสงสว่าง
เหมาะสมกบักิจกรรม ติดตงัอุปกรณ์เครืองใชส้าํนกังานทีไดม้าตรฐานจะส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานมีความ
รักสามคัคี มีความเขา้ใจกนั ซึงจะนาํไปสู่การสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลในการปฏิบติังานของครู 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 

 .เนืองจากการผลการศึกษาพบวา่ค่านิยมในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัใน
การปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนได ้ดงันนัผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงควรจดักิจกรรมทีส่งเสริมการ
เห็นคุณค่าในงานใหแ้ก่บุคลากรทงัการเห็นคุณค่าภายในงานของตน เช่น การจดัใหค้รูไดส้อนในวิชาที
ตรงตามความรู้ ให้โอกาสในการเรียนรู้สิงใหม่ๆ ให้โอกาสในการไปอบรม หรือศึกษาดูงานเพือ
พฒันาการปฏิบติังาน การให้อาํนาจหน้าทีในการตดัสินใจได้อย่างอิสระ และการส่งเสริมการให้
ค่านิยมภายนอกงาน เช่นการให้ความมนัคง ปลอดภยัในทีทาํงาน การจดัสวสัดิการทีเหมาะสมให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน  
 .เนืองจากการผลการศึกษาพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัใน
การปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนได ้ดงันนัผูบ้ริหารจึงควรแสดงใหบุ้คลากรรับรู้ว่า ผูบ้ริหารให้
ความสําคญักบับุคลากร เช่นการให้คาํชมเชย การมอบรางวลัให้แก่บุคลากรทีปฏิบติังานไดดี้ เพราะ
เมือบุคลากรรู้สึกไดรั้บการยอมรับ เป็นบุคคลทีมีความสาํคญัต่อองคก์ร กจ็ะทาํใหบุ้คลากรตงัใจทาํงาน
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ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึนทาํใหเ้กิดการประเมินคุณค่าของตนเองดียงิขึน ซึงจะส่งผลใหก้ารปรับตวัต่อ
การปฏิบติังานดีขึนตามไปดว้ย 

 .เนืองจากการผลการศึกษาพบวา่การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากเพือน 

ร่วมงานและผูป้กครองเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนได ้
ดังนัน เพือนร่วมงานจึงควรรับฟังความคิดเห็นซึงกันและกัน สอบถามถึงอุปสรรคในการทาํงาน 
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆทีเกิดขึน และผู ้บริหารควรจัดกิจกรรมเพือกระชับ
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในองคก์รและผูป้กครองเพือใหเ้กิดสัมพนัธภาพทีดี ขึนระหว่างบุคลากรและ
ผูป้กครอง ซึงจะส่งผลให้เกิดการสนบัสนุนทางสังคมทีดีต่อกนั และส่งผลใหบุ้คลากรเกิดการปรับตวั
ในการปฏิบติังานทีดีตามไปดว้ย 

 .เนืองจากการผลการศึกษาพบวา่การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนได ้
ดงันนั ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยฝ่ายบริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระ ควรใหค้วามสนใจ ใส่ใจพดูคุยสอบถาม
ปัญหาทีเกิดขึนในการทาํงานและตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
ในประเดน็ต่างๆ ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหแ้ก่
บุคลากรเช่นการใหส้ถานทีทาํงานทีเหมาะสม เป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตวั การใหข้อ้มูลป้อนกลบั
แก่บุคลากร เช่นผลการปฏิบติังาน การใหค้าํชมเชยเพือเป็นกาํลงัใจในการปฏิบติังาน การใหค้วามเป็น
กนัเองลดช่องว่างระหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือให้เกิดความสนิทสนมระหว่างกนั 
และเกิดการร่วมมือกนัในการพฒันาองคก์รใหดี้ยงิขึน 

  

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 .ควรศึกษาปัจจยัอืนทีอาจส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรทีนอกเหนือจาก
ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี เช่น บุคลิกภาพ วิธีการเผชิญปัญหา และจาํนวนบุคคลในปกครอง เป็น
ตน้ 

 .ควรศึกษาการปรับตวัในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนทีสังกดัในหน่วยงานอืนว่ามี
ปัจจยัใดทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังาน 
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สิตา เพียรพิจิตร. ( ). “ปัจจยัทีมีผลต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของพนกังานท่าอากาศยาน 

กรุงเทพฯ” วิทยานิพนธ์ปริญญาสงัคมศาสตร์มหาบณัฑิต.บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สิริชยั ประทีปฉาย.( ). การพฒันาบุคลิกภาพและการปรับตวั.กรุงเทพมหานคร:วิทยาลยัรําไพ 

พรรณี. 
สิริอร วิชชาวธุ. ( ). จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การเบืองต้น. กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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อติรัตน์ วฒันไพลิน. ( ). “อิทธิพลการสนบัสนุนทางสงัคมต่อกระบวนการปรับตวัของผูป่้วยต่อ 
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ภาษาต่างประเทศ 

Arkoff, A. (1968).  Adjustment and Mental Health. New York : McGraw-Hill.  

Branden, N. (1981). The Psychology of Self-Esteem. Los Angeles, CA: Bantam Books.  
Caplan, G. (1974). Support Systems and community mental health: Lectures on concept  

development. New York:Behavioral Publications.  
Coopersmith, S. (1984). Self-esteem Inventories. San Francisco: Consulting Psychologists  

Press,Inc., 

Good, V. (1978).Dictionary of Education. New York : McGraw – Hill Book Company,Inc.  
 

Hogue,C.C. (1985). Social support in a systems approach to community health. J.E. Hall and  



113 
 

B.R. Weaver, eds: Philadelphia;J.B. Lippincott. 

House,J.S. (1981). Work stress and social support.Addison-Wesley,Inc. 

