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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครู
ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่ายโอน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่ายโอนสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก
กลุม่ ตัวอย่างคือ ครูจำ� นวน 217 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอนสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ปัจจัยด้านจิตวิสัย และล�ำดับสุดท้ายคือ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และล�ำดับสุดท้ายคือ ด้านงานบริหารงานบุคคล
3. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่ายโอนสูอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้ในบทบาท ปัจจัย
ความเชื่อถือระหว่างบุคคล ปั จจัยด้านลักษณะงาน และปั จจัยด้านภาวะผูน้ �ำ โดยมีค่าพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 18.60
ได้สมการดังนี้
Ŷ = 3.209 +.352 (X6) + .118 (X5) + .116 (X4) + .102 (X3)
* วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The objective of the study of factors affecting the performance perceived by teachers in
the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern
region. Questionnaire The sample was 217 teachers. The tools used for data collection was
questionnaire. The statistics was mean () , standard deviation(SD) Multiple regression analysis
1. Level Factors affecting the performance of the administrators perceived by teachers
in the educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern
region, as a whole, was found to be at the high level. It could be ranked from high to low as
follows: Characteristics of work, conceptual role, personal characteristic in psychology manner,
and leadership.
2. Level of performance of the administrators perceived by teachers in the educational
institutions transference for local administrative organization in the Eastern region. as a whole,
was found to be at the high level. It could be ranked from high to low as follows: Academic,
General Administration, Budget, and Personnel Management
3. Factors affecting the performance of the administrators perceived by teachers in the
educational institutions transference for local administrative organization in the Eastern region,
there was a significant difference at a level of 0.05, was conceptual role, inter-personal trust,
Characteristics of work and leadership, were found to be co – predictor at18.60 % The equation
is as follows.
Ŷ = 3.209 +.352 (X6) + .118 (X5) + .116 (X4) + .102 (X3)

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของไทยมีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นล�ำดับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทย แม้จะ
มีการทุ่มเททรัพยากรมากมาย แต่ก็ยังขาดระบบที่เชื่อม
โยงระหว่างวัตถุประสงค์ทางการศึกษา กับงบประมาณ
หรือทรัพยากร และผลงาน หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่ง
ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ดังนั้น ในระบบการ
ศึกษาไทยจึงมีภารกิจอีกจ�ำนวนมากที่ยังต้องการการ
ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านโอกาส
คุ ณ ภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นสิ่ง ที่
รัฐบาลควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและเร่งด�ำเนินการ
ซึ่งการออกแบบการกระจายอ�ำนาจการจัดการด้านงบ

ประมาณและการจัดการคุณภาพทางการเรียนที่เหมาะ
สมจะเป็นกลไกส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาและแก้ปัญหาดัง
กล่าว หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติบังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) พระ
ราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งการปฏิรูปการศึกษา 5 ประการ คือ
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหาร
จั ด การ ปฏิ รู ป ครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรและปฏิ รู ป
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา โดยหวังว่าจะเกิด
ผลในอีก 5-10 ปี โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้น�ำและ
จัดสรรทรัพยากรในการปฏิรปู ให้ดำ� เนินไปได้ ในส่วนของ
โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนต้องช่วยกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ไปในแนวทางร่วมกัน (สุรศักดิ์ หลาบ
มาลา, 2546, หน้า 2-3)
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นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545)
จนถึงปัจจุบัน การกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาของไทย
ยังไม่สามารถระบุรูปแบบการกระจายอ�ำนาจที่ชัดเจนได้
สามารถมองได้ว่ายังไม่เป็นการกระจายอ�ำนาจที่ชัดเจน
ได้ สภาพที่เป็นอยู่ ยังมีทั้งที่เป็นภาระงานที่เป็นรูปแบบ
การแบ่งอ�ำนาจ การมอบอ�ำนาจ และการโอนอ�ำนาจ ใน
ทางปฏิบัติ ส่วนกลางกระจายอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิด
ชอบที่มีอยู่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เต็ม
ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในการควบคุมของ
ส่วนกลางโดยมีกฎหมายรองรับ มีอสิ ระในการบริหาร การ
จัดการด้วยตนเอง ส่วนกลางท�ำหน้าที่ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมและควบคุมก�ำกับทางอ้อม การโอนอ�ำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นเอกภาพด้าน
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก�ำหนด
เป้าหมายในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและทิศทาง
ในการจัดการศึกษาเดียวกัน และเปิดโอกาสให้แต่ละท้อง
ถิ่นเลือกวิธีด�ำเนินการที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ส่วน
กลางเป็นเพียงผู้ก�ำหนดนโยบายให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ตรวจสอบมาตรฐานติดตาม และประเมินผลการด�ำเนิน
งานเท่ า นั้ น แม้ จะประกาศให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว แต่ผล
จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 หมวด 3กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของ
ชาวไทยบัญญัติในมาตราที่ 43 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ รัฐต้อง
ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและเอกชน” นอกจากนี้ในหมวดที่ 9 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมาตรา 289 ได้ระบุไว้ว่า “การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีบ่ ำ� รุงรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือวัฒนธรรมอันดีในท้องถิน่ องค์กร
ส่วนท้องถิน่ ย่อมมีสทิ ธิจดั การศึกษาอบรมและการมีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา

43และมาตรา 81 ทัง้ นีต้ ามกฎหมายบัญญัต”ิ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2547, หน้า 95)
จากข้อเสนอทีป่ ระมวลทัง้ หมดทีไ่ ด้กล่าวมาข้าง
ต้น จะเห็นได้ว่าการกระจายอ�ำนาจในการจัดการศึกษา
มีความจ�ำเป็นที่รัฐบาลและทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะ
ต้องด�ำเนินการ การกระจายอ�ำนาจก็มีทั้งข้อดี ข้อด้อย
ในตัวเอง การออกแบบระบบการจัดการศึกษาเพื่อน�ำไป
สูจ่ ดุ สมดุล ระหว่างการรวมศูนย์และการกระจายอ�ำนาจอ
ย่างค่อยเป็นค่อยไป น่าจะเป็นทางออกที่มี การถ่ายโอน
อ�ำนาจการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นควรถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมทั้งด้านการ
บริหารจัดการการศึกษา บุคลากรและงบประมาณดังเช่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ควรค�ำนึงถึง
ความพร้อมและค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวอาจ
เกิดขึน้ ได้เมือ่ บุคคลากรในหน่วยงานทีท่ ำ� งานอยูใ่ นหน่วย
งานนัน้ เกิดความผูกพันและทุม่ เทให้กบั การท�ำงานอย่าง
สุดความสามารถ แต่ตรงกันข้ามหากหน่วยงานหรือ
องค์การนั้นๆไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
และความพอใจได้ย่อมส่งผลต่อหน่วยงานเช่นกัน ความ
ส�ำเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษาจึงอาจขึ้นอยู่กับ
บุคคลากรที่ท�ำหน้าที่ให้การศึกษาในสังกัดนั้นๆ ว่าจะมี
ความกระตือรือร้น ความผูกพันต่อสิ่งที่ตนปฏิบัติมาก
น้อยเพียงไร ครูผู้เป็นบุคคลากรที่มีบทบาทมากที่สุดใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบ
ความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับครูเป็นปัจจัย
ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพทางการศึกษา (สาธิต
รื่นเริงใจ, 2549, หน้า 2)
ส�ำหรับโรงเรียนที่ถ่ายโอนสถานศึกษามาอยู่ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคคลากรที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกนับตั้งแต่ปี 2551 ได้มีการถ่ายโอนสถาน
ศึกษาจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรส่วน
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ท้องถิ่นทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ซึง่ เกิดปัญหาการร้องเรียนในภาคตะวัน
ออก ซึ่งจากผลการรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้สรุปถึงจ�ำนวนปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จาก
การร้องเรียนของพนักงานครู โดยเฉพาะกับการปฏิบัติ
งานของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า เมื่อรับถ่ายโอน
สถานศึกษาแล้วเกรงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ดีและมีมาตรฐานได้เท่ากับ
กระทรวงศึกษาธิการ ความรู้สึกในด้านขวัญและก�ำลังใจ
สวัสดิการ อัตราเงินเดือน ความมั่นคง ความก้าวหน้า
ในชีวิตราชการ และอีกหนึ่งปัญหาที่บุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดความวิตกกังวลคือ เกรงว่าการศึกษาจะกลาย
เป็นเรื่อง “การเมือง” เพราะเวลานี้การเมืองในท้องถิ่น
มี “ข่าว” เรื่องของการแข่งขันและผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้องมาก เกรงว่าผู้บริหารท้องถิ่นอาจละเลยการ
ให้การศึกษาแก่กลุม่ ประชาชนทีไ่ ม่ใช่ “ฐานเสียง” ของตน
ประกอบกับมี “ข่าว” เรือ่ งการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อยูเ่ นือง ๆ ท�ำให้กลุม่ บุคลากรทางการศึกษา
เกรงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทุจริตงบประมาณ
ในการจัดการศึกษา (คณะกรรมการข้าราชการครู, 2543,
หน้า 45)
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก เพื่อ
เป็นแนวทางส�ำคัญในการน�ำไปสนับสนุนหรือปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการบริหารงานพนักงานครูในสถานศึกษา
ทีท่ ำ� การถ่ายโอนสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ตรงตาม
ความต้องการของบุคคลากรและสถานศึกษาให้ท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงาน
ตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การ
ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามความคิด
เห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอนสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านตาม
ความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่าย
โอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะด้ านชีวสั งคม
สถานภาพสมรส
เพศ
วุฒิการศึกษา
รายได้
ขนาดสถานศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน

ปัจจัยลักษณะด้ านจิตวิสัย
1. ทัศนคติ
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา
1. ความสนใจในงาน
2. ความสนใจในด้านความสัมพันธ์
3. ความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ
1.
2.
3.
4.

งานวิชาการ
งานงบประมาณ
งานบริ หารงานบุคคล
งานบริ หารทัว่ ไป

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
1. ความพึงพอใจในงาน
2. เครื่ องมือและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ปัจจัยด้ านความเชื่อถือระหว่ างบุคคล
ปัจจัยด้ านการรับรู้ในบทบาท

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จ�ำนวน 523
คน ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระแก้ว
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครู จ�ำนวน
217 คน ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรแี ละจังหวัดสระแก้ว
จ�ำนวน 17 โรงเรียน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
2.1 ตัวแปรอิสระ
2.1.1 ลักษณะด้านชีวสังคม ได้แก่ สถานภาพ
สมรส เพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดสถานศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
2.1.2 ลักษณะด้านจิตวิสัย ได้แก่ ทัศนคติ แรง
จูงใจในการท�ำปฏิบัติงาน
2.1.3 ภาวะผูน้ ำ� ได้แก่ ความสนใจในงาน ความ
สนใจในความสัมพันธ์ ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง
2.1.4 ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก่ ความพึงพอใจใน
งาน เครื่องมือและ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกของพนักงาน
ครู
2.1.5 ปัจจัยความเชื่อถือระหว่างบุคคล
2.1.6 ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท
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2.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงาน ได้แก่
2.2.1 งานวิชาการ
2.2.2 งานงบประมาณ
2.2.3 งานบริหารงานบุคคล
2.2.4 งานบริหารทั่วไป

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ดังนี้

ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่
เกี่ยวกับ นโยบายการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น แนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อ
น�ำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดส�ำหรับการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากพนั ก งานครู ใ นสถานศึ ก ษาที่ ถ ่ า ยโอนสู ่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรแี ละ
จังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 17 โรงเรียน พนักงานครูจ�ำนวน
523 คน ก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดย
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตามสัดส่วนของ เครจซี่และมอร์แกน
ได้กลุ่มตัวอย่างพนักงานครูจ�ำนวน 217 คน มีขั้นตอน
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนของพนักงานครู จ�ำนวนสถานศึกษา จ�ำนวนประชากร จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามขนาด
โรงเรี ยน

ผู้บริหาร

ครู

ผู้บริหาร

ครู

ผู้บริหาร

ครู

ผู้บริหาร

2
4
0
6

รวมกลุ่ม
ตัวอย่าง

ครู

5
5
1
11

จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง
ชลบุรี
สระแก้ว

ผู้บริหาร

ใหญ่
กลาง
เล็ก
รวม

จำ�นวนประชากร
ชลบุรี
สระแก้ว
ครู

ขนาด จำ�นวนโรงเรียน
โรงเรียน ชลบุรี สระแก้ว

245
113
7
365

5
5
1
11

95
63
0
158

2
4
0
6

102
47
3
152

2
2
1
5

40
25
0
65

1
1
0
2

142
72
2
217

3
3
1
7

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือโดยน�ำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องและแก้ไข เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ความถูก
ต้องและความครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมในการใช้ภาษา จ�ำนวน 3 ท่าน น�ำ
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (try-out) กับพนักงาน
ครูในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน หาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach,
1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .94 น�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง
ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วม
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่ง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูล ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองโดยประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด คือองค์การ
ปกครองส่วนจังหวัดและผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
จั ด กระท� ำ ข้ อ มู ล ตรวจสอบความสมบู ร ณ์
วิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS for Windows และแปลผล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ แบบสอบถามจำ�นวน 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบ (check list)
เกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะบุคคลด้านชีวสังคม ได้แก่
สถานภาพสมรส เพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดสถาน
ศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะบุคคล
ด้านจิตวิสัย ได้แก่ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท�ำงาน
ของพนักงานครู
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
ได้แก่ ความสนใจในงาน ความสนใจด้านความสัมพันธ์
และความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานครู
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยด้านลักษณะงาน
ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และเครื่องมือและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกของพนักงานครู
ตอนที่ 5 แบบสอบถามปั จ จั ย ความเชื่ อ ถื อ
ระหว่างบุคคลของพนักงานครู
ตอนที่ 6 แบบสอบถามปัจจัยการรับรูใ้ นบทบาท
ของพนักงานครู

