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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัดสงขลา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
และ 4) การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยใช้แรงจูงใจในการท างานของครูเป็นตัว
พยากรณ ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 299 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.969 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน 
 ผลการวิจัย พบว่า ครูในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา               
มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในด้านความส าเร็จของงานมากที่สุดและด้าน
เงินเดือนน้อยที่สุด ส าหรับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีประสิทธิผลสูงสุด 
คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน รองลงมา คือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
ทัศนคติทางบวก และน้อยที่สุดคือความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดย
พบว่าแรงจูงใจในการท างานของครูทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการท างานของครูที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 10 ด้าน ได้แก่ สภาพการท างาน (X9) วิธีการ
ปกครองบัญชา (X8) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3) ความมั่นคง ในงาน (X13) การได้รับการยอมรับนับถือ 
(X2) ความส าเร็จของงาน (X1) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (X6) นโยบายและการบริหารงาน
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องค์การ (X7) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (X11) และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (X10) ตามล าดับ 
โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 76.4 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y =  0.584 + 0.455X9 + 0.380X8 + 0.323X3 + 0.164X13 + 0.277X2 + 0.290X1 +  

      0.117X6 + 0.177X7 + 0.160X11 + 0.119X10 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z(Y) = 0.463Z(X9) + 0.306Z(X8) + 0.292Z(X3) + 0.275Z(X13) + 0.255Z(X2) + 0.244Z(X1) +  
                   0.232Z(X6) + 0.213Z(X7) + 0.138Z(X11) + 0.123Z(X10)  
 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 
Abstract  
 The relationship between work motivation of teachers and Effectiveness of 
private schools under office of the private education, Songkhla province. The aims of this 
study are as following: 1) to study work motivation of teachers working in schools under 
office of the private education commission, Songkhla, 2) to study the effectiveness of 
private schools under office of the private education commission, Songkhla, 3) to study 
the relationship between teachers’ work motivation and the effectiveness of schools 
under office of the private education commission, Songkhla, and 4) to create a prediction 
equation the effectiveness of schools under office of the private education commission, 
Songkhla by using work motivational factors of teachers as the predictors. The sample 
group consisted of 299 teachers working in schools under office of the private education 
commission in Songkhla province in academic year 2015. Specified sample groups by 
using krejcie and morgan sample size table, in accordance withthestratified 

randomsamplingclassified by each district, then school and finally teachers in school was 
selected by simple randon sampling with drawing lots from the name list. The 
instrument for data collection is an interval level of 5 point scale questionnaires. 
Statistics for data analysis were frequently, percentage, mean, standard deviation, 
pearson correlation and enter multiple regression analysis. The result from this research 
found that teachers who working in schools under office of the private education 
commission in Songkhla provincerated the level of work motivation in the high level as a 
whole, when considering work motivational factors in each aspect, achievement aspect 
was rated at the highest level and salary aspect was rated at the lowest level. According 
to the the level of effectiveness of schools under office of the private education 
commission, Songkhla was rated at the moderate level, when considering effectiveness 
of schools in each aspect from the highest to the lowest which were the: competency of 
problem solving, develop apositive attitude of students, the school adaptability and 
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development to environmental, achieving high levels of student learning, 
respectively.There are significantly positively relationships between teacher’s 
motivationsand effectiveness of school in all aspects as follows: work condition (X9), 
commanding from commander (X8), the characteristics of the work (X3), the security at 
work (X13), the recognition (X2), the success in working (X1), the promotion (X6), the policy 
and administration (X7), interpersonal relations with peers (X11), and relation with 
supervision by respectively. As a result, all aspects are able to predict 76.4%                         
of effectiveness of school, as shown in the following regression equation. 
Predicting equation of raw scores 
  Y = 0.584 + 0.455X9+ 0.380X8+ 0.323X3+ 0.164X13+ 0.277X2+  
                           0.290X1+ 0.117X6+ 0.177X7+ 0.160X11+ 0.119X10 
Predicting equation of standard scores  
  Z(Y) = 0.463Z(X9)+ 0.306Z(X8)+ 0.292Z(X3)+ 0.275Z(X13)+ 0.255Z(X2)+  
                           0.244Z(X1)+ 0.232Z(X6)+ 0.213Z(X7)+ 0.138Z(X11)+ 0.123Z(X10) 
Keywords: Work Motivation, Effectiveness of private schools, Office of the private  
                education, Songkhla province 
 
