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ปัจจัยที่สง่ ผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ วิเคราะห์ระดับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึ กษาศรี สะเกษ เขต 2 2) เพื่อ วิเคราะห์ป ัจ จัย และสร้างสมการตัว แปรเชิง พยากรณ์ ท่ีดี ต่ อ สมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู จํานวน 317 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน
เครื่องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 5 ตอน มีขอ้ คําถาม 157 ข้อ เครื่องมือเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่ า 5 ระดับ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน และวิเคราะห์
ปัจจัยโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา รองลงมาคือปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
และ ปัจจัยส่วนบุคคลตามลําดับ ส่วนด้านที่มคี ่าเฉลีย่ อยู่ในลําดับตํา่ สุด คือ ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา 2) ปัจจัยที่มอี ิทธิพลร่วมกันส่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ทางบวก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
โดยอํานาจการพยากรณ์ ของสมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งานของครู ส่งผลต่ อ การตัด สิน ใจ 0.838 มี 3 ปัจจัย ประกอบด้ว ย ปัจจัยแรงจู งใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ (X3) ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา (X4) และปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา (X2) โดยเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ Ŷ = .200 + .548X3 + .305X4 +.103 X2
สมการคะแนนมาตรฐาน ZŶ = .554 X3+ .337 X4 + .117 X2
คําสําคัญ: ปัจจัยทีส่ ่งผลสมรรถนะ; สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
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The objectives of this research were (1) To analyze variables of The Factors Affecting Competency Empowerment of Teacher
in Schools Under Sisaket Education Service Area Office 2, (2) To analyze factors and built good prediction equations
that affecting Competency Empowerment of Teacher in Schools Under Sisaket Education Service Area Office 2. The
sample of this research consisted of 317 by using Multi-stage Sampling. The research instruments were 5 parts including 157
items with five level rating scale. The Index of Item-Objective Congruence ( IOC) were between 0.06 to 1.00. And, the
Reliability was 0.92. The data of analysis used Multiple Linear Regression analysis by Stepwise regression.
The research findings were summarized as follows: 1) The Factors Affecting Competency Empowerment of Teacher in
Schools Under SisaketEducationService Area Office 2 in overall as high, and concidering in each factors from highest
to lowest were Affiliate Factors, Achievement motivation factor and Personal factor. The atmosphere of School factor
was the lowest. 2) The Competency Empowerment of Teacher in Schools Under SisaketEducationService Area Office 2
in overall that effective to The Competency Empowerment of Teacher at the significant level of 0.05. Prophetic power
of teacher working performance affected decision at 0.838 consisted of 3 factors that were the Motivational Factor (X3),
the School Attachment (X4) ,and the School Atmosphere (X2).
Equation in raw score Ŷ = .200 + .548X3 + .305X4 + .103 X2
Equation standard scores ZŶ = .554 X3+ .337 X4 + .117 X2
Keywords: Factors affecting performance, Teacher job Performance
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บทนํ า

สภาวการณ์ ก ารเปลี่ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ที่มีนยั สําคัญ ต่อการจัดการศึกษาไทย และ กําหนดภาพรวมของ
เป้ าประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของไทย บริบทการเปลีย่ นแปลง
สําคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศไทย โดยทุกประเทศทัว่ โลกได้ริเริ่ม
และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ผลิตกําลังคนที่มคี ุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้ ครูเป็ นบุคคล
สําคัญ ในกระบวนการปฏิรูป การศึกษา เพราะเป็ น ด่านหน้า และ
กลไกสําคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู เ้ รีย น และ เนื่ อ งจากสภาพ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง จึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาครู และเตรียมครู
ที่ จ ะเข้า สู่ วิ ช าชี พ ให้มี ส มรรถนะสู ง (สํา นัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา, 2556, น. 135-136) อนาคตครูผูส้ อนในฐานะบุคคลสําคัญ
ในการจัดการเรียนรู ้ จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทกั ษะใน
การจัดการเรียนรู ้ เป็ นครู มือ อาชีพ รู จ้ กั ปรับ เปลี่ย นวิธีสอน และ
พัฒนาทักษะ ที่จาํ เป็ นในศตวรรษที่ 21 อยู่เสมอ มีนวัตกรรมหรือ
แนวคิ ด ใหม่ ๆ อัน จะทํ า ให้น ั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อ้ ย่ า งมี
ความหมาย และยัง่ ยืน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบการศึกษาประสบ
ความสําเร็จ
โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12
มุ่งเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ด้วยการ
พัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสยั ทัศน์
และเป้ าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 เชื่ อ มโยงกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 เน้นการ
ทีจ่ ะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยัง่ ยืนให้เกิดขึ้น
ในอนาคตนั้ น เกิ ด ขึ้ น (แผนพัฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), น. 20) สอดคล้องกับ
การกําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อ ประเมิน สมรรถนะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทงั้ ระบบ
กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพือ่ การพัฒนาครูรายบุคคล
และกํา หนดสมรรถนะครู ส ํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะครู ประกอบด้วย

