
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1.  วา่ที� รต. ดร.อานนท ์สุขภาคกิจ ผูอ้าํนวยการ 
       สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนวย บุญศรี อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
3.  ดร.สวสัดิ4 ชยั  ศรีพนมธนากร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
4.  ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
5.  นางสาวรัตนา  อยูส่วสัดิ4   รองผูอ้าํนวยการ 
       สาํนกังานเขตพื$นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความร่วมมือในการทาํวจิัย 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว๒๓๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  วา่ที� รต. ดร.อานนท ์ สุขภาคกิจ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่  จาํนวน  ๑  ชุด 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีAมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น       
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว๒๓๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าํนวย  บุญศรี 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่  จาํนวน  ๑  ชุด 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีAมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น       
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว๒๓๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.สวสัดิM ชยั  ศรีพนมธนากร 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่  จาํนวน  ๑  ชุด 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีAมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น       
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว๒๓๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  ดร.สุรียม์าศ  สุขกสิ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่  จาํนวน  ๑  ชุด 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีAมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น       
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว๒๓๖ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน  นางสาวรัตนา  อยูส่วสัดิM  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยัและเคา้โครงวจิยัโดยยอ่  จาํนวน  ๑  ชุด 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีAมหาวิทยาลยั
พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญ ในเรื�องดงักล่าวเป็นอย่างดี  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็น       
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAนเพื�อใชใ้นการวจิยั 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ / ว๒๓๗ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยั 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีA นักศึกษา     
ขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบับุคลากรในหน่วยงานของท่าน  เพื�อตรวจสอบ
เครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึAน 

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 
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ที�  ศธ  ๐๕๕๒.๑๓ /ว ๒๓๘ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี    ๒๒๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

เรียน   

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถามเพื�อการวิจยั 

  เนื�องด้วย  นายสมหมาย  โอภาษี  นักศึกษาระดบัปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง  “ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสํานกังานเขตพืAนที�การศึกษาจนัทบุรี เขต ๑”  โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปวริศา  จรดล  
เป็นประธานที�ปรึกษา  และดร. มาโนช  กลอ้งเจริญ  เป็นกรรมการที�ปรึกษา  ในการนีA จาํเป็นตอ้ง
เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง  ซึ� งเป็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน    

  จึงเรียนมาเพื�อขอใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย  จกัขอบคุณยิ�ง 

 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         

 

                                                                            (รองศาสตราจารย ์ ดร.ถาวร  ฉิมเลีAยง) 

                                                                                รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

บณัฑิตวทิยาลยั 

โทร. ๐-๓๙๓๑  ๙๑๑๑  ต่อ  ๑๑๓๘ 

โทรสาร ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

กบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกดัสํานักงานเขตพื+นที�การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 
คําชี+แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามฉบบันี�สาํหรับครู  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 2. แบบสอบถามฉบบันี� มี 2 ตอน คือ 
  ตอนที�  1  แบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 
  ตอนที�  2  แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
  กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้  และตอบใหต้รงกบัสภาพเป็นจริง 
 3. แบบสอบถามฉบับนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้นํา        
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู คาํตอบที�ไดจ้ะ
เก็บไวเ้ป็นความลบั และพิจารณาในภาพรวม  ซึ� งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่าน     
แต่ประการใด   
 ผูว้ิจยัหวงัว่าจะได้ความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณ    
ในความร่วมมืออนัดียิ�ง  ณ  โอกาสนี�  
 
 
 

 
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา   
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1 
แบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 

 

 คําชี+แจง  แบบสอบถามเกี�ยวกับภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียน             
มีทั�งหมด 20 ขอ้ โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้และพิจารณาว่าผูบ้ริหารโรงเรียนของท่าน มีระดบั  
ของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยู่ในระดบัใด  กรุณาใส่เครื�องหมาย (�)  ลงในช่อง     
ค ําตอบที� แสดงระดับของพฤติกรรมภาวะผู ้นําการเปลี� ยนแปลงของผู ้บ ริหารโรงเ รียน                  
ตามความหมายที�ระบุไว ้ดงันี�  
 5 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ระดบัมากที�สุด 
 4 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ระดบัมาก 
 3 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง

ระดบันอ้ยที�สุด 
 

ขอ้ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํ  

สาํหรับ  
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

0 ผูบ้ริหารสามารถควบคุมอารมณ์ 
ในสถานการณ์วกิฤติได ้

 �     

 