บทน า  

โรงเรียนเป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่มีบทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดการศึกษาในส่วนที่รัฐบาลไม่
สามารถจัดได้ จัดไม่เพียงพอหรือจัดไม่ทั่วถึง ถือเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
ผู้ปกครองจึงมีความคาดหวังให้โรงเรียนเอกชนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่แตกต่างไปจากโรงเรียน
ของภาครัฐ ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มปีระสิทธิผลที่ดี โดยการพิจารณาว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนั้น มี
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ได้แก่ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ซึ่งการที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลได้ตามที่
กล่าวมานั้น ต้องมีปัจจัยหลาย ๆ ประการ ที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนให้โรงเรียนมีประสิทธิผลขึ้นมาได้ (Mott, 
1992 : 9)   
 นักทฤษฎีองค์การมีความเห็นว่าการที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนั้น มีสาเหตุมา
จากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากรในโรงเรียน ดังแนวคิดของวันเพ็ญ เลี้ยงถนอม (2553 : 11) ว่าแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรในโรงเรียน เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานและประสิทธิผลโรงเรียน 
โรงเรียนใดก็ตามหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานสูงจะท าให้ผลการปฏิบัติงานสูง คุณภาพงานเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของฮอยและมิสเคล (Hoy & Miskel, 2013 : 405) ว่าแรงจูงใจในการท างานจะเป็น
ตัวชี้ประสิทธิผลขององค์การ โดยเฉพาะแรงจูงใจในการท างานของครู ซึ่งเป็นบุคลากรหลักและเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการศึกษา แรงจูงใจในการท างานของครูมีความส าคัญยิ่งต่อขวัญและก าลังใจใน
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การท างาน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของโรงเรียนตามมา โดยตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 
1975 : 113-115) แรงจูงใจในการท างาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator 
Factors) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง ท าให้บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 
ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
ในต าแหน่งการงาน และโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และ 2) ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene 
Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน มีลักษณะเป็นภาวะแวดล้อมหรือ
เป็นส่วนประกอบของงาน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานองค์การ วิธีการปกครองบังคับบัญชา สภาพ
การท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความเป็นอยู่ส่วนตัว เงินเดือน ฐานะของอาชีพ และความม่ันคงในงาน 
 ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการการศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 4 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้า
ย้อย ปัญหาที่พบในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ประสิทธิผลในด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง วัดได้จากผลการ
ทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้งภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.65, 49.20, 43.71, 41.55 และ 41.16 
ตามล าดับ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ก็มีผลการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ามาตรฐานเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสงขลา, 2558) นอกจากนี้โรงเรียนยังประสบกับปัญหาการขาดประสิทธิผลในด้านการพัฒนานักเรียนให้
มีทัศนคติทางบวก พิจารณาได้จากนักเรียนที่จบออกมายังมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเข้าไปข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดและเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่บ่อยครั้ง โดยจากงานวิจัยของเกษตรชัย และหีม และดล
มนรรจน์ บากา (2552 : 5) พบว่าเยาวชนไทยในเขตอ าเภอพ้ืนทีพั่ฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา ร้อย
ละ 22.3 มีพฤติกรรมก้าวร้าว และเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์ความไม่สงบเพราะต้องการค่าจ้างมากถึง
ร้อยละ 31.7  
 เมื่อพิจารณาไปยังสาเหตุของปัญหาการด้อยประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูขาดแรงจูงใจในการท างาน 
โดยเฉพาะในเรื่องเงินเดือน ความมั่นคงในงาน โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต และความ
ปลอดภัยในชีวิต ท าให้ครูขาดขวัญและก าลังใจในการที่จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งใน
ด้านของการจัดการเรียนการสอน การอบรมส่งเสริมนักเรียน และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านอ่ืนๆ ส่งให้ผล
การปฏิบัติงานต่ าและคุณภาพงานลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของดลฤดี เกตุรุ่ง (2556 : 61) ที่พบว่าครู
ในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจ
ในการท างานค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะแรงจูงใจในด้านเงินเดือน ความมั่นคงในงาน และโอกาสจะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต ท าให้ครูจ านวนมากลาออกไปเป็นครูในสถานศึกษาของรัฐ เมื่อสอบบรรจุ ได้
ในช่วงที่มีการเรียนการสอน และโดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความไม่สงบในพ้ืนที่บ่อยครั้ง ครูได้รับการ
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คุกคามและถูกปองร้าย ขาดความปลอดภัยในชีวิต ท าให้ครูจ านวนมากต้องขอย้ายออกนอกพ้ืนที่ ส่งผลให้
การจัดการศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้อย่างปกติ นักเรียนจึงไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตกต่ า (ศิริรัตน์ ทองสิพพัญญู และสุมาลี สุขศรี, 2554 : 1)  
 จากความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
แรงจูงใจในการท างานของครูที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสงขลา เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนในสังกัดฯ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ครูในโรงเรียนเอกชนได้รับแรงจูงใจในการท างานที่
เหมาะสม เพ่ือจะได้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานให้โรงเรียน
มีประสิทธิผลที่ดีข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
1. แรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 4. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสงขลา โดยใช้แรงจูงใจในการท างานของครูเป็นตัวพยากรณ์ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