933
เจตคติค่านิยม ความรูค้ วามสามารถ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการ
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน, 2553)
ซึ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องผู เ้ รี ย นที่ ป รากฏยัง ไม่ ส อดคล้อ งกับ
แผนปฏิบ ตั ิ ก าร และนโยบายของสํานัก งานเขตพื้น ที่ โดยมีก าร
ตัง้ เป้ าหมาย และวางแผนเตรียมการไว้อย่างชัดเจน มีความมานะ
พยายาม มีความอดทนที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่ าง ๆ ด้วยตนเอง
และมีความรับผิดชอบต่ อสิ่งที่ทาํ ทัง้ ในการเรียน การทํากิจกรรม
และการดําเนินชีวติ ส่วนตัว (มงคล ศัยยกุล, 2556, น. 23) ผลการ
ทดสอบ (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในผ่านมา ปี การศึกษา
2562 ลดลงจากปี การศึกษา 2561 ทุกรายวิชา ร้อยละ 5.59 จะเห็น
ได้ว่ าผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก เรี ย นยัง ต้อ งพัฒ นา และ
สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า สมรรถนะการปฏิ บ ัติ ง านของครู ย ัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ (แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2, 2563, น. 7)
ถึงแม้ทุกฝ่ ายจะมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการปฏิรูปการศึกษาเพียงใดก็ตาม
แต่ยงั พบว่าดัชนีบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาสาเหตุจากครูดว้ ยเช่นกัน
การศึ ก ษาพัฒ นาช้าหรื อ มีคุ ณ ภาพค่ อ นข้างตํา่ ซึ่งอาจจะมีห ลาย
สาเหตุ อาทิ ครู มี ภ าระการสอนมากเกิ น ความสามารถที่ จ ะ
รับ ผิ ด ชอบ ครู ต อ้ งใช้เวลาส่ ว นมากไปกับ การรายงานเอกสาร
ครูบางส่วนไม่ยอมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามสถานการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นไป ครูไม่พฒั นาองค์ความรูท้ ่ี ทันสมัย ครูสอนไม่ตรงตาม
สาขาทีต่ นเองมีความรู ้ เป็ นต้น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พรทิพย์ แข็งขัน, 2551)
ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรว่าการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
ที่ดี และมีประสิทธิ ภาพนัน้ ก็จะต้องมาจากครู ท่ีมีประสิท ธิภ าพ
และมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะประสบการณ์
ทีด่ ีแก่ตวั ผูเ้ รียนนัน้ โดยการผสมผสานระหว่าง ทักษะ องค์ความรู ้
พฤติ ก รรม คุ ณ ลัก ษณะที่ จ ะสามารถเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานให้ดีย่งิ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู เพือ่ ผลประโยชน์ของครู ผูเ้ รียน และสถานศึกษา
โดยพัฒนาขีดความสามารถของครูให้โดดเด่น มีสมรรถนะทีด่ อี ยู่ใน
ระดับสมรรถนะสูง และสูงมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อวิเคราะห์ระดับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
2. เพื่อวิเคราะห์ปจั จัย และ สร้างสมการตัวแปรเชิงพยากรณ์
ที่ดีต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

สมมติฐานการวิจยั

มีต วั แปรพยากรณ์ ท่ีดี อย่ างน้อย 1 ตัวของสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- ประสบการณ์ทาํ งาน
- เพศ
- ตําแหน่งงาน
ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- โครงสร้างสถานศึกษา
- วัฒนธรรมในสถานศึกษา
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
- ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็จอย่างมีคุณภาพ
- มีความมุ่งมัน่ และไม่ย่อท้อ
- การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยความผูกพันธ์ต่อสถานศึกษา
- ความทุ่มเทในการทํางาน
\\\\- ตนเป็ นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา
- มีความศรัทธา ความจงรักภักดี
- ยอมรับเป้ าหมายค่านิยมร่วม
- มีทศั นคติค่านิยมและพฤติกรรมที่เชื่อมัน่