Robert M. Sherfield,Ph.D. (1982). Self-Esteem Book. F+B publication,Inc.  

Workman,E. (1982). Teaching Behavioral Self-Control to Students. PRO-ED, Inc. 

Schaefer,C., et al. The Health-Related Functions of social Support. Journal of Behavior Medicine  

4 (March-December 1981):381-405. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
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เรือง 
ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก  

สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  
.................................................................. 

 
  แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการทราบวา่บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  มีปัจจยัใดบา้งทีส่งผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังาน โดย
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที 
 เป็นผูต้อบแบบสอบถามทุกขอ้ดว้ยความจริงใจ ซึงผูว้ิจยัจะเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั แบบสอบถามนี
มี   ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที  ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน  ขอ้ 

 ตอนที  ขอ้มูลการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเพอืนร่วมงาน และผูป้กครอง มีจาํนวน 
 ขอ้ 

 ตอนที  ขอ้มูลการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหารและหน่วยงานที
เกียวขอ้ง มีจาํนวน  ขอ้ 

 ตอนที  ขอ้มูลการเห็นคุณค่าในตนเองของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน  ขอ้ 

 ตอนที  ขอ้มูลการใหค้่านิยมในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน  ขอ้ 

 ตอนที  ขอ้มูลการปรับตวัในการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน  ขอ้ 
 ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือ 
 
 
 

 นางสาวลาวลัย ์  เตชวาทกลุ 
ผูว้ิจยั 

 
 
 

แบบสอบถามงานวจิยั 
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เรือง   ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัในการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขตการศึกษาที  

ตอนท ี   แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงใน  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง.......ใหต้รงตามสภาพ 
ความเป็นจริงของท่านมากทีสุด 
 

1. เพศ      ชาย       หญิง 

2.ระดบัชนัทีสงักดัการสอน  

    อนุบาล     ประถมศึกษา          มธัยมศึกษา 

3. อาย.ุ...................ปี 

4.วฒิุการศึกษา     ปริญญาตรีวฒิุครูโดยตรง หรือตาํกวา่ปริญญาตรีแต่เป็นวฒิุครู 

    ไม่ไดจ้บวฒิุครูโดยตรง 

5.สถานภาพการสมรส         โสด       สมรส 

6.ความพอเพยีงของรายได ้

    พอใช ้และเหลือเกบ็         พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็ 

         ไม่พอใช ้        ไม่พอใช ้และเป็นหนี 

7.ระยะเวลาการทาํงาน....................ปี 

8.ประสบการณ์การเปลียนงาน              เคย         ไม่เคย 

 

 

 

ตอนท ี  แบบสอบถามการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน และผูป้กครอง 
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คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นต่อแรงสนบัสนุนทางสังคมจาก 
เพือนร่วมงาน   และผูป้กครอง ทีท่านไดรั้บ ตามความเป็นจริง 

การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน 

และผูป้กครอง 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1.เพือนร่วมงานช่วยทาํงานทีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั      

2.เพือนร่วมงานขอความคิดเห็นจากท่านเพือพิจารณา
ในเรืองต่างๆ 

     

3.เพือนร่วมงานพดูใหก้าํลงัใจในการทาํงานแก่ท่าน      

4.ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากเพือนร่วมงานในการ
ทาํงานต่างๆ 

     

5.เพือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือเมือท่านทาํงานไม่
ทนั 

     

6.เพือนร่วมงานใหข้อ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อ 

การทาํงานของท่าน 

     

7.ท่านมกัไดรั้บคาํชมเชยจากเพือนร่วมงาน      

8.เพือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือเมือท่านตอ้งการ 

เสมอ 

     

9.เพือนร่วมงานในโรงเรียนของท่านใหค้วามช่วย 

เหลือเกือกลูระหวา่งกนั 
     

10.ผูป้กครองใหอ้าํนาจท่านในการดูแลบุตรหลาน      

11.ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ในการจดักิจกรร
มการเรียนการสอน 

     

12.ผูป้กครองกล่าวชมการทาํงานของท่าน      

13.ผูป้กครองสนทนากบัท่านดว้ยถอ้ยคาํไพเราะ      

14.ผูป้กครองยนิดีใหข้อ้มูลเกียวกบันกัเรียนเมือท่าน 

ตอ้งการ 

     

15.ผูป้กครองใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

แก่ท่าน 
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การสนบัสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงาน 

และผูป้กครอง 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

16.ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมทีทางโรงเรียนจดัขึน      

17.ผูป้กครองใหค้วามช่วยเหลือในการจดักิจกรรม 

ต่างๆของโรงเรียน 
     

18.ผูป้กครองร่วมหาแนวทางในการแกปั้ญหาของ
นกัเรียนกบัท่าน 
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ตอนท ี  แบบสอบถามการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานที 
เกียวขอ้ง 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นต่อแรงสนบัสนุนทางสงัคมจาก 

โรงเรียน ผูบ้ริหาร และหน่วยงานทีเกียวขอ้งทีท่านไดรั้บตามความเป็นจริง 

การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร 

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1.ผูบ้ริหารสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในงานที 

ท่านรับผดิชอบ 

     

2.ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน      

3.ผูบ้ริหารซกัถามทุกขสุ์ขเกียวกบัครอบครัวของท่าน      

4.ผูบ้ริหารกล่าวทกัทายท่านเสมอเมือพบเจอกนั      

5.ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์และเครืองมือที 
ท่านตอ้งการในการทาํงาน 

     

6.เมือเกิดปัญหาในการทาํงานผูบ้ริหารใหค้าํปรึกษาแก่ท่าน      

7.ผูบ้ริหารมอบหมายงานใหท่้านตรงตามสาขาวิชาที 
ท่านเรียนมา 

     