1. แรงจูงใจในการท างานของครูมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  
 2. แรงจูงใจในการท างานของครูสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีต่อประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยไดน้ ามาวางกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

การศึกษาแรงจูงใจในการท างานของครู ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1975 :                     
113-115) ประกอบด้วย แรงจูงใจจากปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivators Factors) เป็นปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง ท าให้มีความรู้สึกพึง
พอใจในการท างาน มีความรู้สึกในด้านดี ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับ นับถือ 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน และโอกาสที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในอนาคต  

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ท าอยู่ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภาวการณ์ท างาน ประกอบด้วย 
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นโยบายและการบริหารงานองค์การ วิธีการปกครองบังคับบัญชา สภาพการท างานความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เงินเดือน และความมั่นคงในงาน  

การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน ตามแนวคิดของมอทท์ (Mott, 1992 : 9) ซึ่งเป็นการพิจารณา
ประสิทธิผลของโรงเรียนจากตัวบ่งชี้ 4 ด้าน ดังนี้  

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริหาร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดบรรยากาศและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเอ้ือให้นักเรียนมีผลการเรียนดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง นักเรียนใน
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง 
 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงานในโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการ การอบรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา  

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความ 
สามารถในการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านการบริหาร การเรียนการสอน รวมถึงการปรับหลักสูตร
เพ่ือให้โรงเรียนก้าวหน้า ทันสมัย ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว  
 4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการช่วยกันแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบอ่ืน ๆ จนประสบความส าเร็จหรือ
เป็นไปได้ด้วยดี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่วางไว้ สามารถน ามาวางเป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจัย แสดงดังภาพประกอบที่ 1 
 
      ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียน 
    ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียน 
    ให้มีทัศนะคติทางบวก  
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 
    และพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับ 
    สิ่งแวดล้อม  
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ภายในโรงเรียน 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จของงาน 
2. การไดร้ับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
6. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ปัจจัยค้ าจุน 
7. นโยบายและการบริหารงานขององค์การ 
8. วิธีการปกครองบังคับบัญชา  
9. สภาพการท างาน 
10. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
11. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
12. เงินเดือน 
13. ความมั่นคงในงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,327 คน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 299 คน ได้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) เริ่มจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยให้อ าเภอเป็นชั้น
ของการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจัดแบ่งตามรายอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย หลังจาก
นั้นสุ่มโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ และสุ่มครูผู้สอนในแต่ละโรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยการจับฉลาก เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ภูมิ
หลังของครูผู้สอน 2) แรงจูงใจในการท างานของครู และ 3) ประสิทธิผลของโรงเรียน แบบสอบถามตอนที่ 2 
และ 3 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) 
เท่ากับ 0.929 และ 0.979 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
  
ผลการวิจัย 
 1. ภูมิหลังของครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 75.92 มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.85 จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.97 มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.52 และ
ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 90.64  

