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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

Factors having Influences on Teachers’ Work Performance 
at Schools Inside their School Network Attached to Elementary Education 

Service Office 1
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 12) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูในสถานศึกษา เครือขายเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 1 จาํนวน 86 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .82 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยใช t-test (Independent Samples) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคบับัญชา 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปจจยั
ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 พบวา ครท่ีูมอีาย ุระดบัการศกึษาตางกนั มคีวาม

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
รอยเอ็ด
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คิดเห็น โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1ลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อให
เกดิขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตังิาน ในคร้ังตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครไูดใชความรคูวามสามารถในการ
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-Nongkaew-
Kaenyai 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 performanc-
es 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 deci-
sions 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.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
การพฒันาประเทศสคูวามสมดลุและยัง่ยนืจะตองใหความสาํคญักับการเสรมิสรางทนุของประเทศ

ที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอมการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิง
สถาบนั ระบบ โครงสรางของสงัคมใหเขมแขง็ สามารถเปนภมูคิมุกนัตอการเปลีย่นแปลงตาง ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคต (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2556) การศกึษาจงึถือวามบีทบาททีส่าํคญัท่ีชวยสราง “คน” ใหมคีณุภาพ
เปนคนเกงและเปนคนดขีองสงัคมมรีะเบยีบวนิยัมคีวามซือ่สตัย มคีวามรบัผดิชอบตอสังคมสวนรวม สามารถ
รวมมือสงเสริมและพัฒนาใหสังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนาตอไปได การสรางคนหรือพัฒนาคนตอง
ทําเปนข้ันตอนเพื่อใหมีความพรอมและความสามารถปรับใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพของประเทศได

ในการจัดการระบบศึกษาเพือ่พฒันาบุคลากรของชาตนิัน้ โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเปนหนวยงาน
ที่สําคัญที่สุดหนวยงานหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีเปาหมายหลักคือ การพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ใหการศึกษาอบรมนักเรยีนใหมีความรคูวามสามารถ มคุีณสมบติัทีดี่เพือ่เปนกาํลงัสําคัญของประเทศชาติตอไป
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
ความรแูกนกัเรยีนโดยตรงแลวครยูงัทาํหนาท่ีในดานวิชาการ คอื การจดัทาํแผนการสอนการเตรียมการสอน 
การเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การจัดทําขอสอบ วัดผลประเมินผล (จํานง ภาษาประเทศ, 
2535, หนา 13) นอกจากงานสอนแลวครูยังทําหนาท่ีอื่น ๆ อีก เชน งานบุคลากร งานธุรการ งานการเงิน
และพสัด ุฯลฯ ประกอบกบัสงัคมไทยไดมอบหมายใหครพูฒันาคน พฒันาความร ูความคดิ ตลอดจนจรยิธรรม
ใหเด็กและเยาวชน (มณี ภัคเกษม, 2528, หนา 28)

การปฏิรปูระบบการผลิตและพัฒนาครูนอกจากการพัฒนาครูใหมศีกัยภาพรองรับการจัดการเรียน
การสอนในปจจุบันและการดูแลระบบสวัสดิการเพ่ือลดปญหาท่ีบั่นทอนขวัญกาลังใจของครูแลว การสราง
แรงจูงใจใหกับครูยังมีสวนสําคัญท่ีเปนตัวกระตุนใหการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูเกิดข้ึนไดอยาง
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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
สาํคญัตอการบริหารงานมาก เพราะผูบรหิารจะตองทํางานใหประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยบุคคลอ่ืน คน
เปนทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ ความรูสึกของคนในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเสมอ ทําใหการ
เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูไดรับผลลัพธท่ีตามมาก็คือ ศักยภาพในตัวครู เครือขายโรงเรียนเมือง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ เกดิขึน้ไดอยางเตม็ที ่เกดิความกระตอืรอืรนในการสรางสรรคผลงานทางวชิาการ
และการจัดการเรยีนการสอนทําใหเกดิประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนและคุณภาพผเูรยีนเปนไปตามที่
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตองการ แตความตองการทางดานแรงจูงใจในแตละคนเปนเร่ืองทีล่ะเอียด
ออนและทําไดยาก เนือ่งจากครูในเครือขายโรงเรียนเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ ตางมาจากหลากหลาย
พื้นที่ ตางเพศ ตางวัยและตางหนาท่ีรับผิดชอบ ฉะนั้นเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยอมแตกตางกัน
ตามทศันคตแิละแรงจงูใจของแตละคน ซึง่ไมเทากนั สงผลกระทบตอการตอบสนองตามนโยบายของโรงเรยีน
หรือนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงทําใหเกิดปญหาในการพัฒนาในปจจุบัน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รอยเอ็ด เขต 1 
เพื่อนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรตาม
ความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพ นาํไปสูการจัดการศึกษาใหกบัอนาคตของชาติไดอยางมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล

หนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล

หนองแกวแคนใหญ สงักดั สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 ของครทูีม่ ีอาย ุระดบั
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตางกัน 

2.3  เพือ่ศกึษาขอเสนอแนะเกีย่วกบัอทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืง
โนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่งนี ้เปนการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมขีัน้ตอนและวธิดีาํเนนิการ

วจิยัดงัตอไปน้ี ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ครใูนสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 จํานวน 110 คนกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) กาํหนดสดัสวนขนาดกลมุตวัอยางและใชวธิกีารสมุแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ไดกลมุตวัอยางจํานวน 86 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวน
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ประมาณคาหาระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
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 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง ลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน และดานการปกครองบังคับบัญชา เมื่อแยกออกเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัย
ดังตอไปน้ี

  1)  ดานความรับผิดชอบ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก พยายามคิดหาวิธีการใหมๆ เพื่อใหงานประสบความ
สําเร็จ 

  2)  ดานความสาํเรจ็ในการทาํงาน พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความรักและภาค
ภูมิใจในผลงานท่ีทานปฏิบัติอยูในปจจุบันน้ี และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

  3)  ดานการไดรบัการยอมรบันบัถอื พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแก ผบูงัคบับญัชาใหการ
ยอมรับในความรูความสามารถของทาน และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก ไดรับการยอมรับนับถือจาก
เพื่อนรวมงานในสถานศึกษา 

  4)  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ไดรับการ
สนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรูความสามารถและสายงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก 
ในสายงานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน
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  5)  ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไดแก สถานศึกษามีการก
ระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางมีความเสมอภาคและเหมาะสมกบับุคคลและขอท่ีมคีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ 
ไดแก มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา

  6)  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแก ผบัูงคบับญัชามคีวาม
รูความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดี และขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ผูบังคับบัญชาใหความ
คุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

  7)  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
ไดแก เพือ่นรวมงานมคีวามสามคัคแีละเปนกนัเอง และขอทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ ไดแก เพือ่นรวมงานใหความ
ชวยเหลือเมื่อประสบปญหา 

  8)  ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยใูนระดับมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ ขอทีม่คีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ไดแก ระบบ
สวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลูและเงนิตอบแทนในลกัษณะตางๆ ท่ีไดรบัจากหนวยงาน เชน บานพกั คาใช
จายในการเดินทางไปราชการ เปนตน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

4.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 พบวาครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

4.3 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนน
ตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกว
แคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหา
นอย สามลําดับแรกคือ ควรมีการเสริมแรงทางบวกใหกับครู เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ในคร้ังตอๆ ไป ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และควรใหความเปนกันเองกับครู
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5.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการวจิยัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมอืงโนนตาลหนอง

แกวแคนใหญ สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 มปีระเดน็สาํคญัทีจ่ะอภปิราย 
ดังน้ี

การวิเคราะหปจจัยทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบตังิานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนอง
แกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1

ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครใูนสถานศกึษา เครอืขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
มาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา กระทรวงศกึษาธกิารไดเรงรดันโยบายการปฏริปูการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหกาวทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ยุคขอมูลสารสนเทศหลายดาน เชน 
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และพระราชบัญญตัเิงินเดอืน เงินวิทยฐานะ และเงนิประจาํตาํแหนงขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตําแหนงท่ีมี
วิทยฐานะ สามารถกาวหนาถึงวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีบัญชีเงินเดือนเปนของตนเองสงผลทําใหครู
สามารถจะกําหนดเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของตนเอง ตามความรู ความสามารถ
ทําใหครูทุกคน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาท่ี ดวยความกระตือรือรนและเอาใจใสมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเองใหมวีทิยฐานะท่ีสงูขึน้ ประกอบกับเปนชวงระยะท่ีสถานศึกษาทุกแหง เรงรดัและพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาในทุกดาน รวมท้ังมาตรฐานดานการปฏิบตังิานของครู ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูเรียนผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา สถาน
ศึกษา สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคกรมหาชน) เปนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 รวมทั้ง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 ไดจัดใหมีการประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูอยางตอเน่ือง และมีการเสริมแรงใหแกครู โดยวิธีการหลาก
หลาย เชน การจัดการประกวดแขงขันกิจกรรมทางวิชาการของครู การยกยองเชิดชูเกียรติครู การเผยแพร
ผลงานของครูในรปูแบบตางๆ และการใหบาํเหนจ็ความดีความชอบแกครทูีม่ผีลการปฏิบตังิานดเีดน เปนตน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ จนัทรแรม พทุธนุกลู (2554) ไดทาํการวิจยัเร่ือง ปจจยัท่ีมผีลตอความพึงพอใจ
ในการปฏบิตังิานของบคุคลากร วทิยาลยัการอาชพีสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ีผลการวิจยัพบวา บคุลากรวทิยาลยั
การอาชีพสระบรุ ีจงัหวดัสระบรีุ มรีะดบัความพึงพอใจ ปจจยัทีม่ผีลตอความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน โดย
ภาพรวมปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับมาก 

1)  ดานความรับผดิชอบ พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครูในสถานศึกษา เครือขาย
เมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม
อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการ
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ประกอบวชิาชีพครแูละการดาํรงความเปนครขูองครแูตละคน งานครอูาจกาํหนดไดวามงีานสอนงานอบรม 
และงานพัฒนาศษิยใหบรรลตุามวตัถปุระสงคของหลกัสตูรและแผนการศึกษาแหงชาต ิครตูองมหีนาทีแ่ละ
รบัผิดชอบมากมายกวางขวางยิง่ งานสอนเปนหนาทีค่รทูีม่งุไปทีศ่ษิยในดานการใหขอมลูการใหเนือ้หาความ
ร ูเปนการเผชิญกนัระหวางครกูบัศษิย งานอบรมเปนการจัดกระบวนการเรียนใหศษิยไดมปีระสบการณตางๆ 
ที่ครูวางแผนไวเพื่อใหศิษยเติบโตและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สวนงานพัฒนาศิษยนั้นครูมีหนาที่และ
ความรบัผดิชอบมากมายทัง้งานทีต่องสมัผสักบับคุคลภายนอกโรงเรยีนและรวมถงึตวัครเูองดวย จึงทาํใหครู
เห็นวา ปจจัยดานความรับผิดชอบมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบ มี
ปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง

2)  ดานความสาํเรจ็ในการทาํงาน พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบตังิานของครูในสถานศกึษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ครูมีการทํางานที่ไดมีการวางแผนและ ลงมือปฏิบัติตาม
แผนทีว่างไว รวมถงึมีการประเมนิผลและปรบัปรงุแกไขงาน จงึทาํใหงานทีอ่อกมามคีณุภาพ อกีทัง้ผบูรหิาร
ไดมอบหมายงานใหกบัครไูดเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน จงึทําใหครสูามารถปฏิบตังิาน
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เกิดความภูมิใจและปลาบปลื้ม ในผลสําเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ท่ีกลาววา ความ
สาํเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การทีบ่คุคลสามารถทํางานไดเสรจ็สิน้ประสบผลสําเรจ็อยาง
ดี สามารถแกปญหาตางๆเกี่ยวกับงาน และรูจักปองกันปญหาที่เกิดข้ึน