8.ผูบ้ริหารใหโ้อกาสท่านไดเ้ขา้รับการอบรมทีเป็นประโยช
น์ต่อการทาํงานของท่าน 

     

9.ผูบ้ริหารพดูใหก้าํลงัใจเมือท่านประสบปัญหาในการ 

ทาํงาน 

     

10.สถานทีทาํงานของท่านมีอุปกรณ์การทาํงาน ครบครัน       

11.ผูบ้ริหารแจง้ผลประเมินการปฏิบติังานทงัดา้นดีและสิงที
ตอ้งพฒันาแก่ท่าน 

     

12.ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการ 

ทาํงานแก่ท่าน 

     

1 .ฝ่ายการศึกษามีการเตรียมเอกสารและจดัอบรมใน 

หวัขอ้ทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานแก่ท่าน 

     

1 .ฝ่ายการศึกษามีการนิเทศการปฏิบติังานของท่าน      
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การสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร 

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1 .ฝ่ายการศึกษามีเอกสารรายงานการนิเทศกก์ารปฏิบติั 
งานตอบกลบัมาหาท่าน 

     

16.ท่านไดรั้บเอกสารขอ้มูลเพือการปฏิบติังานในหนา้ที
อยา่งเพียงพอ 

     

17.ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพือรับทราบขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ
ของโรงเรียน 

     

.โรงเรียนของท่านมีบุคลากรทีพอเพียงกบัภาระงาน      

19.ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
เพือเพิมทกัษะการทาํงาน 

     

.โรงเรียนของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดศึ้กษาใน
ระดบัสูงขึน 

     

21.ท่านไดไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานที เพือพฒันา
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

     

22.ท่านไดรั้บโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบั      

ขอ้เสนอแนะในงานทีทาํ 
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ตอนท ี  แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของท่าน  

ตามความเป็นจริง 

 

การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1.ท่านเป็นผูที้มีความสามารถเหมาะสมกบังานทีท่าน
ปฏิบติั 

     

2.ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัรูปร่าง หนา้ตาของตนเอง      

3.ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน      

4.ท่านไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานทีมีความสาํคญัต่อ 

โรงเรียน 

     

5.ท่านเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในการทาํงาน      

6.งานทีท่านทาํเป็นงานทีมีความสาํคญัต่อสังคม      

7.ความคิดเห็นทีท่านเสนอไดรั้บการยอมรับจาก
ผูร่้วมงานของท่าน 

     

8.ท่านไดรั้บการชืนชมจากผูร่้วมงาน      

9.เมืองานทีท่านทาํเกิดผดิพลาดท่านยอมรับผลนนัได ้      

10.ท่านยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะเพือพฒันางานจากผูอื้น      

11.เมือเกิดปัญหาขณะสอนท่านสามารถแกไ้ขได ้      

12.นกัเรียนชอบพดูคุย และเล่าเรืองส่วนตวัใหท่้านฟัง      

13.ท่านมีความกระตือรือลน้ในการทาํโครงการเกียวกบั
การพฒันาการเรียนการสอน 

     

14.ท่านยอมรับฟังคาํวพิากษว์ิจารณ์ในการปฏิบติังาน      

15.ท่านคิดวา่ท่านมีส่วนช่วยใหโ้รงเรียนประสบ 
ความสาํเร็จในการจดัโครงการ 

     

16.เมือเกิดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน 

ท่านใชสิ้งนนัเพือปรับปรุงวธีิทาํงานในครังต่อไป 

     

17.ท่านเตม็ใจเขา้รับการฝึกอบรมในหวัขอ้ทีเกียวกบั 

สายงานของท่านเพือพฒันาตนเองใหเ้ก่งขึน 
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การเห็นคุณค่าในตนเอง 

 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง 

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง 

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

18.ท่านหาวธีิการสอนใหม่ๆมาสอนนกัเรียนเสมอ      

19.ท่านรู้ขอ้บกพร่องของตนเอง และพยายาม แกไ้ข 

สิงนนั 
     

20.ท่านไดรั้บความเคารพนบัถือจากนกัเรียน      

21.ท่านคิดวา่ท่านมีความสามารถในการสอนเป็น 

อยา่งดี 

     

22.เมือพบปัญหาอืนนอกเหนือจากงานสอนท่าน 

สามารถแกปั้ญหานนัได ้
     

23.ท่านมีวธีิการสอนทีหลากหลายเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ      

24.ท่านเป็นบุคคลทีมีส่วนสาํคญัทีทาํใหง้านต่างๆของ 

องคก์รประสบความสาํเร็จ 

     

25.ท่านรับผดิชอบใหง้านของท่านเสร็จตรงตามเวลาที
กาํหนด 

     

26.ขอ้เสนอแนะของท่านถูกนาํไปใชใ้นการพฒันาการ 

เรียนการสอน 
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ตอนท ี  แบบสอบถามเกียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นต่อค่านิยมในการปฏิบติังานของท่าน  

ตามความเป็นจริง 

ค่านิยมในการปฏิบติังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง  

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง  

นอ้ย 

เป็นจริง  

นอ้ยทีสุด 

1.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีไดรั้บการยกยอ่งจากคนใน
สังคม 

     

2.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งเป็นผูใ้ห้แก่ผูอื้น      

3.อาชีพของท่านเป็นอาชีพมีส่วนในการแกปั้ญหาสังคม      

4.อาชีพของท่านทาํใหท่้านมีโอกาสพฒันาตนเองอยู่
เสมอ 

     

5.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งใชค้วามสามารถใน 
การปฏิบติัเป็นอยา่งมาก 

     

6.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีจรรยาบรรณในการ 

ประกอบวิชาชีพ 

     

