
 

 

ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของ
ครโูรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 (2) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3 (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอน
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาเปนครูในกลุม
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 จํานวน 319 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ และคาสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธแบบเพียร
สัน (Pearson Product  Moment Correlation Coefficient) 

 ผลการวิจัยพบวา (1) บรรยากาศองคการ ไดแก ความเชื่อถือและศรัทธา การมีขวัญกําลังใจ ความไววางใจ การเติบโต
ทางวิชาการและสังคม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (2)  แรงจูงใจ (ปจจัยจูงใจ) ไดแก ลักษณะของงาน ความสําเร็จของงาน ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนา และการไดรับการยอมรับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  แรงจูงใจ (ปจจัยค้ําจุน) ไดแก ความสัมพันธ
ภายในหนวยงาน การนิเทศงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางานและเงินเดือน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับแรงจูงใจ มีความสัมพันธเชิงบวก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01   

 

   

 



 

 

Abstract 

The purposes of this research were : 1) to study the levels of the organizational climate 
in private schools under the office of Bangkok Educational Service Area 3 2) to study the levels of 
job motivation of private school teachers under the office of Bangkok Educational Service Area 3 
3) to study the relationships between organizational climate and  job motivation of private school 
teachers under the office of Bangkok Educational Service Area 3. The sample were 319 private 
school  teachers under the office of Bangkok Educational Service Area3. The research instrument 
was a questionnaire. Statistics for data analysis were mean, standard deviation, percentage and 
Pearson Product Moment correlation coefficient. 

 The Research found that 1) organizational climate; which were respect, high morale, 
trust, academic and social growth, was at high level, 2) motivation factors; the work itself, 
achievement, responsibility, advancement and recognition were at high levels, hygiene factors 
which were interpersonal relation, supervision work, school policy and administration, working 
conditions and salary, were at high levels  3) relationship between organizational climate and 
motivation factors were significantly positive at statistic level  of  0.01. 

 
 
 
 บทนํา
  จากแนวคิดหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ.2550 - 2554)  ภายใต
บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต  
การทบทวนสถานะของประเทศ ในดานสังคม  เศรษฐกิจ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางความเขมแข็ง
อยางตอเน่ืองโดยยึด  “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ
อัญเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใชหลัก “การมี
เหตุผล” “ความพอประมาณ” และ “ระบบภูมิคุมกัน” มา
เปนแนวทางปฏิบัติเ พ่ือมุงสู     “ สังคมอยู เย็นเปนสุข
รวมกัน”  ซึ่งคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยม  
จริยธรรม  และพฤติกรรม  เชื่อมโยงตอการดําเนินชีวิต  
ความประพฤติ  ความคิด  ทัศนคติ  และคุณธรรมของคนใน
สังคม    

 ความมุงหมายและหลักการ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  
มาตรา 6 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ดังน้ันหนวยงานที่จะมีบทบาท  และหนาที่ในการ
ชวยพัฒนาสังคมไดเปนอยางดี  คือ  สถาบันการศึกษาใน
การท่ีจะจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผล   ภายใตการ
บริหารงานเชิงระบบ  ที่มีการนํากระบวนการบริหารท่ีมี
คุณภาพ  มีบรรยากาศท่ีนาพอใจในการปฏิบัติงาน  ผูที่มี
อิทธิพลตอบรรยากาศองคการคือผูบริหารองคการ  
ผูบริหารจึงตองใชเทคนิคในการสรางงาน  กระตุนให
บุคลากรในองคการเต็มใจทํางาน  สรางความรวมมือรวมใจ  



 

 

จะทําใหองคการน้ันมีบรรยากาศที่ดี ปญหาในองคการก็จะ
ลดนอยลง  การปฏิบัติงานก็จะเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว และมีประสิทธิภาพ สงผลใหงานมีคุณภาพ 

วตัถุประสงคของการวจิัย 
1. ศึกษาระดับบรรยากาศองคการ ของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
2. ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครู
โรงเรียนเอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูปฏิบัติงาน
สอน  โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต  3   ผูวิจัย กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซีและมอรแกนไดกลุมตัวอยาง 352 คน 
ไดคาความเชื่อม่ัน 95 % 
 

เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน 
0.96 โดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check  list)     
 ตอนท่ี   2   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (rating scale) 5 ระดับ สํารวจความคิดเห็นของ
ครูปฏิบัติงานสอน  เกี่ยวกับบรรยากาศองคการ   

      ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สํารวจความคิดเห็นของ
ครูปฏิบัติงานสอน  เกี่ยวกับปจจัยจูงใจ   
 ตอนท่ี   4   เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา  (rating scale) 5 ระดับ สํารวจความคิดเห็นของ
ครูปฏิบัติงานสอน  เกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน  
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงใหกับโรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 352 ฉบับ ไดแบบสอบถามคืนจํานวน 319 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.11 

 
การวิเคราะหขอมูล  

1. ระดับบรรยากาศองคการและระดับแรงจูงใจของ
ครูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเอกชนโดยใช วิธีการหา
คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) นําผลท่ีได
เทียบกับเกณฑ เพ่ือแปลความหมายของคาเฉลี่ย นําเสนอ
ขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

2. ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชนโดย
หาคาสหสัมพันธใชสูตร Pearson 

 

สรุปผลการวจิยั 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม เปนครูปฏิบัติงานสอน จํานวน 
319 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 279 คน คิดเปน
รอยละ 87.46 มีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 29.78 อายุ
ระหวาง 40-50 ป คิดเปนรอยละ 29.78 สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 
83.39 สวนใหญมีประสบการณในการทํางานระหวาง 5-11 
ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 29.78 



 

 

1. ระดับบรรยากาศองคการของโรงเรียนเอกชน 
 พบวา ระดับบรรยากาศองคการในโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การผนึกกําลังในการทํางาน 
รองลงมาไดแก  ความเ อ้ืออาทรตอกัน  การปรับปรุง
สถานศึกษา ความเชื่อถือและศรัทธา การมีขวัญกําลังใจ 
และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การมีโอกาสในการทํางาน 

2. ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครู
โรงเรียนเอกชน 
 พบวา คาเฉลี่ยของแรงจูงใจ (ปจจัยจูงใจ) อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะของงาน รองลงมา
ไดแก ความสําเร็จของงาน คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก การไดรับ
การยอมรับ และคาเฉลี่ยของแรงจูงใจ (ปจจัยค้ําจุน) อยู
ในระดับมาก  คาเฉลี ่ยสูงสุด  คือ ความสัมพันธภายใน
หนวยงาน รองลงมาไดแก การนิเทศงาน นโยบายและ
การบริหารงาน และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานเงินเดือนที่
มีระดับคาเฉลี่ยปานกลาง 

3. ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครูโรงเรียนเอกชน 

 พบวา บรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจ (ปจจัยจูงใจ) โดยมีความสัมพันธเชิงบวก ที่ระดับ
นัยสําคัญ  ทางสถิติ  0 .01  และบรรยากาศองคการมี
ค ว ามสั ม พันธ กั บ แ ร งจู ง ใ จ  (ป จ จั ย คํ้ า จุ น )  โดย มี
ความสัมพันธเชิงบวก ที่ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.01  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
1. ดานบรรยากาศองคการในการโรงเรียน 
          1.1  ใหครูไดมีโอกาสในการทํางานตางๆ และมี
โอกาส ในการแสดงความคิดเหน็ รวมตัดสินใจ และ

แสดงความสามารถในการปฏิบตัิงาน หรือกิจกรรม 
ของโรงเรียน 

           

          1.2   ควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
เชน การอบรมทางวิชาการ เทคโนโลยี เปนตน 
  

       2.  ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสอนของครู 
 2 . 1   โรง เ รียนควรจัดส วัสดิการตามความ
เหมาะสม พิจารณา ความดี ความชอบ ขึ้นเงินเดือน การ
เลื่อนขั้นใหไดรับตําแหนงที่สูงข้ึน 
 2.2  ผูบริหาร ควรใหครูไดแสดงความสามารถ 
ประกาศคุณความดี ยกยอง ชมเชย ครูที่มีผลงานดีเดน เพ่ือ
เปนแบบอยางใหทุกคนในโรงเรียนไดรับทราบ 
 2.3  โรงเรียนควรจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการ
สอนใหเพียงพอตอความตองการ และจัดสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการปฏิบัติงานของครู 
 2.4  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมใน
การกําหนด นโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของ
โรงเรียน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
          1 .   ควรศึกษาแนวทางในการจัดสวัสดิการครู
โรงเรียนเอกชนใหดีขึ้น  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู 
 2.  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ
คุณภาพชีวิตที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชน 
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