2. แรงจูงใจในการท างานของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา 
 ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจในการท างาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X   = 3.55) โดยด้านที่มีแรงจูงใจมากที่สุด คือความส าเร็จของงาน (X   = 4.14) 
และน้อยที่สุดคือเงินเดือน (X  = 2.36) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละปัจจัย ปรากฏผลดังนี้ ปัจจัยจูงใจ พบว่า มี
แรงจูงใจในอยู่ในระดับมาก (X  = 3.71) โดยด้านที่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4 ด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจสูงสุด คือ ความส าเร็จของงาน (X   = 4.14) รองลงมา คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
(X  = 4.01) ความรับผิดชอบ (X   = 3.93) และการได้รับการยอมรับนับถือ (X  = 3.80) ตามล าดับ และด้านที่
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (X   = 3.22) และ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (X   = 3.15) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า ครูมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X  = 3.39) โดยด้านที่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 5 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจสูงสุด คือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (X = 3.85) รองลงมา คือ สภาพ การท างาน (X   = 3.83) 
วิธีการปกครองบัญชา (X   = 3.77) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (X   = 3.77) และนโยบายและการ
บริหารงานองค์การ  (X   = 3.71) ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ อยู่ในระดับน้อย คือ ความ
มั่นคงในงาน (X   = 2.48) และเงินเดือน (X   = 2.36) ตามล าดับ  
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3. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา  
ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X   = 3.10) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน (X   = 3.35) รองลงมา คือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (X  = 
3.30) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (X   = 3.22) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิผลต่ าสุด คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
(X   = 2.52) ตามล าดับ  

 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 แรงจูงใจในการท างานของครูทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยแรงจูงใจในการท างานของครูที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกมาก
ที่สุดกับประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความม่ันคงในงาน (rx13y = 0.71) แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับประสิทธิผลของ 
             โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 

แรงจูงใจในการท างานของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) 
ความส าเร็จของงาน (X1) 0.23* 
การได้รับการยอมรับนับถือ (X2) 0.37* 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3) 0.15* 
ความรับผิดชอบ (X4) 0.20* 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (X5) 0.49* 
โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (X6) 0.54* 
นโยบายและการบริหารงานองค์การ (X7) 0.39* 
วิธีการปกครองบัญชา (X8) 0.26* 
สภาพการท างาน (X9) 0.41* 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (X10) 0.26* 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (X11) 0.24* 
เงินเดือน (X12) 0.67* 
ความมั่นคงในงาน (X13) 0.71* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5. การสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดสงขลา โดยใช้แรงจูงใจในการท างานของครูเป็นตัวพยากรณ์ 
 แรงจูงใจในการท างานของครูที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน 
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ 
สภาพการท างาน (X9) วิธีการปกครองบัญชา (X8) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3) ความมั่นคงในงาน (X13) 
การได้รับการยอมรับนับถือ (X2) ความส าเร็จของงาน (X1) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (X6) 
นโยบายและการบริหารงานองค์การ (X7) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (X11) และความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา (X10) ตามล าดับ โดยตัวแปรทั้ง 10 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 76.4 (ตารางที่ 2) สามารถน ามาเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y =  0.584 + 0.455X9 + 0.380X8 + 0.323X3 + 0.164X13 + 0.277X2 + 0.290X1 +  
                 0.117X6 + 0.177X7 + 0.160X11 + 0.119X10 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z(Y) = 0.463Z(X9) + 0.306Z(X8) + 0.292Z(X3) + 0.275Z(X13) + 0.255Z(X2) + 0.244Z(X1) +  
                  0.232Z(X6) + 0.213Z(X7) + 0.138Z(X11) + 0.123Z(X10)  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน โดยใช้แรงจูงใจในการท างานของครู 
              พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา 
 

ตัวพยากรณ์ b S.E.b Beta t Sig. 
a (constant) 0.584 0.204  2.866 .004* 

X13 0.164 0.025 0.275 6.427 .000* 
X7 0.177 0.040 0.213 4.424 .000* 
X1 0.290 0.047 0.244 6.140 .000* 
X6 0.117 0.020 0.232 5.985 .000* 
X9 0.455 0.075 0.463 6.038 .000* 
X8 0.380 0.071 0.306 4.551 .000* 
X2 0.277 0.053 0.255 5.220 .000* 
X3 0.323 0.064 0.292 5.931 .000* 
X11 0.160 0.061 0.138 2.610 .010* 
X10 0.119 0.054 0.123 2.194 .029* 