คําอธิบาย จากขอ้  0  ผูต้ามทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องหมายเลข 4 ซึ� งเป็นช่องความคิดเห็น   
โดยผูต้อบเห็นว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ระดบัมาก  
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ขอ้ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํ 

สาํหรับ 

ผูว้จิยั 
มาก

ที�สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ที�สุด 

(1) 

การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์       

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติตนเป็นที�  

น่าเชื�อถือ น่าเคารพ ยกยอ่ง เลื�อมใส 

ศรัทธา แก่ผูร่้วมงานและบุคคลทั�วไป 

      

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถทาํให ้         

ผูร่้วมงานเกิดความรู้สึกรักโรงเรียน 

และพร้อมอุทิศตนเพื�อโรงเรียน 

      

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถ       

ในการประเมินสถานการณ์ไดอ้ยา่ง   

ถูกตอ้ง ไวต่อความตอ้งการ และ 

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

      

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนอุทิศเวลาใหก้บั     

การปฏิบติังาน โดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน 

      

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถระบุ          

จุดประสงคห์ลกัในการทาํงาน         

ของผูร่้วมงานไดอ้ยา่งชดัเจน 

      

การสร้างแรงบันดาลใจ       

6. ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงใหผู้ร่้วมงาน

เห็นถึงความตั�งใจอยา่งมุ่งมั�นที�จะ 

ทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไว ้

      

7. ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างค่านิยม          

ในโรงเรียนวา่ผูร่้วมงานตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์ของโรงเรียนมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
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ขอ้ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํ 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

8. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้ให้กาํลงัใจ
เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ          
ในการทาํงานเป็นทีม 

      

9. ผูบ้ริหารผูบ้ริหารโรงเรียนมีวิสัยทศัน์ 
ที�กวา้งไกลและมีความเป็นไปได ้      
ในทางปฏิบติัได ้

      

10. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหข้วญักาํลงัใจ      
ในการปฏิบติังานกบับุคลากร        
อยา่งสมํ�าเสมอ 

      

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา       
11. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้ผูร่้วมงาน    

ใหเ้ห็นวธีิการหรือแนวทางใหม่ ๆ     
ในการแกปั้ญหา 

      

12. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถเสนอแนะ  
วธีิการใหม่ ๆ ที�ทนัสมยั ในการ   
ปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงานได ้

      

13. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหผู้ร่้วมงาน            
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื�อหา 
แนวทางวธีิการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น     
ในโรงเรียน 

      

14. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผูร่้วมงาน
ทาํวจิยัในชั�นเรียนเพื�อแกปั้ญหา        
ในการจดัการเรียนการสอน 

      

15. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให ้              
ผูร่้วมงานมีการพฒันาตนเองโดยการ 
อบรมศึกษาต่อในระดบัสูงและใหมี้
การใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
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ขอ้ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 

ระดบัของพฤติกรรมภาวะผูน้าํ 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล       
16. ผูบ้ริหารโรงเรียนปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั 

      

17. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวธีิจูงใจ และสนอง
ความตอ้งการของผูร่้วมงาน                
ที�แตกต่างกนัตามความเหมาะสม     
ของแต่ละบุคคล 

      

18. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้โอกาสผูร่้วมงาน
พฒันาตนเอง โดยการฝึกอบรม       
อยา่งสมํ�าเสมอ 

      

19. 
 

ผูบ้ริหารโรงเรียนทาํหนา้ที�นิเทศ     
และพฒันาความสามารถของผูร่้วมงาน
อยูเ่สมอ 

      

20. ผูบ้ริหารโรงเรียนมอบหมายงาน         
ใหผู้ร่้วมงาน เหมาะสมกบัความรู้  
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ตอนที� 2 
แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

 

 คําชี+แจง  แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูมีทั�งหมด 66 ขอ้  
แต่ละขอ้เป็นแบบสอบถามพึงพอใจในการปฏิบติังานของท่านในโรงเรียน  กรุณาใส่เครื�องหมาย 
(�)  ลงในช่องคาํตอบที�แสดงระดบัความพึงพอใจตามความหมายที�ระบุไว ้ดงันี�  
 5 หมายถึง ครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากที�สุด 
 4 หมายถึง ครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 
 3 หมายถึง ครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
 2 หมายถึง ครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
 1 หมายถึง ครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานนอ้ยที�สุด 
 

ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ 
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

0 การบริหารงานโรงเรียนมีการ
กาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

 �     

 