7.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีมีความสาํคญัในฐานะผูใ้ห้
ความรู้ 

     

8.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีความรับผดิชอบสูง      

9.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีความกลา้ตดัสินใจ 
เมือเกิดปัญหาเฉพาะหนา้ขึนในการสอน 

     

10.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีผูที้ไดศึ้กษาเฉพาะทางมา
เท่านนัจึงจะทาํได ้

     

11.ทีทาํงานของท่านมีการดูแลความปลอดภยัทีดี เช่นมี
พนกังานรักษาความปลอดภยัมีการติดกลอ้งวงจรปิด 

     

12.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีเป็นทีตอ้งการในสังคม      

13.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีช่วยพฒันาสังคม      

14.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทาํใหท่้านมีโอกาสได ้

พฒันาตนเอง 
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ค่านิยมในการปฏิบติังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง  

มาก 

เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง  

นอ้ย 

เป็นจริง  

นอ้ยทีสุด 

15.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีทาํใหท่้านไดพ้บปะผูค้น 

เพือเพิมประสบการณ์ชีวิตอนัสามารถนาํมาใชใ้นการ
สอนได ้

     

16. องคก์รของท่านจ่ายเงินเดือนแก่บุคลากรตรงตาม
เวลาทีกาํหนดไวทุ้กครัง 

     

17.ท่านไดรั้บสวสัดิการทีดีจากองคก์รทีท่านปฏิบติั 

งานอยู ่
     

18..ท่านมีเวลาไดห้ยดุพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ      

19.ท่านมีโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงานกบัองคก์รของท่าน       

20.ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ 

บริหารองคก์ร 

     

21.ท่านมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมทีท่านสนใจนอกเหนือ 

จากงาน 

     

22.ในองคก์รของท่านมีสิงอาํนวยความสะดวกต่อการ 

ปฏิบติังานของท่านอยา่งเพียงพอ 

     

23.โรงเรียนทีท่านปฏิบติังานอยูมี่สวสัดิการในการ
รักษาพยาบาลทีดี 

     

24.ในการปฏิบติังานทาํใหท่้านไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิม 

เติมเสมอ 

     

25.ท่านรู้สึกวา่โรงเรียนทีท่านปฏิบติังานอยูน่นั 
เปรียบเสมือนบา้นหลงัทีสองของท่าน 
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ตอนท ี  แบบสอบถามการปรับตวัในการปฏิบติังาน 

คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัการปรับตวัในการปฏิบติังานของท่านตามความเป็นจริง  

การปรับตวัในการปฏิบติังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง  

มาก 
เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง  

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1.ท่านรู้สึกมนัใจในการสอนเมือไดเ้ตรียมแผนการสอน 

ก่อนทาํการสอนทุกครัง 

     

2.ท่านไม่รู้สึกวิตกกงัวลเมือตอ้งควบคุมชนัเรียน      

3.ท่านภมิูใจเมือนกัเรียนสามารถตอบคาํถามเกียวกบั 
บทเรียนทีท่านสอนไดถ้กูตอ้ง 

     

4.ท่านรู้สึกสนุกร่วมกบันกัเรียนในการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน 

     

5.ท่านมีความสุขเมือไดส้อนหนงัสือ      

6.ท่านกระตือรือลน้ในการหาขอ้มูลใหม่ๆมา
ประกอบการสอน 

     

7.ท่านเชือวา่การใชเ้ทคนิคการสอนทีหลากหลาย จะทาํ
ใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึน 

     

.ท่านเรียนรู้วธีิใชค้าํพดูทีเหมาะสมกบัวธีิการเรียนรู้ 
ของนกัเรียน 

     

.ท่านภมิูใจเมือไดช่้วยแกปั้ญหาการเรียนใหแ้ก่
นกัเรียน 

     

.ท่านเตม็ใจทาํงานพิเศษทีโรงเรียนมอบหมายให ้      

1 .ท่านเชือวา่การมีสือประกอบการสอนจะช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึน 

     

1 .ท่านรู้สึกพอใจในการปฏิบติังานในแต่ละวนั      

1 .ท่านมีความสุขทีไดไ้ปทาํงาน      

1 .งานทีท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัมีความ 

เหมาะสม 

     

.ท่านยนิดีเมือไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 
โครงการสาํคญัของโรงเรียน 
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การปรับตวัในการปฏิบติังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง  

มาก 
เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง  

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

1 .ท่านจดัสรรเวลาระหวา่งงานสอนกบังานอืนๆได้
อยา่งเหมาะสม 

     

1 .ท่านยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทีโรงเรียนจดัขึน       

1 .การไดป้ฏิบติังานในหนา้ทีทาํใหท่้านพึงพอใจ      

1 .ท่านชอบเครืองแบบทีแต่งไปทาํงาน      

20.ท่านปฏิบติักฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานได ้   

อยา่งไม่รู้สึกอึดอดั 

     

2 .ท่านไม่รู้สึกวา่เป็นการถกูบงัคบัเมือท่านตอ้งปฏิบติั 
ตามกฎขององคก์ร 

     

2 .ท่านตงัใจทาํงานอยา่งเตม็ทีทงัในและนอกเวลา 
ราชการ 

     

2 .ท่านสามารถพดูคุยกบัเพือนร่วมงานไดทุ้กคน      

2 .ท่านพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะผู ้บริหาร      

2 .ท่านภูมิใจเมือไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองให้
ดูแลนกัเรียน 

     

2 .ท่านซาบซึงใจทีไดรั้บความช่วยเหลือจาก 
เพือนร่วมงานในการทาํงานเสมอ 

     

2 .ท่านรู้สึกวา่ เพือนร่วมงานบางคนไม่ชอบท่าน      

2 .ท่านรู้สึกมีกาํลงัใจทีผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของท่าน 