ตัวแปรตาม
สมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาตนเอง
- การทํางานเป็ นทีม
- การบริการที่ดี
- ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
และจริยธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีการดําเนิ นการวิจยั

การวิจ ยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่ อสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีดาํ เนินการวิจยั ตามลําดับดังต่อไปนี้
ประชากร และ กลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ง นี้ ได้แ ก่ ครู 1,525 คน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ปี การศึกษา 2563 จํานวน 7 อําเภอ 180 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จากการคํานวณ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ทีไ่ ด้จากสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเชื่อ มัน่ 95% ได้ข นาดของตัว อย่ าง 317 คน โดยการสุ่ ม
แบบหลายขัน้ ตอน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่ อสมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ประกอบด้ว ย
ระดับการศึ กษา อายุ ประสบการณ์ ท ํางาน เพศ และตําแหน่ งงาน
จํานวน 23 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จ จัย บรรยากาศสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โครงสร้างสถานศึกษา
และวัฒนธรรมในสถานศึกษา จํานวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ ประกอบด้วย
ปฏิบตั ิ งานให้สาํ เร็จอย่างมีคุ ณ ภาพ มีความมุ่งมัน่ และไม่ย่อท้อ
และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จํานวน 29 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยความผู กพันต่ อสถานศึ กษา
ประกอบด้ว ย ความทุ่ ม เทในการทํ างาน ตนเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
สถานศึกษา มีความศรัทธาความจงรักภักดี ยอมรับเป้ าหมายค่านิยม
ร่วม และมีทศั นคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทีเ่ ชื่อมัน่ จํานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามสมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งานของครู
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็ นทีม
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การบริการที่ดี และยึดมัน่ ในความถูกต้อง และจริยธรรม จํานวน
50 ข้อ ลัก ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนัน้ นํา
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับ ผู ต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน
ได้สมั ประสิทธิ์แอลฟ่ าแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 และ มีค่าความ
เชื่อมันรายด้
่
านของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และ ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา
เท่ ากับ 0.852, 0.914, 0.844, 0.746, 0.712 ตามลําดับ แสดงว่ า
แบบสอบถามนัน้ สามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตอบแบบสอบถามผ่าน
ทางไปรษณีย ์ โดยมีขน้ั ตอนดังต่อไปนี้
1. ทําหนังสือขออนุ ญ าตจากบัณ ฑิตวิทยาลัยมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ถึงกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผู ว้ ิจยั ดําเนินการส่งหนังสือจํานวน 317 ฉบับ ที่มีขอ้ มูล
ของแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูสงั กัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แล้วตอบ
กลับแบบสอบถามส่งมายังผูว้ จิ ยั ผ่าน โดยบรรจุแบบสอบถามลงใน
ซองเปล่าที่แนบมาพร้อม แล้วส่งกลับโดยทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยู่
หน้าซองภายในวันทีผ่ ูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
3. นําผลการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู รณ์
และ ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปในขัน้ ตอน
ต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณ ภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง 2) ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของแบบวัด
แบบสอบถามที่เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ าโดยใช้ส มั ประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)

2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 2 สถิ ติ ท่ี ใ ช้ คื อ
ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เพื่อวิเคราะห์ปจั จัย และ
สร้างสมการตัวแปรเชิงพยากรณ์ ท่ีดี ต่ อสมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 โดยสถิติ ท่ีใช้ คื อ การวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบ
ขัน้ ตอน (Stepwise)
3. การวิเคราะห์ค่ าเฉลี่ย เกณฑ์ และ การแปลความหมาย
โดยค่าแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
4 หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ท่านได้ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับ น้อยทีส่ ุด
เกณฑ์การแปลความหมาย
4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด

ผลการวิจยั

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่ อสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวม และ รายด้าน
ตัวแปร
x̄ S.D. แปลผล
1.ปัจจัยส่วนบุคคล
4.32 0.36
มาก
2.ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา
4.30 0.46
มาก
3.ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
4.38 0.40
มาก
4.ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา 4.63 0.44 มากทีส่ ุด
เฉลีย่
4.41 0.36
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในสามลําดับ แรก คือ ปัจจัย
ความผู ก พัน ต่ อ สถานศึ กษา (x̄= 4.63, S.D.=0.44) รองลงมาคื อ
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ (x̄=4.38, S.D.=0.40) และปัจจัย ส่วน
บุ ค คล (x̄= 4.32, S.D.=0.36) ส่ ว นด้านที่มีค่ าเฉลี่ย อยู่ ในลําดับ
สุดท้าย คือ ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา (x̄=4.30, S.D.=0.46)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ ย วกับ ระดับ สมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยรวม และรายด้าน
ตัวแปร
x̄ S.D. แปลผล
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การพัฒนาตนเอง
3. การทํางานเป็ นทีม
4. การบริการที่ดี
5. การยึดมันในความถู
่
กต้อง และจริยธรรม
เฉลีย่

4.34
4.27
4.36
4.65
4.66
4.46

0.44
0.48
0.47
0.47
0.46
0.40

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัด
สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษ เขต 2
โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยู่ในสามลําดับแรก คือ การยึดมัน่ ในความ
ถูกต้อง และจริยธรรม (x̄=4.66, S.D.=0.46) รองลงมา คือ การบริการ
ที่ดี (x̄= 4.65, S.D.=0.47) ลําดับ สามการมุ่งผลสัม ฤทธิ์ (x̄=4.36,
S.D.=0.44) และการทํางานเป็ นทีม (x̄=4.36, S.D.=0.47) ส่ ว นด้า นที่มี
ค่ า เฉลี่ย อยู่ ใ นลํา ดับ สุ ด ท้า ย คื อ การพัฒ นาตนเอง (x̄= 4.27,
S.D.=0.48)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็ นขัน้ ตอน
เพือ่ หาความสามารถในการพยากรณ์ปจั จัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ทํ า การวิ เ คราะห์
การถดถอยพหุคูณ โดยใส่ตวั แปรอิสระ จํานวน 4 ตัว เพื่อนํามา
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้รอ้ ยละเท่าใด และมีตวั แปร
ใดบ้างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญ รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ตัวแปร
B β
t
P
ค่าคงที่
.200 - 1.875 .062
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (X3)
.548 .554 14.516 .000
ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา (X4) .305 .337 10.380 .000
ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา (X2) .103 .117 3.435 .001
R =0.915, R2=0.838, S.E.= 0.16212, F=11.799, P=.000
จากตารางที่ 3 พบว่ า ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อ การพยากรณ์ คื อ
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (X3) ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา (X4)
และปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ .548,
.305 และ .103 ตามลําดับ ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของ
ครู เปลี่ยนแปลง (R2) = 0.838 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อสมรรถนะ
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การปฏิบตั ิงานของครู จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (X3)
ปัจ จัย ความผู ก พัน ต่ อสถานศึ ก ษา (X4) และปั จ จัย บรรยากาศ
สถานศึกษา (X2) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ .554, .337
และ .117 ตามลําดับ โดยเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์
Y� = .200 + .548 X3 + .305 X4 +.103 X2 ; R2 = 0.838
สมการคะแนนมาตรฐาน
ZŶ = .554 X3+ .337 X4 + .117 X2