คําอธิบาย จากขอ้  0  ผูต้ามทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องหมายเลข 4 ซึ� งเป็นช่องความคิดเห็น    
โดยผูต้อบเห็นว่า ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานที�เกิดจากการบริหารงานของ     
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยครูมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานมาก 
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

ความสําเร็จในการทาํงาน       

1. ท่านสามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย
ไดส้าํเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงค์
ของโรงเรียน 

      

2. ท่านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น     
ในการปฏิบติังานไดส้าํเร็จ 

      

3. ท่านพึงพอใจในความสาํเร็จของ             
ผลการปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย 

      

4. ในการปฏิบติังานท่านไดรั้บการสนบัสนุน
ส่งเสริมจากผูบ้ริหารโรงเรียน              
และเพื�อนร่วมงาน 

      

5. ท่านมีความมั�นใจวา่จะไดรั้บความยติุธรรม
ในการพิจารณาความดีความชอบ            
ในการเลื�อนขั�นเงินเดือนจากผูบ้ริหาร    
โรงเรียน 

      

การได้รับการยอมรับนับถือ       
6. เพื�อนร่วมงานยอมรับในความรู้            

ความสามารถในการปฏิบติังานของท่าน 
      

7. ท่านไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหาร   
โรงเรียนใหท้าํงานที�สาํคญั และใหช่้วย   
แกไ้ขปัญหาในโรงเรียน 

      

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน 

      

9. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
หรือตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

10. ท่านภูมิใจที�ไดป้ฏิบติังานในโรงเรียน   
แห่งนี�  

      

ลกัษณะของงานที�ปฏิบัติ       
11. ลกัษณะงานในหนา้ที�ของท่านมีขอบเขต

ภาระงานกาํหนดไวช้ดัเจน 
      

12. ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถ        
ที�เรียนมาอยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติังาน 

      

13. ท่านมีหนา้ที� และความรับผดิชอบที�มี  
ความสาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้            
ของโรงเรียน 

      

14. ท่านไดใ้ชค้วามคิดริเริ�มสร้างสรรค ์       
และโอกาสในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ที� 

      

15. ท่านไดท้าํงานที�เหมาะสมกบับุคลิก      
และความถนดัของตนเอง 

      

ความรับผดิชอบ       

16. ท่านตระหนกัในความรับผดิชอบต่อการ
ปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายอยูเ่สมอ 

      

17. ท่านมีความพึงพอใจที�ไดป้ระพฤติตน    
เป็นแบบอยา่งที�เหมาะสมกบัอาชีพครู 

      

18. ท่านปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�           
อยา่งเตม็ความสามารถ 

      

19. ท่านมีความตั�งใจในการปฏิบติังานในหนา้ที�
รับผดิชอบใหส้าํเร็จตามกาํหนดเวลา 

      

20. ท่านรู้สึกพึงพอใจที�ไดรั้บผิดชอบงาน          
ที�ทาํอยู ่
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

ความก้าวหน้าในงาน       

21. ท่านไดรั้บการเลื�อนขั�นเงินเดือน           
สอดคลอ้งกบัความสามารถและ               
ผลการปฏิบติังาน 

      

22. ท่านพึงพอใจในระบบพิจารณาการเสนอ
ผลงานวชิาการ เพื�อขอเลื�อนระดบั        
หรือตาํแหน่งทางวชิาการให้สูงขึ�น 

      

23. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนใหบุ้คลากร   
ในโรงเรียนไดศึ้กษาต่อเพื�อเพิ�มคุณวฒิุ  
และความรู้ 

      

24. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหบุ้คลากรไดรั้บ 
การฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื�อเพิ�มพนูความรู้
ความสามารถและประสบการณ์             
ในการปฏิบติังาน 

      

25. ท่านไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหารใหท้่านได้
แสดงความรู้ความสามารถจนเป็นที�รู้จกั 
และการยอมรับจากหน่วยงานอื�น 

      

เงินเดือน       
26. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถของท่าน 
      

27. ท่านพึงพอใจในเงินเดือนที�ไดรั้บเพิ�มขึ�น   
ในแต่ละปี 

      

28. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเพียงพอกบัการใชจ่้าย
ในชีวติประจาํวนั 

      

29. วธีิการเลื�อนเงินเดือนของผูบ้ริหารโรงเรียน
เป็นไปดว้ยความเหมาะสมและเป็นระบบ 
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  

สาํหรับ

ผูว้จิยั 
มาก 

ที�สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ที�สุด 

(1) 

30. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเหมาะสมกบั    

ปริมาณงานที�รับผดิชอบในปัจจุบนั 

      