     

2 .ท่านรู้สึกวา่ผูบ้ริหารติดตามผลการปฏิบติังาน 

ของท่านสมาํเสมอ 

     

.ท่านมีโอกาสไดส้ังสรรคก์บัเพือนร่วมงานนอกเวลา 
งาน 

     

3 .ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเรืองงานจาก เพือนร่วมงาน      

3 .ท่านยนิดีหากผูบ้ริหารจะใหค้าํแนะนาํในการ
ปฏิบติังาน 
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การปรับตวัในการปฏิบติังาน 

ระดบัความคิดเห็น 

เป็นจริง 

มากทีสุด 

เป็นจริง  

มาก 
เป็นจริง 

ปานกลาง 

เป็นจริง  

นอ้ย 

เป็นจริง 

นอ้ยทีสุด 

3 .ท่านเตม็ใจทีจะช่วยเหลือเพือนร่วมงานในเรืองต่างๆ      

3 .ท่านมีความมนัใจเมือตอ้งเสนอความคิดเห็นเรือง
งานต่อผูบ้ริหาร 

     

3 .ท่านรู้สึกวา่บุคลากรในโรงเรียนของท่านมีความ
เอือเฟือใหค้วามช่วยเหลือในงานต่อกนั  

     

3 .ท่านสามารถบอกเกียวกบัประวติัความเป็นมาของ 

โรงเรียนได ้

     

3 .ท่านมีความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
ทางโรงเรียน 

     

3 .ท่านติดตามข่าวสารและความเคลือนไหวของ 

โรงเรียน 

     

3 .ท่านรู้สึกถึงความสามคัคีของบุคลากรในโรงเรียนที
ร่วมมือกนัแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนั 

     

.องคก์รของท่านมีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการที 

ยติุธรรมกบัพนกังาน 

     

4 .ท่านคิดวา่กิจกรรมต่างๆทีองคก์รจดัขึนลว้นมี         
ประโยชน์ต่อการทาํงานทงัสิน 

     

4 .ท่านเชือมนัในระบบการจดัการกบัปัญหาต่างๆของ
ทางโรงเรียน  

     

4 .โรงเรียนของท่านมีการจดักิจกรรมมากเกินความ 

จาํเป็น 

     

4 .โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนทีทาํใหบุ้คลากรมี 

ความสุขในการทาํงาน 

     

4 .ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัการทาํงานในโรงเรียนแห่งนี      
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 
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ภาคผนวก ค 

คะแนนของแบบสอบถามจาํแนกรายขอ้ 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัรายขอ้ของการปรับตวัใน 

การปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต
การศึกษาที  

การปรับตวัในการปฏิบติังาน X  S.D. ค่าระดบั 
1.ท่านรู้สึกมนัใจในการสอนเมือไดเ้ตรียมแผนการสอนก่อนทาํ   กา
รสอนทุกครัง 

4.17 .661 มาก 

2.ท่านไม่รู้สึกวิตกกงัวลเมือตอ้งควบคุมชนัเรียน 4.08 .816 มาก 
3.ท่านภมิูใจเมือนกัเรียนสามารถตอบคาํถามเกียวกบั 
บทเรียนทีท่านสอนไดถ้กูตอ้ง 

4.29 .741 มาก 

4.ท่านรู้สึกสนุกร่วมกบันกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.25 .739 มาก 
5.ท่านมีความสุขเมือไดส้อนหนงัสือ 4.17 .770 มาก 
6.ท่านกระตือรือลน้ในการหาขอ้มูลใหม่ๆมาประกอบการสอน 4.12 .657 มาก 
7.ท่านเชือวา่การใชเ้ทคนิคการสอนทีหลากหลาย 
จะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึน 

4.20 .770 มาก 

.ท่านเรียนรู้วธีิใชค้าํพดูทีเหมาะสมกบัวธีิการเรียนรู้ ของนกัเรียน 4.13 .703 มาก 

.ท่านภมิูใจเมือไดช่้วยแกปั้ญหาการเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 4.32 .648 มาก 
.ท่านเตม็ใจทาํงานพิเศษทีโรงเรียนมอบหมายให ้ 4.00 .722 มาก 

1 .ท่านเชือวา่การมีสือประกอบการสอนจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจ
บทเรียนมากขึน 

4.16 .723 มาก 

1 .ท่านรู้สึกพอใจในการปฏิบติังานในแต่ละวนั 3.96 .717 มาก 
1 .ท่านมีความสุขทีไดไ้ปทาํงาน 4.02 .753 มาก 
1 .งานทีท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัมีความ เหมาะสม 4.01 .756 มาก 

.ท่านยนิดีเมือไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ โครงการสาํคญัของ
โรงเรียน 

4.05 .710 มาก 

1 .ท่านจดัสรรเวลาระหวา่งงานสอนกบังานอืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.92 .711 มาก 
1 .ท่านยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทีโรงเรียนจดัขึน  4.08 .757 มาก 
1 .การไดป้ฏิบติังานในหนา้ทีทาํใหท่้านพึงพอใจ 4.08 .704 มาก 
1 .ท่านชอบเครืองแบบทีแต่งไปทาํงาน 3.40 .901 ปานกลาง 
20.ท่านปฏิบติักฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานได ้   อยา่งไม่รู้สึก
อึดอดั 

3.78 .835 มาก 

2 .ท่านไม่รู้สึกวา่เป็นการถกูบงัคบัเมือท่านตอ้งปฏิบติั 
ตามกฎขององคก์ร 

 

