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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
Factors having Inﬂuences on Teachers’ Work Performance
at Schools Inside their School Network Attached to Elementary Education
Service Ofﬁce 1
ธรรมศักดิ์ ทองเดือน
Thammasak Tongdoean
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 12) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 86 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .82
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคับบัญชา 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ครูทมี่ อี ายุ ระดับการศึกษาตางกัน มีความ
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
รอยเอ็ด
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คิดเห็น โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1ลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อให
เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ในครัง้ ตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถในการ
ตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และควรใหความเปนกันเองกับครู
คําสําคัญ : 1. ปจจัยที่มีอิทธิพล 2. การปฏิบัติงาน 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ABSTRACT
The objectives of the research were 1) to study factors affecting the performances
of the teachers in the schools attached to the Muang-Nontan-Nongkaew-Kaenyai school
network under the jurisdiction of the Ofﬁce of RoiEt Primary Education Service Area 1,
2) to compare the concepts of the teachers in those schools classiﬁed by age, education
and experiences, and 3) to survey the suggestions about the performances of the teachers
in the said area. The samples in this research were the teachers in the schools attached
to the said network, totally 86 in number. The tool used in the research was the ﬁve-rating
scale questionnaire with the reliability of .82. The statistical devices used for data analysis
were the frequency, percentage, standard deviation, t-test (Independent Samples) and the
F-test (One-way ANOVA).
The research results were as follows: 1) The factors causing the impact on the
performances of the teachers in the schools attached to the Muang-Nontan-NongkaewKaenyai school network under the Ofﬁce of Roi Et Primary Education Service Area 1 were,
in an overall aspect, found to stand at the ‘MUCH’ level. In an individual aspect, ranked
from the top down to the bottom of the scale, the item that led in terms of mean was
the aspect of responsibility, followed by promotion, accomplishment, recognition, policy
design and administration, internal interaction, salary and beneﬁts, and commandment,
respectively.2) The comparison of concepts about the factors inﬂuencing the performances of the teachers in the said area, classiﬁed by age, education and experiences, was found
to show no statistically signiﬁcant difference in both overall and individual aspects. 3)Th e
survey of suggestions proposed by the teachers in the schools attached to the network as
mentioned showed the ﬁrst three items with priority in frequency as follows: (1) Positive
reinforcement measures should be implemented in order to boost the teachers’ morale
and conﬁdence. (2) The teachers should be provided with the opportunity to make decisions and solve the problems with their knowledge and competency. (3)The atmosphere
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of friendliness and acquaintance should be prevailing in the ofﬁce.
Keywords : 1. factors having inﬂuences 2. Preschool child work performance
3. network attached to elementary education service ofﬁce 1
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยัง่ ยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศ
ที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิง
สถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมคิ มกั
ุ นตอการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) การศึกษาจึงถือวามีบทบาททีส่ าํ คัญทีช่ วยสราง “คน” ใหมีคณ
ุ ภาพ
เปนคนเกงและเปนคนดีของสังคมมีระเบียบวินยั มีความซือ่ สัตย มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม สามารถ
รวมมือสงเสริมและพัฒนาใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไปได การสรางคนหรือพัฒนาคนตอง
ทําเปนขั้นตอนเพื่อใหมีความพรอมและความสามารถปรับใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของประเทศได
ในการจัดการระบบศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคลากรของชาตินนั้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงาน
ที่สําคัญที่สุดหนวยงานหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ใหการศึกษาอบรมนักเรียนใหมีความรูความสามารถ มีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ เี พือ่ เปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป
ประสิทธิภาพของโรงเรียนนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ แบบการเรียนการสอน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณตาง ๆ (มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550, หนา 3) และ
คุณภาพการศึกษาที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นก็ขึ้นอยูกับของบุคลากรโดยเฉพาะ “ครู”
ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาครู พยายามสรางความพอใจ ความผูกพันและความ
ตระหนักในหนาที่และความสําคัญของอาชีพของตน ผลักดันใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ และ
การจะทาใหครูปฏิบัติงานไดดี ขึ้นอยูกับขวัญและกาลังใจที่ดีของครูที่สงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติงาน
สงผลใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน
“ครู” เปนบุคลากรหลักที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการใหการศึกษา เปนผูปฏิบัติการสอนให
ความรูแกนักเรียนโดยตรงแลวครูยงั ทําหนาทีใ่ นดานวิชาการ คือ การจัดทําแผนการสอนการเตรียมการสอน
การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทําขอสอบ วัดผลประเมินผล (จํานง ภาษาประเทศ,
2535, หนา 13) นอกจากงานสอนแลวครูยังทําหนาที่อื่น ๆ อีก เชน งานบุคลากร งานธุรการ งานการเงิน
และพัสดุ ฯลฯ ประกอบกับสังคมไทยไดมอบหมายใหครูพฒ
ั นาคน พัฒนาความรู ความคิด ตลอดจนจริยธรรม
ใหเด็กและเยาวชน (มณี ภัคเกษม, 2528, หนา 28)
การปฏิรปู ระบบการผลิตและพัฒนาครูนอกจากการพัฒนาครูใหมีศกั ยภาพรองรับการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันและการดูแลระบบสวัสดิการเพื่อลดปญหาที่บั่นทอนขวัญกาลังใจของครูแลว การสราง
แรงจูงใจใหกับครูยังมีสวนสําคัญที่เปนตัวกระตุนใหการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูเกิดขึ้นไดอยาง
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แทจริง ดังที่ทฤษฎีการกระตุน - คํ้าจุน ของเฮิรซเบิรก (The Motivation Hygiene Theory) (Hertzberg
and others, 1959, p. 60 - 63, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556, หนา 11-12) กลาววา แรงจูงใจมีความ
สําคัญตอการบริหารงานมาก เพราะผูบริหารจะตองทํางานใหประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยบุคคลอืน่ คน
เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกของคนในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเสมอ ทําใหการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดรับผลลัพธที่ตามมาก็คือ ศักยภาพในตัวครู เครือขายโรงเรียนเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ เกิดขึน้ ไดอยางเต็มที่ เกิดความกระตือรือรนในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียนเปนไปตามที่
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตองการ แตความตองการทางดานแรงจูงใจในแตละคนเปนเรือ่ งทีล่ ะเอียด
ออนและทําไดยาก เนือ่ งจากครูในเครือขายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ ตางมาจากหลากหลาย
พื้นที่ ตางเพศ ตางวัยและตางหนาที่รับผิดชอบ ฉะนั้นเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยอมแตกตางกัน
ตามทัศนคติและแรงจูงใจของแตละคน ซึง่ ไมเทากัน สงผลกระทบตอการตอบสนองตามนโยบายของโรงเรียน
หรือนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงทําใหเกิดปญหาในการพัฒนาในปจจุบัน
ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา ปจจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นสถานศึ ก ษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอยเอ็ด เขต 1
เพื่อนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรตาม
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ นําไปสูการจัดการศึกษาใหกับอนาคตของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ของครูทมี่ ี อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตางกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะเกีย่ วกับอิทธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งนี้ เปนการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึง่ มีขนั้ ตอนและวิธดี าํ เนินการ
วิจยั ดังตอไปนี้ ประชากรทีศ่ กึ ษา ไดแก ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 110 คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดสัดสวนขนาดกลุมตัวอยางและใชวิธกี ารสุมแบบงาย (Simple
Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 86 คนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม มาตราสวน
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ประมาณคาหาระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกว
แคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยู ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคับบัญชา เมื่อแยกออกเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัย
ดังตอไปนี้
1) ดานความรับผิดชอบ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก พยายามคิดหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหงานประสบความ
สําเร็จ
2) ดานความสําเร็จในการทํางาน พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความรักและภาค
ภูมิใจในผลงานที่ทานปฏิบัติอยูในปจจุบันนี้ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
3) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ ขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ไดแก ผูบังคับบัญชาใหการ
ยอมรับในความรูความสามารถของทาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ไดรับการยอมรับนับถือจาก
เพื่อนรวมงานในสถานศึกษา
4) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ไดรับการ
สนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรูความสามารถและสายงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก
ในสายงานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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5) ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก สถานศึกษามีการก
ระจายงานและมอบหมายหนาทีอ่ ยางมีความเสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคลและขอทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ
ไดแก มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
6) ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ ขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ไดแก ผูบังคับบัญชามีความ
รูความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดี และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูบังคับบัญชาใหความ
คุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
7) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก เพือ่ นรวมงานมีความสามัคคีและเปนกันเอง และขอทีม่ คี าเฉลีย่ นอยทีส่ ดุ ไดแก เพือ่ นรวมงานใหความ
ชวยเหลือเมื่อประสบปญหา
8) ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ ขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ไดแก ระบบ
สวัสดิการและประโยชนเกือ้ กูลและเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ ทีไ่ ดรับจากหนวยงาน เชน บานพัก คาใช
จายในการเดินทางไปราชการ เปนตน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ
4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 พบวาครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
4.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกว
แคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ลําดับตามความถี่จากมากไปหา
นอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในครั้งตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และควรใหความเปนกันเองกับครู
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5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนอง
แกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 มีประเด็นสําคัญทีจ่ ะอภิปราย
ดังนี้
การวิเคราะหปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนอง
แกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา กระทรวงศึกษาธิการไดเรงรัดนโยบายการปฏิรปู การศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ยุคขอมูลสารสนเทศหลายดาน เชน
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และพระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตําแหนงที่มี
วิทยฐานะ สามารถกาวหนาถึงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีบัญชีเงินเดือนเปนของตนเองสงผลทําใหครู
สามารถจะกําหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของตนเอง ตามความรู ความสามารถ
ทําใหครูทุกคน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ ดวยความกระตือรือรนและเอาใจใสมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมีวทิ ยฐานะทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับเปนชวงระยะทีส่ ถานศึกษาทุกแหง เรงรัดและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาในทุกดาน รวมทัง้ มาตรฐานดานการปฏิบตั งิ านของครู ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูเรียนผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา สถาน
ศึกษา สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาผู เรียนไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกรมหาชน) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 รวมทั้ง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดจัดใหมีการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง และมีการเสริมแรงใหแกครู โดยวิธีการหลาก
หลาย เชน การจัดการประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการของครู การยกยองเชิดชูเกียรติครู การเผยแพร
ผลงานของครูในรูปแบบตางๆ และการใหบําเหน็จความดีความชอบแกครูทมี่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเดน เปนตน