R2 = 0.764, F = 93.428, Sig. = .000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา มีแรงจูงใจในการท างาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีแรงจูงใจในการท างานมากที่สุด คือ ความส าเร็จของงาน เป็น ไปตาม
ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1970 : 35-58 อ้างถึงใน กมล บัวพรม, 2553 : 22) ว่ามนุษย์มีความต้องการ
โดยธรรมชาติ ซึ่งความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว 
ความต้องการอ่ืนในล าดับที่สูงขึ้นจะเข้ามาแทนที่ เสมอ โดยหนึ่งในความต้องการของมนุษย์ คือ ความ
ต้องการความส าเร็จ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อมนุษย์ไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องความ
ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องความรักจากคนอ่ืนหรือจากสังคม และไม่ต้องค านึงถึงเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง
หรืออย่างอ่ืนแล้ว เขาก็ต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง 
ซึ่งการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยเช่นเดียวกัน เขาจึงไม่ใช่ท างานเพ่ือ
อะไร แต่ท างานเพื่องาน ท าเพราะสนใจรักที่จะท า ท าเพ่ือต้องการได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึง
จุดสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  เลี้ยงถนอม (2553 : 67) พบว่า ระดับแรงจูงใจในการ
ท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยแรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
 ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลสูงสุด คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิณ  ม่วงทอง (2553 : 146) พบว่า โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญใน
ภาคตะวันออก มีประสิทธิผลของโรงเรียนในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนสูงกว่าด้านอ่ืน 
ๆ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับรู้ปัญหาต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอย่างนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการด าเนินงาน
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ส านักงานการศึกษา
เอกชน จังหวัดสงขลา มีพันธกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้วางกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และด าเนินการด้านนิเทศการศึกษา มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน มาใช้ในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้ เป็นอย่างดี (ส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สงขลา, 2558) 
 แรงจูงใจในการท างานของครูทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์  (2553 : 19-20) ว่าแรงจูงใจเป็นการ
เพ่ิมพูนผลงานและผลิตผลขององค์การ กล่าวคือที่ใดก็ตามถ้าใช้หลักการและเทคนิคการจูงใจเข้ามาช่วยใน
การบริหาร ที่นั่นก็จะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลผลิตของ
องค์การทีด่ีขึ้น ในขณะที่แนวคิดของรุ่งทิพย์ พรหมศิริ (2549 : 57) ได้กล่าวถึงหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน คือ แรงจูงใจในการท างานของครู หน่วยงานใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแล้ว หน่วยงานนั้นย่อมไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้สึกผูกพันต่อหน่วยงาน 
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ผลงานย่อมจะต่ า เกิดความเบื่อหน่าย และปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของสถานศึกษานั้น หัวใจ
ของความส าเร็จด้านวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถในการจูงใจครูให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้งานด้านการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแรงจูงใจในการท างานของครูจึง
นับว่ามีความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงานของครู และความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา โดยแรงจูงใจใน
การท างานของครูเป็นพลังหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่กระตุ้นครูให้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผลตามไปด้วย 
 แรงจูงใจในการท างานของครูที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทั้งหมด 10 ด้าน โดยด้านที่มี
อ านาจในการพยากรณ์สูงสุด คือ สภาพการท างาน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของเวร์เทอร์และเดวิส (Werther & Davis, 1982 : 66-67 อ้างถึงใน โสภิณ ม่วงทอง, 2553 : 
180) ว่าสภาพแวดล้อมในการท างานจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะท าให้คนอยากท างานและสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมก็จะเอ้ือต่อ การ
ท างานของคนในองค์การ สามารถจูงใจให้คนท างานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้องค์การได้ผลผลิต
งานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ได้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี เหลืองอุดม (2554 : 101) 
พบว่า แรงจูงใจในการท างานของครูในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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