3.77 .834 มาก 
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การปรับตวัในการปฏิบติังาน X  S.D. ค่าระดบั 
2 .ท่านตงัใจทาํงานอยา่งเตม็ทีทงัในและนอกเวลาราชการ 3.99 .718 มาก 
2 .ท่านสามารถพดูคุยกบัเพือนร่วมงานไดทุ้กคน 4.11 .756 มาก 
2 .ท่านพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะผู ้บริหาร 3.65 .925 มาก 

2 .ท่านภูมิใจเมือไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองใหดู้แลนกัเรียน 4.17 .733 มาก 
2 .ท่านซาบซึงใจทีไดรั้บความช่วยเหลือจาก เพือนร่วมงานในการ
ทาํงาน 

4.11 .719 มาก 

2 .ท่านรู้สึกวา่ เพือนร่วมงานบางคนไม่ชอบท่าน 3.11 1.108 ปานกลาง 
2 .ท่านรู้สึกมีกาํลงัใจทีผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ท่าน 

3.84 .937 มาก 

2 .ท่านรู้สึกวา่ผูบ้ริหารติดตามผลการปฏิบติังาน ของท่านสมาํเสมอ 3.79 .927 มาก 
.ท่านมีโอกาสไดส้ังสรรคก์บัเพือนร่วมงานนอกเวลา งาน 3.36 .961 ปานกลาง 

3 .ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเรืองงานจาก เพือนร่วมงาน 3.78 .721 มาก 
3 .ท่านยนิดีหากผูบ้ริหารจะใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังาน 3.99 .792 มาก 
3 .ท่านเตม็ใจทีจะช่วยเหลือเพือนร่วมงานในเรืองต่างๆ 4.13 .787 มาก 
3 .ท่านมีความมนัใจเมือตอ้งเสนอความคิดเห็นเรืองงานต่อผูบ้ริหาร 3.93 .797 มาก 
3 .ท่านรู้สึกวา่บุคลากรในโรงเรียนของท่านมีความเอือเฟือใหค้วาม
ช่วยเหลือในงานต่อกนั  

3.89 .742 มาก 

3 .ท่านสามารถบอกเกียวกบัประวติัความเป็นมาของ โรงเรียนได ้ 3.94 .719 มาก 
3 .ท่านมีความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 3.96 .743 มาก 
3 .ท่านติดตามข่าวสารและความเคลือนไหวของ โรงเรียน 3.89 .776 มาก 
3 .ท่านรู้สึกถึงความสามคัคีของบุคลากรในโรงเรียนทีร่วมมือกนั
แกปั้ญหาต่างๆร่วมกนั 

3.77 .793 มาก 

.องคก์รของท่านมีระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการที 

ยติุธรรมกบัพนกังาน 
3.48 .865 ปานกลาง 

4 .ท่านคิดวา่กิจกรรมต่างๆทีองคก์รจดัขึนลว้นมี         
ประโยชน์ต่อการทาํงานทงัสิน 

3.81 .813 มาก 

4 .ท่านเชือมนัในระบบการจดัการกบัปัญหาต่างๆของทางโรงเรียน  3.69 .827 มาก 
4 .โรงเรียนของท่านมีการจดักิจกรรมมากเกินความ จาํเป็น 3.63 .866 มาก 

การปรับตวัในการปฏิบติังาน X  S.D. ค่าระดบั 
4 .โรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนทีทาํใหบุ้คลากรมี 

ความสุขในการทาํงาน 
3.67 .831 มาก 

4 .ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัการทาํงานในโรงเรียนแห่งนี 3.96 .819 มาก 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการไดรั้บแรง 

     สนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงานและผูป้กครอง 

แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากเพือนร่วมงาน                 
และผูป้กครอง 

X  S.D. ค่าระดบั 

1.เพือนร่วมงานช่วยทาํงานทีไดรั้บมอบหมายร่วมกนั 3.96 .643 มาก 
2.เพือนร่วมงานขอความคิดเห็นจากท่านเพือพิจารณาในเรืองต่างๆ 3.83 .697 มาก 

3.เพือนร่วมงานพดูใหก้าํลงัใจในการทาํงานแก่ท่าน 3.94 .744 มาก 

4.ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากเพือนร่วมงานในการทาํงานต่างๆ 4.00 .679 มาก 

5.เพือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือเมือท่านทาํงานไม่ทนั 3.91 .748 มาก 

6.เพือนร่วมงานใหข้อ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อ การทาํงานของ
ท่าน 

3.85 .744 มาก 

7.ท่านมกัไดรั้บคาํชมเชยจากเพือนร่วมงาน 3.63 .727 มาก 

8.เพือนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือเมือท่านตอ้งการ 3.92 .755 มาก 

9. เพือนร่วมงานและท่านใหค้วามช่วย เหลือเกือกลูระหวา่งกนั 4.01 .718 มาก 

10.ผูป้กครองใหอ้าํนาจท่านในการดูแลบุตรหลาน 3.94 .748 มาก 

11.ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ในการจดั กิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.58 .923 
มาก 

12.ผูป้กครองกล่าวชมการทาํงานของท่าน 3.70 .750 มาก 

13.ผูป้กครองสนทนากบัท่านดว้ยถอ้ยคาํไพเราะ 4.08 .685 มาก 

14.ผูป้กครองยนิดีใหข้อ้มูลเกียวกบันกัเรียนเมือท่าน ตอ้งการ 4.07 .715 มาก 

15.ผูป้กครองใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานแก่ท่าน 3.93 .731 มาก 

16.ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมทีทางโรงเรียนจดัขึน 3.84 .723 มาก 

.ผูป้กครองใหค้วามช่วยเหลือในการจดักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 3.82 .725 มาก 

.ผูป้กครองร่วมหาแนวทางในการแกปั้ญหาของนกัเรียนกบัท่าน 3.65 .724 มาก 

 

 

 



139 
 

ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการไดรั้บแรง 

     สนบัสนุนทางสงัคมจากโรงเรียนผูบ้ริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