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ จันทรแรม พุทธนุกลู (2554) ไดทําการวิจยั เรือ่ ง ปจจัยทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านของบุคคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการวิจยั พบวา บุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีระดับความพึงพอใจ ปจจัยทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน โดย
ภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก
1) ดานความรับผิดชอบ พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา เครือขาย
เมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา หนาที่และความรับผิดชอบของครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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ประกอบวิชาชีพครูและการดํารงความเปนครูของครูแตละคน งานครูอาจกําหนดไดวามีงานสอนงานอบรม
และงานพัฒนาศิษยใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและแผนการศึกษาแหงชาติ ครูตองมีหนาทีแ่ ละ
รับผิดชอบมากมายกวางขวางยิง่ งานสอนเปนหนาทีค่ รูทมี่ งไปที
ุ ศ่ ษิ ยในดานการใหขอมูลการใหเนือ้ หาความ
รู เปนการเผชิญกันระหวางครูกบั ศิษย งานอบรมเปนการจัดกระบวนการเรียนใหศิษยไดมีประสบการณตางๆ
ที่ครูวางแผนไวเพื่อใหศิษยเติบโตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สวนงานพัฒนาศิษยนั้นครูมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบมากมายทัง้ งานทีต่ องสัมผัสกับบุคคลภายนอกโรงเรียนและรวมถึงตัวครูเองดวย จึงทําใหครู
เห็นวา ปจจัยดานความรับผิดชอบมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบ มี
ปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
2) ดานความสําเร็จในการทํางาน พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ครูมีการทํางานที่ไดมีการวางแผนและ ลงมือปฏิบัติตาม
แผนทีว่ างไว รวมถึงมีการประเมินผลและปรับปรุงแกไขงาน จึงทําใหงานทีอ่ อกมามีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ผูบริหาร
ไดมอบหมายงานใหกับครูไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน จึงทําใหครูสามารถปฏิบตั งิ าน
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เกิดความภูมิใจและปลาบปลื้ม ในผลสําเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ที่กลาววา ความ
สําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่ คุ คลสามารถทํางานไดเสร็จสิน้ ประสบผลสําเร็จอยาง
ดี สามารถแกปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน และรูจักปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
3) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ครูไดรับการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานจาก
เพือ่ นรวมงาน เพือ่ นรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบตั งิ าน สามารถเขากับเพือ่ นรวมงานไดดี และสามารถ
ทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปกครองและนักเรียนยอมรับในการสอนและความ
รูของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการ
วิจัยพบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
4) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา ครูนบั วาเปนผูทีม่ บี ทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพราะครูมีหนาที่ตองพัฒนาคน พัฒนาดานความคิด พัฒนาดานองคความรู และพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนของชาติทุกคน เพื่อที่พวกเขาจะไดเปนคนดีที่มีคุณภาพตอสังคมตอ
ไป ครูจะตองทําทุกอยางทําทุกวิถที าง เพือ่ ทีจ่ ะทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทุกดาน มีความกาวหนา ทัง้ ทาง
ดานความรู สติปญญา และคุณธรรม ประพฤติตนเปนคนดีของสังคม แตจะขาดไมไดเลย ถาสิง่ ทีห่ วังจะทําให
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เปนจริงได คือ ครูจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหเปนผูมีความรู ความสามารถดานการสอน เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนปฏิบัติตนเปนคนดี เปนที่นาเคารพนับถือ รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เยาวชนและสังคม จึงจะไดชือ่ วาเปนครูไดเหมาะสมกับบทบาทและหนาที่ ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ อํารุง
จันทวานิช และคณะ (2540) ไดกลาววา ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอด เปนผูยั่วยุใหผูเรียนรูจัก การ
คิด วิเคราะหมากกวาการบอกใหจด ใหทําและเปนผูจุดไฟในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูควรมีความรูใน
เนื้อหา ทักษะของการเรียนรู วิธีการแสวงหาความรู เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี และมีความสามารถ
ในการคนหาความรู เพราะความรูจะเกิดขึ้นไดเร็วมาก เชน ความรูดานความกาวหนา ทางเทคนิคการสอน
จะหาอานไดจากอินเตอรเนท (internet) ดังนั้น ครูไทยตองเกงภาษาอังกฤษ และมีความรูดานการใชอินเต
อรเนท (internet) เปนอยางดี สามารถประมวลความรูเหลานี้มาสอนเด็กได ครูควรมีลักษณะเปน media
specialist คือ สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อ การสอนเด็กไดเปนอยางดี
5) ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ในการบริหารโรงเรียนมีการจัดระบบงาน และสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน จากระดับบนสูลางลงมาเปนระดับชั้น ทําใหการทํางานเปนระบบ และโรงเรียนเองก็
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนชัดเจน ผูบริหารก็มีการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของครูอยางสมํา่ เสมอ ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายทีว่ างไวได สงผลใหครูเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others,
อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ทีก่ ลาววา นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ
6) ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูบริหารเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน
และมี ค วามเปนผู นํ า มี ก ารบริ ห ารงานและการปกครองที่ มี ค วามเหมาะสม โดยยึ ด หลั ก ความเปน
ประชาธิปไตย มีการกระจายงาน และมอบหมายงานใหแกครูในโรงเรียนดวยความเสมอภาคและเหมาะสม
กับบุคคล ทําใหครูเห็นวาการปกครองบังคับบัญชาก็เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556)
ที่กลาววา การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือความ
ยุติธรรมของผูบังคับบัญชาหรือ ผูนิเทศงานในการดําเนินงานและการบริหารงาน
7) ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
งานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การปฏิบัติงานในองคกร
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองการการสื่อสารเพื่อรวมกันดําเนินงานใหบรรลุภารกิจของ
องคกร โดยผูบังคับบัญชาจะทําหนาที่อํานวยการใหนโยบายและขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเหมาะสมแก
บุคลากร และในทางตรงกันขามก็ตองรับฟงขาวสารขอมูล ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของบุคลากร เพือ่
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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ใหสามารถประสานงานงานในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการวินิจฉัยตัดสินใจ
ก็เปนหนาทีๆ่ สําคัญประการหนึง่ ของผูบังคับบัญชาและเปนศิลปะอันหนึง่ ในการสรางความสัมพันธกับผูใต
บังคับบัญชา ผูบริหารควรตองรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการวินจิ ฉัยสัง่ การทีเ่ กิดขึน้ ภาระหนาทีๆ่ สําคัญ
อีกอยางหนึ่งก็คือการสั่งการ โดยในการสั่งการนั้นสามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชนการสั่งงานดวยวาจา
และการสั่งงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสม และยังสามารถสั่งโดยใชการบังคับหรือ
ออกคําสั่ง การสั่งงานแบบขอรอง การสั่งงานแบบแนะนํา การสั่งงานแบบอาสาสมัคร ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาตัวผู
บริหารจะเลือกใชการสั่งงานแบบใด และการสรางความเชื่อมั่นใหกับเพื่อนรวมงาน ดวยการเอาใจใสเพื่อน
รวมงาน การปรับตัวเองใหเขาไดกับเพื่อนรวมงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตางๆ ดวยความเต็มใจ
เพื่อนรวมงานตางใหการยอมรับในความรู ความสามารถในการทํางานของกันและกัน และมีความ
กระตือรือรนในการทีจ่ ะชวยกันแกปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านเปนอยางดี ซึง่ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Alderfer (1992) ไดมาจําแนกกลุมของความตองการใหมออกไดเปน สามประเภท กลาวคือ (1) ความ
ตองการดํารงอยูได (Existence Needs = E) (2) ความตองการ มีความสัมพันธกับคนอื่น (Relatedness
Needs = R) และ (3) ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs = G)
8) ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดรับเงินเดือนทีม่ คี วาม
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ปฏิบัติอยู ทําใหครอบครัวดํารงชีวิตอยูไดอยางสุขสบายตามสมควรแกอัตภาพและเงินเดือนที่ไดรับเหมาะ
สมกับความรูความสามารถที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and
others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ที่กลาววา เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1) ครูทมี่ อี ายุตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อายุมี
สวนสําคัญในการปฏิบัติงาน และสงผลตอขวัญและกําลังใจในการการปฏิบัติงาน และผูที่มีขวัญและกําลัง
ใจดีจะสามารถทํางานใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการและเปนประโยชนตอผูบริหาร ซึง่ สอดคลอง
กับแนวคิดของ เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) กลาววา ภาคปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรม ที่
บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ
2) ครูทมี่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ครัง้ นี้ ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปราย
ไดวา ครูตองใชความรู ความสามารถในการทํางาน เปนคนมีเหตุผลและมีการพิจารณาไตรตรอง เพื่อแกไข
ปญหาอยางรอบคอบ และในปจจุบันครูไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดอยางกวางขวางขึ้น
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทําใหครูไดพัฒนาความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ศักดิไ์ ทย สุรกิจบวร (2544) กลาวถึง ครูมอื อาชีพตองมีคณ