3)  ดานการไดรบัการยอมรบันับถอื พบวา ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏิบัตงิานของครใูนสถานศกึษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา ครูไดรับการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานจาก
เพือ่นรวมงาน เพือ่นรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบตังิาน สามารถเขากับเพือ่นรวมงานไดด ีและสามารถ
ทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูปกครองและนักเรียนยอมรับในการสอนและความ
รูของครู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศิลป ศรีเรืองไร (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการ
วิจัยพบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีปจจัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

4)  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวมอยใูนระดบัมาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ครนูบัวาเปนผทูีม่บีทบาทสําคญัในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพราะครูมีหนาที่ตองพัฒนาคน พัฒนาดานความคิด พัฒนาดานองคความรู และพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนของชาติทุกคน เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดเปนคนดีที่มีคุณภาพตอสังคมตอ
ไป ครูจะตองทาํทกุอยางทาํทกุวถิทีาง เพือ่ทีจ่ะทาํใหนกัเรยีนเกดิการพฒันาทกุดาน มคีวามกาวหนา ท้ังทาง
ดานความร ูสตปิญญา และคณุธรรม ประพฤตตินเปนคนดขีองสงัคม แตจะขาดไมไดเลย ถาสิง่ท่ีหวงัจะทาํให
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เปนจริงได คือ ครูจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหเปนผูมีความรู ความสามารถดานการสอน เปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนปฏิบัติตนเปนคนดี เปนที่นาเคารพนับถือ รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
เยาวชนและสงัคม จึงจะไดชือ่วาเปนครไูดเหมาะสมกบับทบาทและหนาท่ี ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ อาํรงุ 
จันทวานิช และคณะ (2540) ไดกลาววา ครูตองเปลี่ยนบทบาทจากผูถายทอด เปนผูยั่วยุใหผูเรียนรูจัก การ
คิด วิเคราะหมากกวาการบอกใหจด ใหทําและเปนผูจุดไฟในการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูควรมีความรูใน
เน้ือหา 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 จากระดับบนสูลางลงมาเปนระดับช้ัน ทําใหการทํางานเปนระบบ และโรงเรียนเองก็
มีการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการปฏิบัติงานของโรงเรียนชัดเจน ผูบริหารก็มีการติดตามและประเมิน
ผลการปฏบิตังิานของครอูยางสมํา่เสมอ ทาํใหการดาํเนนิงานบรรลตุามเปาหมายทีว่างไวได สงผลใหครเูกดิ
ความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ เฮริซเบิรก และคณะ (Hertzberg and others, 
อางใน อดลุย ทองจาํรญู, 2556) ทีก่ลาววา นโยบายและการบรหิาร (Company Policy and Administra-
tion) หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององคกร การติดตอสื่อสารภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ

6)  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูบริหารเปนผูมีความรู ความสามารถในการบริหารงาน 
และมีความเปนผูนํา มีการบริหารงานและการปกครองท่ีมีความเหมาะสม โดยยึดหลักความเปน
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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การปฏิบัติงานในองคกร
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองการการส่ือสารเพ่ือรวมกันดําเนินงานใหบรรลุภารกิจของ
องคกร โดยผูบังคับบัญชาจะทําหนาที่อํานวยการใหนโยบายและขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเหมาะสมแก
บคุลากร และในทางตรงกนัขามก็ตองรบัฟงขาวสารขอมูล ขอเสนอแนะและความคิดเหน็ของบคุลากร เพือ่
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ใหสามารถประสานงานงานในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการวินิจฉัยตัดสินใจ
กเ็ปนหนาท่ีๆ สาํคัญประการหน่ึงของผูบงัคับบัญชาและเปนศิลปะอันหนึง่ในการสรางความสมัพันธกบัผูใต
บงัคบับญัชา ผูบรหิารควรตองรับผดิชอบตอการตัดสนิใจและการวินจิฉยัสัง่การท่ีเกิดขึน้ ภาระหนาท่ีๆสาํคญั
อีกอยางหนึ่งก็คือการสั่งการ โดยในการสั่งการนั้นสามารถทําไดในหลายรูปแบบ เชนการสั่งงานดวยวาจา
และการสั่งงานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสม และยังสามารถสั่งโดยใชการบังคับหรือ
ออกคําสั่ง การสั่งงานแบบขอรอง การสั่งงานแบบแนะนํา การสั่งงานแบบอาสาสมัคร ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับวาตัวผู
บริหารจะเลือกใชการสั่งงานแบบใด และการสรางความเช่ือมั่นใหกับเพ่ือนรวมงาน ดวยการเอาใจใสเพื่อน
รวมงาน การปรับตัวเองใหเขาไดกับเพื่อนรวมงาน ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตางๆ ดวยความเต็มใจ 
เพื่อนรวมงานตางใหการยอมรับในความรู ความสามารถในการทํางานของกันและกัน และมีความ
กระตอืรอืรนในการทีจ่ะชวยกนัแกปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในการปฏบัิตงิานเปนอยางด ีซึง่สอดคลองกบัแนวคดิ
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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
รอยเอ็ด เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ครใูนสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาล
หนองแกวแคนใหญ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษารอยเอด็ เขต 1 ไดรบัเงนิเดอืนทีม่คีวาม
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ปฏิบัติอยู ทําใหครอบครัวดํารงชีวิตอยูไดอยางสุขสบายตามสมควรแกอัตภาพและเงินเดือนท่ีไดรับเหมาะ
สมกับความรูความสามารถที่มีอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฮิรซเบิรก และคณะ (Hertzberg and 
others, อางใน อดุลย ทองจํารูญ, 2556) ที่กลาววา เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น เปนที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครูในสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1)  ครูทีม่อีายุตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการปฏบิตังิานของครใูนสถาน
ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อายุมี
สวนสําคัญในการปฏิบัติงาน และสงผลตอขวัญและกําลังใจในการการปฏิบัติงาน และผูท่ีมีขวัญและกําลัง
ใจดจีะสามารถทาํงานใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการและเปนประโยชนตอผบูรหิาร ซึง่สอดคลอง
กับแนวคิดของ เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) กลาววา ภาคปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรม ท่ี
บุคคลปฏิบัติเพื่อภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ

 2)  ครทูีม่รีะดบัการศกึษาตางกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจัยท่ีมอีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของ
ครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศกึษารอยเอด็ เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมเปนไปตามสมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ปนเชนน้ีอภปิราย
ไดวา ครูตองใชความรู ความสามารถในการทํางาน เปนคนมีเหตุผลและมีการพิจารณาไตรตรอง เพื่อแกไข
ปญหาอยางรอบคอบ และในปจจุบันครูไดรับการสงเสริมใหแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดอยางกวางขวางข้ึน 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทําใหครูไดพัฒนาความรู ความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ศกัดิไ์ทย สรุกจิบวร (2544) กลาวถงึ ครมูอือาชีพตองมคีณุภาพการสอนไวดงันี ้สิง่ทีค่รมูอือาชีพควรตระหนกั
เปนอยางย่ิงก็คอื “คณุภาพการสอน” ซึง่เปนความสามารถท่ีจะสรางสรรคสิง่แวดลอมในการเรียนร ูเพือ่สง
เสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนทุกคน

 3)  ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 1 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เปน
เชนนี้อภิปรายไดวา ครูที่มีประสบการณการทํางานที่ตางกัน ตางก็มีความรู ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน เพื่อตองการใหผลของงานน้ันประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
เซอรเมอรฮอรน (Schermerhon, 1992) ไดกลาววา การปฏบัิตงิานของบคุคลข้ึนอยกูบัคณุลกัษณะเฉพาะ 
ของบุคคล ความรูและทักษะประสบการณในการทํางาน ซึ่งจะสัมพันธกับการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
คณุลกัษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะกับงานน้ัน จงึจะสงผลใหเกดิความสามารถ ในการปฏิบัตงิานท่ีดไีด

6.  ขอเสนอแนะ
6.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  6.1.1  ดานความรับผิดชอบ ควรเปดโอกาสใหครูไดมีโอกาสเลือกวิธีในการปฏิบัติงานตามที่