โอกาสที�จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต       

31. ตาํแหน่งงานที�ท่านปฏิบติังานอยูส่ามารถ

เลื�อนสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ�นได ้

      

32. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา เพื�อเพิ�มความสามารถและ

ทกัษะในการปฏิบติังาน 

      

33. ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติั        

วชิาชีพครู 

      

34. งานที�ท่านทาํอยูเ่ป็นงานที�มีปริมาณ        

และความรับผดิชอบสูงกวา่ปีที�ผา่นมา 

      

ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา เพื�อนร่วมงาน       

35. ท่านสามารถปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหาร

โรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

      

36. ท่านไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังาน

จากเพื�อนร่วมงานเป็นอยา่งดี 

      

37. ท่านพอใจเมื�อมีโอกาสไดใ้กลชิ้ด 

และทาํงานร่วมกนักบัเพื�อนร่วมงาน 

      

38. ท่านพอใจเมื�อมีโอกาสช่วยเหลือ         

เพื�อนร่วมงาน 

      

39. ท่านรับฟังความคิดเห็นและแสดงความ   

คิดเห็นกบัเพื�อนร่วมงานเพื�อนาํไปปฏิบติั

ในการทาํงาน 
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

สถานะทางอาชีพ       

40. ท่านมีความภาคภูมิใจที�มีอาชีพเป็นครู       

41. วชิาชีพครูเป็นวชิาที�มีเกียรติและศกัดิI ศรี
เทียบเท่าวชิาชีพชั�นสูงอื�น 

      

42. วชิาชีพครูเป็นวชิาที�สังคมใหเ้กียรติ               
และใหก้ารยกยอ่ง 

      

43. วชิาชีพครูมีโอกาสเทียบเท่ากบัวชิาชีพอื�น       

นโยบายและการบริหารงาน       

44. การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย    
และสามารถนาํไปสู่การปฏิบติังานได ้

      

45. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกระจายอาํนาจ
บงัคบับญัชาและมอบหมายงานตามสายงาน
อยา่งเหมาะสม 

      

46. ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสใหท้่านมี   
ส่วนรวมในการกาํหนดนโยบาย 

      

47. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน 

      

48. นโยบายโรงเรียนส่งเสริมให้มีการทาํงาน
เป็นทีม 

      

สภาพการทาํงาน       

49. ท่านมีความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มของ
สถานที�ทาํงาน เช่น อุณหภูมิ  แสงสวา่ง 
การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสม 

      

50. ท่านมีความพอใจกบัประสิทธิภาพของ
เครื�องมือ อุปกรณ์สื�อการเรียนการสอน 
ต่าง ๆ 
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ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

51. ท่านมีความพอใจในสถานที�ทาํงานของ
โรงเรียน หอ้งเรียน โตะ๊ทาํงาน
สะดวกสบายและมีความเหมาะสมในการ
ทาํงาน 

      

52. ท่านมีอิสระในการใชว้ิจารณญาณของ    
ตนเอง เพื�อตดัสินงานในส่วนที�รับผดิชอบ 

      

53. ท่านมีโอกาสปรับปรุงวธีิการทาํงาน ซึ� งจะ
ทาํใหเ้กิดผลดีต่อการปฏิบติังาน 

      

ความเป็นอยู่ส่วนตัว       

54. ท่านสามารถใชว้นัหยดุหรือเวลาเลิกงาน
จากการปฏิบติังานเพื�อภารกิจส่วนตวั      
ไดอ้ยา่งเตม็ที� 

      

55. เพื�อนร่วมงานหรือผูใ้กลชิ้ดของท่าน
สนบัสนุนและใหก้าํลงัใจในการปฏิบติังาน
ของท่าน 

      

56. ท่านมีความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่
ส่วนตวัในปัจจุบนั 

      

57. การปฏิบติังานในหนา้ที�ของท่าน            
ในปัจจุบนัทาํใหท้่านตอ้งปรับตวั            
ต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

      

ความมั�นคงในงาน         

58. ท่านมั�นใจในตาํแหน่งหนา้ที�การงานที�ทาํ
อยูว่า่มีความมั�นคง 

      

59. โรงเรียนของท่านมีความปลอดภยัระหวา่ง
ที�ปฏิบติังาน 

      

60. ท่านมีความมั�นใจวา่จะไม่ถูกลงโทษ            
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ทางวนิยัในโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอนัควร 

ขอ้ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ระดบัความพึงพอใจ  
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

มาก 
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย 
ที�สุด 
(1) 

61. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถ                
ในกระบวนการบริหารทาํให้โรงเรียน            
มีชื�อเสียงเป็นที�เชื�อถือของผูป้กครอง    
และคนในทอ้งถิ�น 