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554

หน้าที่ 107

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามความ กับการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประกอบไปด้วย 4
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่ายโอนสู่ ด้าน งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกตามเกี่ยว และงานบริหารทั่วไป
โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายความว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน		 ระดับ มากที่สุด
4 หมายความว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน		 ระดับ มาก
3 หมายความว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน		 ระดับ ปานกลาง
2 หมายความว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน		 ระดับ น้อย
1 หมายความว่า
มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน		 ระดับ น้อยที่สุด
ก�ำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่
ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านตาม
ความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่าย
โอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอน
สูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออก โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยการ
รับรู้ในบทบาท ปัจจัยด้านจิตวิสัย และล�ำดับสุดท้ายคือ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ

2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
พนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอนสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับจาก
มากไปน้อยได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบ
ประมาณ และล�ำดับสุดท้ายคือ ด้านงานบริหารงานบุคคล
3. ปัจจัยที่พยากรณ์การปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยตัว
พยากรณ์ที่ดีที่สุดคือ ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตาม
ความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่าย
โอนสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออกพบว่า
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ได้แก่

หน้าที่ 108

วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่าอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักชนก ค�ำวัจนัง (2551)
ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครนายก พบว่า ผลตอบแทน ความคาดหวังและ
วิธกี ารสูจ่ ดุ มุง่ หมาย เกิดจากนโยบายการบริหารจัดการที่
ให้ความส�ำคัญทางด้านขวัญก�ำลังใจของครู มีการประเมิน
ผลอย่างเป็นระบบยุติธรรมและโปร่งใส จึงส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยด้านจิตวิสัย พบว่าอยู่ในระดับมาก สอด
คล้องกับทฤษฏีของเฮอร์ซเบอร์ก( Herzberg, 1986
cited in Robbins & Judge, 2007, p. 170) ที่ได้
ท�ำการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท�ำงาน
ของนักบัญชีและวิศวกรจ�ำนวน 200 คน กล่าวว่าแรง
จูงใจในการท�ำงานของคนมีความแตกต่างกันคือถ้าคน
ใดมีแรงจูงใจในการท�ำงานแล้วคนนั้นจะตั้งใจท�ำงานให้
เกิดผลดีได้ ซึงมีความหมายและความส�ำคัญในฐานะที่
เป็นต้นก�ำเนิดของพฤติกรรม สอดคล้องกับวิจยั ของ อุบล
สุวรรณศรี (2549) ได้การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาเขต 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ด้านมีระดับแตกต่างกัน คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความส�ำเร็จของงาน และ
ด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับวิจยั
ของ สิรลิ กั ษณ์ สุองั คะศรี (2549) ได้ศกึ ษาแรงจูงใจในการ
ท�ำงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า
แรงจูงใจในการท�ำงานโดยร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
การได้รบั ความส�ำเร็จในการปฏิบตั งิ าน ได้รบั ประสบการณ์
มากขึ้น ได้รับการให้เกียรติ และการยกย่อง
ปัจจัยความเชื่อถือระหว่างบุคคล พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต รื่นเริงใจ