แรงสนบัสนุนทางสังคมจากโรงเรียน ผูบ้ริหาร                     

และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

X  S.D. ค่าระดบั 

1.ผูบ้ริหารสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในงานที ท่านรับผดิชอบ 3.12 .981 มาก 
2.ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของท่าน 3.10 1.047 มาก 
3.ผูบ้ริหารซกัถามทุกขสุ์ขเกียวกบัครอบครัวของท่าน 2.76 1.056 ปานกลาง 
4.ผูบ้ริหารกล่าวทกัทายท่านเสมอเมือพบเจอกนั 3.29 1.053 ปานกลาง 
5.ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์และเครืองมือที ท่านตอ้งการในการ
ทาํงาน 

3.11 1.041 
ปานกลาง 

6.เมือเกิดปัญหาในการทาํงานผูบ้ริหารใหค้าํปรึกษาแก่ท่าน 3.19 1.041 ปานกลาง 
7.ผูบ้ริหารมอบหมายงานใหท่้านตรงตามสาขาวิชาที ท่านเรียนมา 3.82 .864 มาก 
8.ผูบ้ริหารใหโ้อกาสท่านไดเ้ขา้รับการอบรมทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน
ของท่าน 

3.99 .803 มาก 

9.ผูบ้ริหารพดูใหก้าํลงัใจเมือท่านประสบปัญหาในการทาํงาน 3.62 .919 มาก 
10.สถานทีทาํงานของท่านมีอุปกรณ์การทาํงาน ครบครัน  3.54 .864 มาก 
11.ผูบ้ริหารแจง้ผลประเมินการปฏิบติังานทงัดา้นดีและสิงทีตอ้งพฒันาแก่ท่าน 3.60 .901 มาก 
12.ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการ ทาํงานแก่ท่าน 3.74 .814 มาก 
1 .ฝ่ายการศึกษามีการเตรียมเอกสารและจดัอบรมใน หวัขอ้ทีเป็นประโยชน์
ต่อการทาํงานแก่ท่าน 

3.79 .808 มาก 

1 .ฝ่ายการศึกษามีการนิเทศการปฏิบติังานของท่าน 3.69 .907 มาก 
15.ฝ่ายการศึกษามีเอกสารรายงานการนิเทศการปฏิบติังานตอบกลบัมาหาท่าน 3.54 .906 มาก 
16.ท่านไดรั้บเอกสารขอ้มูลเพือการปฏิบติังานในหนา้ทีอยา่งเพียงพอ 3.72 .730 มาก 
17.ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพือรับทราบขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆของโรงเรียน 3.93 .764 มาก 

.โรงเรียนของท่านมีบุคลากรทีพอเพียงกบัภาระงาน 3.72 .809 มาก 
19.ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพือเพิมทกัษะการ
ทาํงาน 

3.85 .737 
มาก 

.โรงเรียนของท่านสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดศึ้กษาในระดบัสูงขึน 3.69 .854 มาก 
21.ท่านไดไ้ปศึกษาดูงานนอกสถานที เพือพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ 3.63 .834 มาก 
22.ท่านไดรั้บโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบั      
ขอ้เสนอแนะในงานทีทาํ 

3.67 .798 
มาก 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของการเห็นคุณค่า 
     ในตนเอง 

การเห็นคุณค่าในตนเอง X  S.D. ค่าระดบั 

1.ท่านเป็นผูที้มีความสามารถเหมาะสมกบังานทีท่านปฏิบติั 3.94 .659 มาก 
2.ท่านรู้สึกพึงพอใจกบัรูปร่าง หนา้ตาของตนเอง 3.94 .753 มาก 
3.ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน 3.93 .688 มาก 
4.ท่านไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานทีมีความสาํคญัต่อ โรงเรียน 3.88 .730 มาก 
5.ท่านเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในการทาํงาน 3.94 .666 มาก 
6.งานทีท่านทาํเป็นงานทีมีความสาํคญัต่อสังคม 4.06 .680 มาก 
7.ความคิดเห็นทีท่านเสนอไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานของ
ท่าน 

3.72 .700 
มาก 

8.ท่านไดรั้บการชืนชมจากผูร่้วมงาน 3.65 .671 มาก 
9.เมืองานทีท่านทาํเกิดผดิพลาดท่านยอมรับผลนนัได ้ 4.04 .749 มาก 
10.ท่านยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะเพือพฒันางานจากผูอื้น 4.20 .703 มาก 
11.เมือเกิดปัญหาขณะสอนท่านสามารถแกไ้ขได ้ 3.98 .679 มาก 
12.นกัเรียนชอบพดูคุย และเล่าเรืองส่วนตวัใหท่้านฟัง 3.67 .844 มาก 
13.ท่านมีความกระตือรือร้นในการทาํโครงการเกียวกบัการ
พฒันาการเรียนการสอน 

3.80 .681 มาก 

14.ท่านยอมรับฟังคาํวพิากษว์จิารณ์ในการปฏิบติังานได ้ 3.98 .692 มาก 
15.ท่านคิดวา่ท่านมีส่วนช่วยใหโ้รงเรียนประสบ ความสาํเร็จใน
การจดัโครงการ 

3.77 .787 มาก 

16.เมือเกิดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน ท่านใชสิ้งนนั เพือปรับปรุง
การทาํงานในครังต่อไป 

3.95 .680 มาก 

17.ท่านเตม็ใจเขา้รับการฝึกอบรมในหวัขอ้ทีเกียวกบั สายงานของ
ท่านเพือพฒันาตนเองใหเ้ก่งขึน 

4.08 .743         มาก 

18.ท่านหาวธีิการสอนใหม่ๆมาสอนนกัเรียนเสมอ 3.73 .770 มาก 
19.ท่านรู้ขอ้บกพร่องของตนเอง และพยายาม แกไ้ข สิงนนั 4.01 .633 มาก 