      

วธีิการปกครองบังคับบัญชา       

62. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสนใจในการ
ทาํงานของครูทุกคนและเขา้ใจในปัญหา
ของงานที�ทาํอยู ่

      

63. ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านเปิดโอกาส      
ใหแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

      

64. ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการวางแผน
งานล่วงหนา้ ทาํใหก้ารปฏิบติังาน             
มีประสิทธิภาพ 

      

65. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายหนา้ที� 
ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

      

66. ท่านมีความพึงพอใจในความสามารถ    
เชิงบงัคบับญัชา และการควบคุมการทาํงาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณที�ท่านได้กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  22  แสดงค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
การมีอทิธิพลอย่างมีอุดมการณ์         

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนประพฤติตน
เป็นที�น่าเชื�อถือ น่าเคารพ ยกยอ่ง 
เลื�อมใส ศรัทธา แก่ผูร่้วมงาน
และบุคคลทั�วไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถทาํให ้         
ผูร่้วมงานเกิดความรู้สึกรัก      
โรงเรียน และพร้อมอุทิศตน   
เพื�อโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถ       
ในการประเมินสถานการณ์ได้
อยา่งถูกตอ้ง ไวต่อความตอ้งการ 
และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนอุทิศเวลาใหก้บั     
การปฏิบติังาน โดยไม่หวงั        
สิ�งตอบแทน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถระบุ          
จุดประสงคห์ลกัในการทาํงาน
ของผูร่้วมงานไดอ้ยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การสร้างแรงบันดาลใจ         
6. ผูบ้ริหารโรงเรียนแสดงให้

ผูร่้วมงานเห็นถึงความตัCงใจอยา่ง
มุ่งมั�นที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�
กาํหนดไว ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  22  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
7. ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างค่านิยม          

ในโรงเรียนวา่ผูร่้วมงานตอ้ง

คาํนึงถึงประโยชน์ของโรงเรียน

มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
8. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้ให้

กาํลงัใจเพื�อใหเ้กิดความร่วมมือ
ร่วมใจ          ในการทาํงานเป็น
ทีม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9. ผูบ้ริหารผูบ้ริหารโรงเรียน          
มีวสิัยทศัน์ ที�กวา้งไกลและ         
มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหข้วญักาํลงัใจ      
ในการปฏิบติังานกบับุคลากร        
อยา่งสมํ�าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การกระตุ้นการใช้ปัญญา         
11. ผูบ้ริหารโรงเรียนกระตุน้           

ผูร่้วมงานให้เห็นวธีิการหรือ  
แนวทางใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถ     
เสนอแนะวธีิการใหม่ ๆ ที�ทนัสมยั 
ในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงานได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหผู้ร่้วมงาน         
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ      
เพื�อหาแนวทางวธีิการแกปั้ญหา  
ที�เกิดขึCนในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  22  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
14. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม         

ใหผู้ร่้วมงานทาํวจิยัในชัCนเรียน
เพื�อแกปั้ญหาในการจดัการเรียน
การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

15. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุน       
ใหผู้ร่้วมงานมีการพฒันาตนเอง
โดยการ อบรมศึกษาต่อ             
ในระดบัสูงและใหมี้การใช้
เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล         
16. ผูบ้ริหารโรงเรียนปฏิบติัต่อ         

ผูร่้วมงาน โดยคาํนึงถึง        
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
อยา่งเท่าเทียมกนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวธีิจูงใจ     
และสนองความตอ้งการของ      
ผูร่้วมงานที�แตกต่างกนัตามความ
เหมาะสมของแต่ละบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. ผูบ้ริหารโรงเรียนให้โอกาส       
ผูร่้วมงานพฒันาตนเอง          
โดยการฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. ผูบ้ริหารโรงเรียนทาํหนา้ที�นิเทศ     
และพฒันาความสามารถ       
ของผูร่้วมงานอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  22  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
20. ผูบ้ริหารโรงเรียนมอบหมายงาน         

ใหผู้ร่้วมงาน เหมาะสมกบัความรู้  
ความสามารถของแต่ละบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของครู 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ความสําเร็จในการทาํงาน         

1. ท่านสามารถปฏิบติังานที�ไดรั้บ
มอบหมายไดส้าํเร็จตามนโยบาย
และวตัถุประสงคข์องโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ       
ที�เกิดขึCนในการปฏิบติังาน       
ไดส้าํเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. ท่านพึงพอใจในความสาํเร็จ    
ของผลการปฏิบติังานที�ไดรั้บ
มอบหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