ุ ภาพการสอนไวดังนี้ สิง่ ทีค่ รูมอื อาชีพควรตระหนัก
เปนอยางยิง่ ก็คอื “คุณภาพการสอน” ซึง่ เปนความสามารถทีจ่ ะสรางสรรคสิง่ แวดลอมในการเรียนรู เพือ่ สง
เสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทุกคน
3) ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ครูที่มีประสบการณการทํางานที่ตางกัน ตางก็มีความรู ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน เพื่อตองการใหผลของงานนั้นประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) ไดกลาววา การปฏิบตั งิ านของบุคคลขึน้ อยูกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล ความรู และทักษะประสบการณในการทํางาน ซึ่งจะสัมพันธกับการปฏิบัติงาน กลาวคือ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะกับงานนัน้ จึงจะสงผลใหเกิดความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านทีด่ ไี ด
6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1.1 ดานความรับผิดชอบ ควรเปดโอกาสใหครูไดมีโอกาสเลือกวิธีในการปฏิบัติงานตามที่
ตัวเองตองการโดยพิจารณาจากความสามารถที่จะปฏิบัติไดโดยไมขัดตอระเบียบและความถูกตอง สงเสริม
การปฏิบัติงานของครู ใหครูไดมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงานที่ไดรับผิด
ชอบ
6.1.2 ดานความสําเร็จในการทํางาน ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับหนาที่ที่รับผิดชอบใหกับผู
ปฏิบัติงานเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในงานที่ไดมอบหมายมีความรูความเขาใจในงานที่ตนเองไดรับผิดชอบและ
ควรมีการชื่นชมเมื่อผูปฏิบัติงานทํางานประสบความสําเร็จ
6.1.3 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ควรมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบตามความรูความ
สามารถและประสบการณสามารถกําหนดหรือคัดเลือกผูรวมงานไดและมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ไดรับมอบหมาย อีกทั้งผูบังคับบัญชาควรยกยองชมเชยใหความเชื่อถือและยอมรับความคิดเห็นและชมเชย
การปฏิบัติงานของครู
6.1.4 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ควรมีกระบวนการพิจารณาความดีความชอบในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหมีความยุติธรรม โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบที่มาจากการ
เลือกตัง้ อาศัยหลักการบริหารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และควรเปดโอกาสใหครูไดทราบถึงเกณฑ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งควรพิจารณาความดีความชอบจากผลงานและใหความยุติธรรมกับทุกคน
6.1.5 ดานนโยบายและการบริหาร ควรสงเสริมใหครูทกุ คนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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และวางแผน และควรติดตามประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามนโยบายและแผนควรสงเสริมให
ครูทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
สอน และการมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนอยางยุติธรรมและโปรงใส
6.1.6 ดานการปกครองบังคับบัญชา ควรใหความสนใจและใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ของครู ใหโอกาสปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการทํางาน และควรใหความเปนธรรมโปรงใสในการพิจารณา
ความดีความชอบ
6.1.7 ดานความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงานและผูบังคับบัญชา ควรใหครูในโรงเรียนไดมีโอกาส
แลกเปลีย่ นกับเพือ่ นรวมงานและผูบังคับบัญชาอยางสมํา่ เสมอและใหความรวมมือชวยเหลือในเรือ่ งการงาน
และเรื่องสวนตัว ผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานและเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานและ
พรอมใหความชวยเหลือเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลกรณีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด และแสดงความรับผิดชอบใน
กรณีที่ประสบปญหาหรือมีขอผิดพลาด
6.1.8 ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน ควรมีการจัดหาหรือสรรหาเงินใหบุคลากรใน
โรงเรียนที่มีเงินเดือนนอย หรือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของโรงเรียนขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อใหความชวย
เหลือบุคลากรที่ขาดแคลน และขัดสนดานการเงิน เนื่องจากความลาชาในการเบิกจาย หรือผูที่ยังไมไดรับ
เงินสวัสดิการและผลประโยชนตามสิทธิที่พึงไดรับตามที่รัฐจัดสรรให จัดใหคารักษาพยาบาลเปนระบบจาย
ตรงเพือ่ ความสะดวกในการเบิกจาย ใหความรูและสงเสริมใหบุคลากรใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
เพียงพอ ไมยึดติดกับวัตถุสิ่งของนอกกายมากเกินไป เพื่อลดปญหาการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย
6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
6.2.1 ควรทําการวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด
เขต 1 เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนภาพของคุณภาพชีวิตในดานลึก อันจะทําใหไดความรูที่รอบดานมากยิ่งขึ้น
6.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
อื่นๆ
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