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

สรุปผล
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา รองลงมา คือ
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และปัจจัยส่วนบุคคลตามลําดับ ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลีย่ อยู่ในลําดับตํา่ สุด คือ ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
โดยภาพรวมมีอิทธิพลร่วมกันต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 โดยอํานาจการพยากรณ์ของ
สมรรถนะการปฏิ บ ตั ิ งานของครู ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ 0.838
โดยส่งผลทางบวกต่ อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ปัจจัยที่มี
อิทธิพลสู งสุด คือ ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (X3) ปัจจัยความผูกพัน
ต่อสถานศึกษา (X4) และปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา (X2)
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 มี
ข้อค้นพบเป็ นประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยทีส่ ่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 2 โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้าน พบว่าอยู่ ในระดับ มาก ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อ
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สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครู ทีม่ กี ารปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก เป็ น
อันดับสู งสุด คือ ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา รองลงมาคือ
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ และปัจจัยส่วนบุคคล ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
1.1 ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา ส่งผลให้ครูรูส้ กึ ว่าตน
เป็ นส่วนหนึ่ งของสถานศึก ษา มีค วามยึด มัน่ ในจุดมุ่งหมายหรือ
อุดมการณ์ของสถานศึกษา มีความศรัทธา ความจงรักภักดี และ
ยินดีเสียสละ พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อให้สถานศึกษา
บรรลุเป้ าหมายที่ตงั้ ไว้ ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของครู เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิ ภาพ สร้างความก้าวหน้า และประโยชน์แก่ สถานศึ กษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันวนี ประกอบของ (2560) ได้กล่าวถึง
ความรู ส้ ึ ก ว่ า มี ค วามต้อ งการที่ จ ะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร
การแสดงออกถึงความเป็ น เจ้าขององค์ก าร และแสดงออกถึ ง
ความรัก ความภักดีต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมจิตร
จันทร์เพ็ญ (2557) ได้กล่าวว่าเป็ นความสัมพันธ์ท่เี กิดขึ้น รูส้ กึ ว่าตน
ได้เ ข้า ไป มี ส่ ว น เกี่ ย วพั น และเป็ นส่ ว น หนึ่ งขององค์ ก าร
มี ก ารยอมรับ ในองค์ ก าร พร้อ มที่ จ ะทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ
เพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้
1.2 ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นเป้ าหมายในทํางานของ
ครู มีความมุ่งมัน่ และต่อสู ้ เพื่อจะทํางานให้ได้ตามเป้ าประสงค์ของ
ตนเอง และมีความสนใจทีจ่ ะให้ตนมีความเป็ นเลิศ ต้องการความมี
อิสระจากการทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปญ
ั หา และอุปสรรค์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตงั้ ไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อริยา หาคู (2545) ตระหนักให้บุคคลทุกคนเปรียบเทียบ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เสมือนบ้าน การพัฒนาชาติต อ้ งเริ่มต้นที่พ ฒ
ั นา
บุ คคล และการพัฒ นาบุ ค คล ก็ ต อ้ งเริ่ ม ที่แ รงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรางค์ โค้วตระกูล (2544) กล่าวถึง
แรงจูงใจที่เป็ นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรม ที่จะ
ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่เป็ นเลิศ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมยศ นาวีการ (2543, น. 319) กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์เป็ น
ความปรารถนาทีท่ าํ บางสิง่ บางอย่างให้ดีข้นึ หรือมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกว่าทีเ่ คยทํามาก่อน
1.3 ปัจ จัย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น คุ ณ สมบัติ อ ย่ า งหนึ่ ง ของ
บุคลากร ที่เกิดจากภูมหิ ลังเฉพาะบุคคล หรือลักษณะส่วนตัวของ
บุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล และมีความสามารถ
ในทางใช้เหตุผล ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการทํางานของบุคคลนัน้ ผสานกันทําให้บุคคลนัน้ เป็ น
ผูม้ ศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด กันตยา เพิ่มผล (2552)
กล่าวว่า คุณ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่
ประสบการณ์ เพศ อายุ เวลาในการทํางาน เชาว์ปญ
ั ญา การศึกษา
บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทํางาน และความสนใจในงาน สอดคล้อง
กับ แนวคิ ด ของ เสนาะ ติ เยาว์ และคณะ (2548) กล่าวถึงปัจจัย
ภายในบุคคลที่สาํ คัญ มีความสามารถในการทํางาน ความสามารถ
ในทางใช้เหตุผล สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์
(2547) กล่าวว่าบุคคลมีลกั ษณะ และคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่าง
กันไป ซึง่ มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย
2. จากผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
การปฏิ บ ัติ ง านของครู สัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาศรี สะเกษ เขต 2 โดยภาพรวมมีอิ ทธิ พลร่ วมกันต่ อ
สมรรถนะการปฏิบ ตั ิงานของครู อย่ างมีนยั สําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
0.05 พบว่าตัวแปรปัจจัย จํานวน 3 ตัวแปร ที่ส่ งผลต่ อสมรรถนะ
การปฏิบตั ิงานของครู ทัง้ นี้เป็ นเพราะ
2.1 ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ เป็ นเป้ าหมายในทํางานของ
ครู มีค วามมุ่งมัน่ และต่ อ สู เ้ พื่อจะทํางานให้ได้ต ามเป้ าประสงค์
ของตนเอง และมีความสนใจที่จะให้ตนมีความเป็ นเลิศ ต้องการ
ความมีอิสระจากการทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปญั หา และอุปสรรค์
ทีเ่ กิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ เพือ่ ให้บรรลุมาตรฐานทีต่ งั้ ไว้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ อริยา หาคู (2545) ตระหนักให้บุคคลทุกคนเปรียบเทียบ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์เสมือนบ้าน การพัฒนาชาติตอ้ งเริ่มต้นที่พฒั นา