20.ท่านไดรั้บความเคารพนบัถือจากนกัเรียน 4.02 .661 มาก 
21.ท่านคิดวา่ท่านมีความสามารถในการสอนเป็น อยา่งดี 3.75 .683 มาก 
22.เมือพบปัญหาอืนนอกเหนือจากงานสอนท่าน สามารถ
แกปั้ญหานนัได ้

3.87 .683 
มาก 
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การเห็นคุณค่าในตนเอง X  S.D. ค่าระดบั 

23.ท่านมีวธีิการสอนทีหลากหลายเพือใหน้กัเรียนเขา้ใจ 3.77 .709 มาก 
24.ท่านเป็นบุคคลทีมีส่วนสาํคญัทีทาํใหง้านต่างๆของ องคก์ร
ประสบความสาํเร็จ 

3.74 .719 มาก 

25.ท่านรับผดิชอบใหง้านของท่านเสร็จตรงตามเวลาทีกาํหนด 3.89 .674 มาก 
26.ขอ้เสนอแนะของท่านถูกนาํไปใชใ้นการพฒันาการ เรียนการ
สอน 

3.78 .697 มาก 
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ตารางที  แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าระดบัรายขอ้ของค่านิยมในการ 

     ปฏิบติังาน 

ค่านิยมในการปฏิบติังาน X  S.D. ค่าระดบั 
1.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีไดรั้บการยกยอ่งจากคนในสังคม 4.12 .868 มาก 
2.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีเป็นผูใ้หแ้ก่ผูอื้น 4.39 .657 มาก 
3.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีมีส่วนในการแกปั้ญหา สังคม 4.18 .774 มาก 
4.อาชีพของท่านทาํใหท่้านมีโอกาสพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 4.22 .715 มาก 
5.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งใชค้วามสามารถใน การปฏิบติัเป็น
อยา่งมาก 

4.17 .735 มาก 

6.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีจรรยาบรรณในการ ประกอบ
วิชาชีพ 

4.44 .749 มาก 

7.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีมีความสาํคญัในฐานะผูใ้หค้วามรู้ 4.42 .722 มาก 
8.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีความรับผดิชอบสูง 4.41 .727 มาก 
9.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีตอ้งมีความกลา้ตดัสินใจ เมือเกิดปัญหา
เฉพาะหนา้ขึนในการสอน 

4.29 .721 มาก 

10.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีผูที้ไดศึ้กษาเฉพาะทางมาเท่านนัจึงจะ
ทาํได ้

3.95 .821 มาก 

11.ทีทาํงานของท่านมีการดูแลความปลอดภยัทีดี เช่นมีพนกังานรักษา
ความปลอดภยั มีการติดกลอ้งวงจรปิด 

4.07 .856 มาก 

12.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีเป็นทีตอ้งการในสังคม 4.00 .800 มาก 
13.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีช่วยพฒันาสังคม 4.27 .747 มาก 
14.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทาํใหท่้านมีโอกาสได ้พฒันาตนเอง 4.19 .754 มาก 
15.อาชีพของท่านเป็นอาชีพทีทาํใหท่้านไดพ้บปะผูค้น เพือเพิม
ประสบการณ์ชีวิตอนัสามารถนาํมาใชใ้นการสอนได ้

4.09 .744 มาก 

16.องคก์รของท่านจ่ายเงินเดือนแก่บุคลากรตรงตามเวลาทีกาํหนดไว ้
ทุกครัง 

4.05 .751 มาก 

17.ท่านไดรั้บสวสัดิการทีดีจากองคก์รทีท่านปฏิบติังานอยู ่ 3.67 .875 มาก 
18.ท่านมีเวลาไดห้ยดุพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 3.44 .964 ปานกลาง 
19.ท่านมีโอกาสไดไ้ปศึกษาดูงานกบัองคก์รของท่าน 3.57 .889 มาก 
20.ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ บริหารองคก์ร 3.54 .960 มาก 
21. ท่านมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมทีท่านสนใจนอกเหนือ จากงาน 3.57 .809 มาก 
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ค่านิยมในการปฏิบติังาน X  S.D. ค่าระดบั 
22.ในองคก์รของท่านมีสิงอาํนวยความสะดวกต่อการ ปฏิบติังาน
ของท่านอยา่งเพียงพอ 

3.56 .831 มาก 

23.โรงเรียนทีท่านปฏิบติังานอยูมี่สวสัดิการในการรักษาพยาบาลทีดี 3.50 .907 มาก 

24.ในการปฏิบติังานทาํใหท่้านไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิม เติมเสมอ 3.89 .768 มาก 
25.ท่านรู้สึกวา่โรงเรียนทีท่านปฏิบติังานอยูน่นั เปรียบเสมือนบา้น
หลงัทีสองของท่าน 

3.92 .876 
มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชือ    นางสาวลาวลัย ์ เตชวาทกลุ 

วนั เดือน ปีเกิด  11 พฤษภาคม 2529 

สถานทีอยูปั่จจุบนั 37/317 ซอยงามปัญจะ  ถนนสุขาภิบาล  แขวงบางแค 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
สถานทีทาํงานปัจจุบนั โรงเรียนกหุลาบวิทยา  ซอยวานิช  ถนนโยธา           

 แขวงตลาดนอ้ย เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร  
 

ประวติัการศึกษา     

พ.ศ. 2546 สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
พ.ศ. 2550 สาํเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบณัฑิต สาขาการแนะแนว 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
พ.ศ. 2551 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ครูสอนวิชาแนะแนวโรงเรียนกหุลาบวิทยา 
 

 

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