ตัวเองตองการโดยพิจารณาจากความสามารถท่ีจะปฏิบัติไดโดยไมขัดตอระเบียบและความถูกตอง สงเสริม
การปฏิบัติงานของครู ใหครูไดมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงานท่ีไดรับผิด
ชอบ

  6.1.2  ดานความสําเร็จในการทํางาน ควรมีการจัดอบรมเก่ียวกับหนาท่ีที่รับผิดชอบใหกับผู
ปฏิบัติงานเพ่ือใหผูที่รับผิดชอบในงานที่ไดมอบหมายมีความรูความเขาใจในงานท่ีตนเองไดรับผิดชอบและ
ควรมีการชื่นชมเมื่อผูปฏิบัติงานทํางานประสบความสําเร็จ

  6.1.3  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ควรมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบตามความรูความ
สามารถและประสบการณสามารถกําหนดหรือคัดเลือกผูรวมงานไดและมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ไดรับมอบหมาย อีกทั้งผูบังคับบัญชาควรยกยองชมเชยใหความเชื่อถือและยอมรับความคิดเห็นและชมเชย
การปฏิบัติงานของครู

  6.1.4  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ควรมกีระบวนการพจิารณาความดีความชอบในการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนใหมีความยุติธรรม โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบที่มาจากการ
เลอืกตัง้ อาศยัหลกัการบรหิารงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และควรเปดโอกาสใหครไูดทราบถงึเกณฑ
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งควรพิจารณาความดีความชอบจากผลงานและใหความยุติธรรมกับทุกคน

  6.1.5  ดานนโยบายและการบริหาร ควรสงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
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และวางแผน และควรติดตามประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามนโยบายและแผนควรสงเสริมให
ครูทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
สอน และการมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนอยางยุติธรรมและโปรงใส

  6.1.6  ดานการปกครองบังคับบัญชา ควรใหความสนใจและใหความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ของครู ใหโอกาสปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการทํางาน และควรใหความเปนธรรมโปรงใสในการพิจารณา
ความดีความชอบ

  6.1.7  ดานความสมัพันธกบัเพือ่นรวมงานและผบัูงคบับัญชา ควรใหครใูนโรงเรยีนไดมโีอกาส
แลกเปลีย่นกบัเพือ่นรวมงานและผบูงัคบับญัชาอยางสมํา่เสมอและใหความรวมมอืชวยเหลอืในเรือ่งการงาน
และเร่ืองสวนตัว ผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานและเขาใจปญหาในการปฏิบัติงานและ
พรอมใหความชวยเหลือเปดโอกาสใหชี้แจงเหตุผลกรณีที่ปฏิบัติงานผิดพลาด และแสดงความรับผิดชอบใน
กรณีที่ประสบปญหาหรือมีขอผิดพลาด

  6.1.8  ดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทน ควรมีการจัดหาหรือสรรหาเงินใหบุคลากรใน
โรงเรียนที่มีเงินเดือนนอย หรือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของโรงเรียนข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อใหความชวย
เหลือบุคลากรที่ขาดแคลน และขัดสนดานการเงิน เนื่องจากความลาชาในการเบิกจาย หรือผูที่ยังไมไดรับ
เงินสวัสดิการและผลประโยชนตามสิทธิที่พึงไดรับตามที่รัฐจัดสรรให จัดใหคารักษาพยาบาลเปนระบบจาย
ตรงเพ่ือความสะดวกในการเบิกจาย ใหความรูและสงเสรมิใหบคุลากรใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
เพียงพอ ไมยึดติดกับวัตถุสิ่งของนอกกายมากเกินไป เพื่อลดปญหาการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย

6.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  6.2.1  ควรทาํการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกับปจจัยท่ีมอีทิธพิลตอการปฏบัิตงิานของครใูนสถาน

ศึกษา เครือขายเมืองโนนตาลหนองแกวแคนใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 
เขต 1 เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนภาพของคุณภาพชีวิตในดานลึก อันจะทําใหไดความรูท่ีรอบดานมากยิ่งขึ้น

  6.2.2  ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
อื่นๆ 
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