4. ในการปฏิบติังานท่านไดรั้บ    
การสนบัสนุนส่งเสริมจาก          
ผูบ้ริหารโรงเรียนและ          
เพื�อนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. ท่านมีความมั�นใจวา่จะไดรั้บ 
ความยติุธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบในการเลื�อนขัCน
เงินเดือนจากผูบ้ริหารโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การได้รับการยอมรับนับถือ         
6. เพื�อนร่วมงานยอมรับในความรู้            

ความสามารถในการปฏิบติังาน
ของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
7. ท่านไดรั้บความไวว้างใจจาก     

ผูบ้ริหารโรงเรียนใหท้าํงาน       
ที�สาํคญั และใหช่้วยแกไ้ขปัญหา
ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

8. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือตดัสินใจ        
ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

9. มีส่วนร่วมในการแสดง         
ความคิดเห็นหรือตดัสินใจ       
ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

10. ท่านภูมิใจที�ไดป้ฏิบติังาน        
ในโรงเรียนแห่งนีC  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ลกัษณะของงานที0ปฏิบัติ         
11. ลกัษณะงานในหนา้ที�ของท่าน   

มีขอบเขตภาระงานกาํหนดไว ้
ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

12. ท่านมีโอกาสใชค้วามรู้           
ความสามารถที�เรียนมาอยา่งเตม็ที�
ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. ท่านมีหนา้ที� และความรับผิดชอบ
ที�มีความสาํคญัต่อความเจริญ 
กา้วหนา้ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. ท่านไดใ้ชค้วามคิดริเริ�ม        
สร้างสรรคแ์ละโอกาสในการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ปฏิบติังานอยา่งเตม็ที� 
ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
15. ท่านไดท้าํงานที�เหมาะสมกบั

บุคลิกและความถนดัของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
ความรับผดิชอบ         
16. ท่านตระหนกัในความรับผดิชอบ

ต่อการปฏิบติังานที�ไดรั้บ       
มอบหมายอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

17. ท่านมีความพึงพอใจที�ได้
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง         
ที�เหมาะสมกบัอาชีพครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. ท่านปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�           
อยา่งเตม็ความสามารถ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. ท่านมีความตัCงใจในการปฏิบติังาน
ในหนา้ที�รับผิดชอบใหส้าํเร็จ  
ตามกาํหนดเวลา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

20. ท่านรู้สึกพึงพอใจที�ไดรั้บผิดชอบ
งานที�ทาํอยู ่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ความก้าวหน้าในงาน         
21. ท่านไดรั้บการเลื�อนขัCนเงินเดือน           

สอดคลอ้งกบัความสามารถ    
และผลการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

22. ท่านพึงพอใจในระบบพิจารณา
การเสนอผลงานวชิาการ เพื�อขอ
เลื�อนระดบัหรือตาํแหน่ง         
ทางวชิาการใหสู้งขึCน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
23. ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนให้

บุคลากรในโรงเรียนไดศึ้กษาต่อ
เพื�อเพิ�มคุณวฒิุ  และความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

24. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหบุ้คลากร    
ไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เพื�อเพิ�มพนูความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ในการ   
ปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

25. ท่านไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหาร 
ใหท้่านไดแ้สดงความรู้        
ความสามารถจนเป็นที�รู้จกั    
และการยอมรับจากหน่วยงานอื�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

เงินเดือน         
26. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเหมาะสม

กบัความรู้ความสามารถของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
27. ท่านพึงพอใจในเงินเดือนที�ไดรั้บ

เพิ�มขึCนในแต่ละปี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
28. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเพียงพอกบั

การใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
29. วธีิการเลื�อนเงินเดือนของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเป็นไปดว้ย             
ความเหมาะสมและเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

30. เงินเดือนที�ท่านไดรั้บเหมาะสม

กบัปริมาณงานที�รับผดิชอบ     

ในปัจจุบนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้



 122

ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
โอกาสที0จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต         
31. ตาํแหน่งงานที�ท่านปฏิบติังาน   

อยูส่ามารถเลื�อนสู่ตาํแหน่ง        

ที�สูงขึCนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
32. ท่านมีโอกาสเขา้ร่วมฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา เพื�อเพิ�ม       

ความสามารถและทกัษะ          

ในการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
33. ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในการ

ปฏิบติัวชิาชีพครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
34. งานที�ท่านทาํอยูเ่ป็นงานที�มี