บุ ค คล และการพัฒ นาบุ ค คล ก็ ต อ้ งเริ่ ม ที่ แรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุ รางค์ โค้วตระกู ล (2544) กล่ าวถึง
แรงจูงใจที่เป็ นแรงขับให้บุคคล พยายามที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะ
ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานที่เป็ นเลิศ สอดคล้องกับแนวคิ ด
สมยศ นาวีการ (2543, น. 319) กล่ าวถึงแรงจู งใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เป็ น
ความปรารถนาที่ทาํ บางสิ่งบางอย่างให้ดีข้ ึน หรือมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกว่าทีเ่ คยทํามาก่อน
2.2 ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา ส่งผลให้ครูรูส้ ึก
ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความยึดมัน่ ในจุดมุ่งหมาย
หรืออุดมการณ์ ของสถานศึกษา มีความศรัทธา ความจงรักภักดี
และยิ น ดี เ สี ย สละ พร้อ มที่ จ ะทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ เพื่ อ ให้
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สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายที่ตงั้ ไว้ ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของครู
เป็ น ไปอย่ างมีประสิทธิ ภาพ สร้างความก้าวหน้า และประโยชน์แก่
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธันวนี ประกอบของ (2560)
ได้ก ล่ าวถึง ความรู ส้ ึก ว่ ามี ค วามต้อ งการที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
องค์ ก าร การแสดงออกถึ ง ความเป็ นเจ้า ขององค์ ก าร และ
แสดงออกถึ ง ความรัก ความภัก ดี ต่ อ องค์ก าร สอดคล้อ งกับ
แนวคิด สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ได้กล่าวว่า เป็ นความสัมพันธ์ท่ี
เกิดขึ้น รู ส้ ึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพัน และเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีการยอมรับในองค์การ พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพือ่ ให้องค์การบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้
2.3 ปัจ จัย บรรยากาศสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารจัด สิ่ ง
อํา นวยความสะดวก วัส ดุ อุ ป กรณ์ เหมาะสม เพี ย งพอในการ
ปฏิบตั ิงาน จัดสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมให้บุคลากรมี
สวัสดิการที่ดี มีความไว้วางใจกันและกัน มีการส่งเสริมต่อกัน และ
มีสมั พันธ์ภาพทีด่ ีระหว่างบุคคล สนับสนุนให้ครูในสถานศึกษาให้มี
ขวัญ และกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน บรรยากาศที่ดี และเหมาะสม
ย่อมเอื้ออํานวยต่อการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสําเร็จ
สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ชยาธิ ศ กัญ หา (2550) ได้อ ธิ บ ายว่ า
บรรยากาศองค์การที่ ดี จะมี ผลให้บุ คลากรในสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็จ สอดคล้อง
กับ แนวคิ ด อัญ ชญา พานิ ช (2550) อธิ บ ายว่ า สภาพแวดล้อ ม
การปฏิบตั ิงานร่วมกันในองค์การ มีความไว้วางใจกันและกัน มีการ
ส่งเสริม ต่ อกัน และมีส มั พัน ธ์ภ าพที่ดีระหว่างบุ ค คลบรรยากาศ
องค์ก ารที่ดี จะส่ งผลต่ อการปฏิบ ตั ิ งานของบุคคลในทิศทางที่พึง
ประสงค์ และการบรรลุเป้ าหมายขององค์การ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
ปฏิบตั ิงานของครู มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ทัง้ ในภาพรวม และ
รายด้าน เรียงลําดับการปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยความ
ผูกพันต่อสถานศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา เป็ นอันดับตํา่ สุด ดังนัน้
ซึ่งจะเป็ นข้อมูลให้แก่โรงเรียน และหน่ วยงานต้นสังกัด นําข้อมูล
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จากการวิจยั ไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มสี มรรถนะที่สูงขึ้น
เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างคุณ ภาพของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 การพัฒนาสมรรถนะครูให้สูงขึ้นนัน้
จึงมีค วามจํา เป็ น ที่ค รู ต้อ งมีค วามผู ก พัน ต่ อ สถานศึ ก ษา คื อ มี
ความรูส้ กึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ยึดมัน่ ในจุดมุ่งหมาย
หรืออุดมการณ์ ของสถานศึกษา มีความศรัทธา ความจงรักภักดี
และยินดีเสียสละ มุ่งมัน่ ร่วมมือกัน พร้อมทีจ่ ะทุ่มเทแรงกายแรงใจ
เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายที่ตงั้ ไว้ และต้องการดํารงไว้ซ่ึง
การเป็ นสมาชิกของสถานศึกษานัน้ ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานของครู
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความก้าวหน้า และประโยชน์แก่
สถานศึกษา และแรงจูงใจ ใฝ่ สมั ฤทธิ์ ส่งผลให้ครูมีความต้องการ
ทํางานที่ทา้ ทายให้ประสบความสําเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐาน
สูง มีความมุ่งมัน่ และต่อสูเ้ พื่อจะทํางานให้ได้ตามเป้ าประสงค์ของ
ตนเอง และมีความสนใจทีจ่ ะให้ตนมีความเป็ นเลิศ ต้องการความมี
อิสระจากการทํางาน พยายามหาวิธีการแก้ปญ
ั หา และอุปสรรค์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตงั้ ไว้ได้ ดูแลเอาใจใส่
บุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล และมีความสามารถ
ในทางใช้เหตุ ผ ล ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํางานของบุ ค คลนั้น
ผสานกัน ทําให้บุคลากรเป็ นผูม้ ศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิงาน เพือ่ การ
บรรลุเป้ าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึ กษาปัจจัยที่ส่ งผลต่ อสมรรถนะการปฏิบ ตั ิ งาน
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2 เรียงลําดับ การปฏิบตั ิจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยแรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ ปัจจัยความผูกพันต่อสถานศึกษา และปัจจัยบรรยากาศ
สถานศึกษา ดังนัน้ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานของครูให้สูงขึ้น
จึงควรมีการปรับปรุง และพัฒนาเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1.1 ปัจ จัย แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ความต้อ งการ
ทํางานของครูในสถานศึกษา ที่ทา้ ทายให้ประสบความสําเร็จอย่างมี
คุณภาพ ด้วยมาตรฐานสูง มีความมุ่งมัน่ และต่อสูเ้ พือ่ จะทํางานให้
ได้ตามเป้ าประสงค์ของตนเอง และมีความสนใจที่จะให้ตนมีความ
เป็ นเลิศ ต้องการความมีอิสระจากการทํางาน พยายามหาวิธีการ
แก้ปญั หา และอุปสรรค์ทเ่ี กิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ

2.2 ปัจ จัยความผู ก พัน ต่ อสถานศึ ก ษา รู ส้ ึกว่าตนเป็ น
ส่วนหนึ่ งของสถานศึ ก ษา ยึด มัน่ ในจุด มุ่งหมาย มีค วามศรัท ธา
ความจงรักภักดี และยินดีเสียสละ มุ่งมัน่ ร่วมมือกัน พร้อมที่จะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างความก้าวหน้า และประโยชน์แก่สถานศึกษา
2.3 ปัจจัยบรรยากาศสถานศึกษา ควรมีการจัดสิง่ อํานวย
ความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ เหมาะสม เพียงพอในการปฏิบ ตั ิ งาน
จัดสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมให้บุคลากรมีสวัสดิการที่ดี
มีความไว้วางใจกันและกัน มีการส่งเสริมต่อกัน และมีสมั พันธ์ภาพที่
ดี ร ะหว่ า งบุ ค คล สนับ สนุ น ให้ค รู ใ นสถานศึ ก ษาให้มี ขวัญ และ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงาน บรรยากาศที่ดี และเหมาะสมย่อมเอื้ออํานวย
ต่อการปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา ให้บรรลุผลสําเร็จ
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การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ส ําเร็ จ ตามเป้ าหมายได้ เนื่ อ งจากความ
ช่ ว ยเหลือ ของอาจารย์ท่ีป รึก ษาหลัก อาจารย์ ดร.เมธี วิส าพรม
ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ และ รศ.จําเริญ อุ่นแก้ว อาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม
ทีค่ อยชี้แนะ ให้คาํ ปรึกษา ตรวจสอบ และ แก้ไขงานวิจยั ด้วยความ
เอาใจใส่ เพือ่ ให้ได้งานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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