ปริมาณ และความรับผิดชอบ     

สูงกวา่ปีที�ผา่นมา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา เพื0อนร่วมงาน        
35. ท่านสามารถปฏิบติังานร่วมกบั   

ผูบ้ริหารโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
36. ท่านไดรั้บความร่วมมือในการ

ปฏิบติังานจากเพื�อนร่วมงาน   

เป็นอยา่งดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
37. ท่านพอใจเมื�อมีโอกาสไดใ้กลชิ้ด 

และทาํงานร่วมกนักบั           

เพื�อนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
38. ท่านพอใจเมื�อมีโอกาสช่วยเหลือ         

เพื�อนร่วมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
39. ท่านรับฟังความคิดเห็นและแสดง

ความคิดเห็นกบัเพื�อนร่วมงาน
เพื�อนาํไปปฏิบติัในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

สถานะทางอาชีพ         
40. ท่านมีความภาคภูมิใจที�มีอาชีพ

เป็นครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
41. วชิาชีพครูเป็นวชิาที�มีเกียรติและ

ศกัดิK ศรีเทียบเท่าวชิาชีพชัCนสูงอื�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
42. วชิาชีพครูเป็นวชิาที�สังคมใหเ้กียรติ               

และใหก้ารยกยอ่ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
43. วชิาชีพครูมีโอกาสเทียบเท่ากบั

วชิาชีพอื�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
นโยบายและการบริหารงาน         
44. การมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบาย และสามารถนาํไปสู่ 
การปฏิบติังานได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

45. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกระจาย
อาํนาจบงัคบับญัชาและมอบหมาย
งานตามสายงานอยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

46. ผูบ้ริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ท่านมีส่วนรวมในการกาํหนด
นโยบาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

47. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตาม
ผลการดาํเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

48. นโยบายโรงเรียนส่งเสริมให้มี
การทาํงานเป็นทีม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
สภาพการทาํงาน         
49. ท่านมีความพึงพอใจใน

สภาพแวดลอ้มของสถานที�
ทาํงาน เช่น อุณหภูมิ  แสงสวา่ง 
การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50. ท่านมีความพอใจกบัประสิทธิภาพ
ของเครื�องมือ อุปกรณ์สื�อการเรียน
การสอนต่าง ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

51. ท่านมีความพอใจในสถานที�
ทาํงานของโรงเรียน ห้องเรียน 
โตะ๊ทาํงานสะดวกสบายและ      
มีความเหมาะสมในการทาํงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

52. ท่านมีอิสระในการใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง เพื�อตดัสินงาน        
ในส่วนที�รับผดิชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

53. ท่านมีโอกาสปรับปรุงวธีิการ
ทาํงาน ซึ� งจะทาํใหเ้กิดผลดี      
ต่อการปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ความเป็นอยู่ส่วนตัว         
54. ท่านสามารถใชว้นัหยดุหรือเวลา

เลิกงานจากการปฏิบติังานเพื�อ
ภารกิจส่วนตวัไดอ้ยา่งเตม็ที� +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55. เพื�อนร่วมงานหรือผูใ้กลชิ้ดของ
ท่านสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจ 
ในการปฏิบติังานของท่าน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
56. ท่านมีความพึงพอใจในสภาพ

ความเป็นอยูส่่วนตวัในปัจจุบนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
57. การปฏิบติังานในหนา้ที�ของท่าน            

ในปัจจุบนัทาํใหท้่านตอ้งปรับตวั            
ต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

ความมั0นคงในงาน         
58. ท่านมั�นใจในตาํแหน่งหนา้ที�   

การงานที�ทาํอยูว่า่มีความมั�นคง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
59. โรงเรียนของท่านมีความปลอดภยั

ระหวา่งที�ปฏิบติังาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
60. ท่านมีความมั�นใจวา่จะไม่ถูก    

ลงโทษทางวนิยัในโรงเรียน    
โดยไม่มีเหตุอนัควร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

61. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถ                
ในกระบวนการบริหารทาํให้   
โรงเรียนมีชื�อเสียงเป็นที�เชื�อถือ
ของผูป้กครองและคนในทอ้งถิ�น +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

วธีิการปกครองบังคับบัญชา         
62. ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสนใจ

ในการทาํงานของครูทุกคนและ
เขา้ใจในปัญหาของงานที�ทาํอยู ่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

63. ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่าน      
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  23  (ต่อ) 
 

รายการขอ้คาํถาม 
ความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี�ยวชาญ รวม 
ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
64. ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีการ

วางแผนงานล่วงหนา้ ทาํใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

65. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการ
มอบหมายหนา้ที� ในการ
ปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและ
เหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้

66. ท่านมีความพึงพอใจ                 
ในความสามารถเชิงบงัคบับญัชา 
และการควบคุมการทาํงาน        
ของผูบ้ริหารโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  24  ค่าความเชือมันและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ    
ผูบ้ริหารโรงเรียน   

 

ขอ้ ค่าความเชือมัน ค่าอาํนาจจาํแนก 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  
1. 0.93 0.84 
2. 0.92 0.70 
3. 0.93 0.65 
4. 0.92 0.68 
5. 0.93 0.66 

การสร้างแรงบนัดาลใจ  
6. 0.92 0.68 
7. 0.93 0.63 
8. 0.92 0.69 
9. 0.92 0.74 

10. 0.92 0.71 
การกระตุน้ทางปัญญา   

11. 0.92 0.66 
12. 0.93 0.62 
13. 0.93 0.49 
14. 0.93 0.53 
15. 0.93 0.51 

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
16. 0.93 0.63 
17. 0.92 0.71 
18. 0.93 0.61 
19. 0.93 0.59 
20. 0.93 0.62 
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 ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื;นทีการศึกษามธัยมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  เท่ากบั 0.93 
 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม เรือง ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหาร
โรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื;นทีการศึกษามธัยมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 อยูร่ะหวา่ง 0.49 - 0.84 
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ตาราง  25  ค่าความเชือมันและค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของครู   

 

ขอ้ ค่าความเชือมัน ค่าอาํนาจจาํแนก 

ดา้นความสาํเร็จในงาน  
1. 0.95 0.39 
2. 0.95 0.36 
3. 0.95 0.39 
4. 0.95 0.48 
5. 0.95 0.45 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
6. 0.95 0.45 
7. 0.95 0.48 
8. 0.95 0.51 
9. 0.95 0.35 

10. 0.95 0.64 
ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติั   

11. 0.95 0.38 
12. 0.95 0.49 
13. 0.95 0.42 
14. 0.95 0.55 
15. 0.95 0.47 

ดา้นความรับผดิชอบ   
16. 0.95 0.48 
17. 0.95 0.53 
18. 0.95 0.53 
19. 0.95 0.38 
20. 0.95 0.58 

ดา้นความกา้วหนา้ในงาน   
21. 0.95 0.55 
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ตาราง  25  (ต่อ)   
 

ขอ้ ค่าความเชือมัน ค่าอาํนาจจาํแนก 

22. 0.95 0.44 
23. 0.95 0.55 
24. 0.95 0.48 
25. 0.95 0.55 

ดา้นเงินเดือน   
26. 0.95 0.47 
27. 0.95 0.55 
28. 0.95 0.44 
29. 0.95 0.51 
30. 0.95 0.52 

ดา้นโอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต  
31. 0.95 0.51 
32. 0.95 0.58 
33. 0.95 0.58 
34. 0.95 0.34 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เพือนรวมงาน  
35. 0.95 0.55 
36. 0.95 0.43 
37. 0.95 0.45 
38. 0.95 0.42 
39. 0.95 0.44 

ดา้นสถานะทางอาชีพ   
40. 0.95 0.43 
41. 0.95 0.42 
42. 0.95 0.48 
43. 0.95 0.49 
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ตาราง  25  (ต่อ)   
 

ขอ้ ค่าความเชือมัน ค่าอาํนาจจาํแนก 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน  

44. 0.95 0.51 
45. 0.95 0.53 
46. 0.95 0.46 
47. 0.95 0.54 
48. 0.95 0.54 

ดา้นสภาพการทาํงาน   
49. 0.95 0.54 
50. 0.95 0.52 
51. 0.95 0.55 
52. 0.95 0.46 
53. 0.95 0.39 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั   
54. 0.95 0.39 
55. 0.95 0.50 
56. 0.95 0.51 
57. 0.95 0.20 

ดา้นความมันคงในงาน   
58. 0.95 0.40 
59. 0.95 0.48 
60. 0.95 0.41 
61. 0.95 0.53 

ดา้นวธีิการปกครองบงัคบับญัชา  
62. 0.95 0.53 
63. 0.95 0.54 
64. 0.95 0.53 
65. 0.95 0.56 
66. 0.95 0.57 
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 ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม เรื อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู         
สังกดัสาํนกังานเขตพื;นทีการศึกษามธัยมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เท่ากบั 0.95 
 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม เรือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู  
สังกดัสาํนกังานเขตพื;นทีการศึกษามธัยมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.64 