(2549) ได้ศกึ ษาปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแปรที่มีอิทธิผลทางตรงต่อผูกพันต่อองค์กรอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะบุคคลด้านชีวสังคม
ลักษณะบุคคลด้านจิตวิสัย ความเชื่อถือระหว่างบุคคล
การรับรู้ในบทบาทและบรรยากาศในโรงเรียน
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคล์ (Yukl, 2002, p. 65) ที่
ได้ศกึ ษาวิจยั ปรับปรุงขยายแนวคิดทางการศึกษาเกีย่ วกับ
ภาวะผู้น�ำขึ้น พบว่า ภาวะผู้นำ� ที่มีประสิทธิภาพในด้าน
ความสนใจในงาน ความสนใจด้านความสัมพันธ์ ความ
สนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์จะส่งผลให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย การถ่ายโอนสถานศึกษานัน้ ท�ำให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษามีอำ� นาจในการบริหารจัดการอย่างอิสระตาม
งบประมาณที่ได้รับมาตามสัดส่วนจ�ำนวนนักเรียน ซึ่ง
ท�ำให้สถานศึกษาได้มีการจัดสรรการใช้เงินอย่างเต็มที่
การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำสูงจึงเป็นผลดีต่อการปฏิบัติ
งานโดยตรงเนือ่ งจากผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการสัง่ การ ดูแล
การปฏิบตั งิ านโดยรวมของสถานศึกษา สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ พิกลุ ดีพจิ ารณ์ (2548) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการ
ใช้อำ� นาจของผูบ้ ริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษา
พบว่า ความแตกต่างของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อจิต
ลักษณะและพฤติกรรมรวมถึงบทบาททางสังคม แต่การ
ใช้อ�ำนาจในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
พนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอนสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ได้แก่
งานวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัฐวุฒิชัย มาจิตต์ภาสกร (2552) ได้
ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด�ำเนินงานวิชาการ
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ในโรงเรี ย นเอกชนระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในเขต
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า
จ�ำแนกตามที่ต้ัง ระบบบริหาร และประเภทสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ได้เสนอแนวทางพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดท�ำแผนการ
เรียนรูเ้ ป็นรายวิชา ด้านการวัดประเมินผล ควรจัดสัมมนา
อบรมบุคคลากรให้พัฒนาความรู้อยู่เสมอ
งานบริ ห ารทั่ ว ไป พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล สุวัตถิกุล (2545) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ผลการ
ศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาการศึกษามีความเหมาะสม อยู่
ในระดับมากคือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ในด้านงานจัดการเรียน
การสอนและด้านบริหารทั่วไปในงานกิจการนักเรียนและ
บริการมีระดับความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
งบประมาณ พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคกรัท
(Mcgrath, 2003) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งองค์ ก ารแห่ ง การ
เรียนรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและบทเรียนส�ำหรับเทศบาล
วัตถุประสงค์สำ� คัญในการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาว่าเทศบาล
สังกัดที่เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ได้มีการเรียนรู้
อย่างไร ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ
ในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัย
แรกคือ วิสัยทัศน์ขององค์กรและภาวะความเข้มแข็ง
ของผู้น�ำ ปัจจัยที่สองคือ กระบวนการงบประมาณที่ส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ ซึ่งมีระบบย่อยๆที่มี
ความสัมพันธ์ 6 ประการ คือ การริเริ่มที่มีคุณภาพพลัง
ประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์กบั สือ่ ปฏิสมั พันธ์และการศึกษาของชุมชน
ความร่วมมือและความไว้วางใจของฝ่ายปกครอง แต่ละ
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ระบบแม้จะปฏิบตั ติ า่ งกันแต่ลว้ นมีความจ�ำเป็นส�ำหรับให้
เทศบาลมีความก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
งานบริหารงานบุคคล พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัส บรรจงเมือง
(2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูประถม
ศึกษาต่อกรณีการถ่ายโอนอ�ำนาจการจัดการศึกษาให้กบั
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ศึกษาเฉพาะกรณีส�ำนักงาน
การประถมศึกษาอ�ำเภอเมืองระยอง ผลการศึกษาพบว่า
เรียงตามล�ำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในด้านต่างๆ
คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบ
ประมาณ และครูประถมศึกษาที่สังกัดโรงเรียนขนาด
ใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเรื่องการถ่าย
โอนอ�ำนาจทางการจัดการศึกษาด้านบริหารงานบุคคล
แตกต่างกัน
3. ปัจจัยที่พยากรณ์การปฏิบัติงานตามความ
คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�ำการถ่ายโอน
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า
ปัจจัยการรับรูใ้ นบทบาท สามารถพยากรณ์การปฏิบตั งิ าน
ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระวัธน์ สิงหบุตร
(2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการ
มีส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถานศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาเขต
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 พบว่า บทบาท
ที่ถูกก�ำหนดจะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม บทบาท
จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการปฏิบัติงานของบุคคล
ดังนั้นการรับรู้ในบทบาทของตนเองจะท�ำให้คนมีความ
สุขในการด�ำเนินชีวิต เนื่องจากบทบาทมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของคนที่จะแสดงพฤติกรรมตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในบทบาทที่เป็นที่คาดหวังจากผู้อื่น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สาธิต รื่นเริงใจ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ผลการศึกษาพบว่า การรับรูใ้ นบทบาท มีอทิ ธิพล
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ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลโดยตรง
ต่อการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน เนื่องจากความคาดหวัง
จากบุคคลต่างๆ อาจจะน�ำไปสู่ความตึงเครียด และเกิด
ความไม่พึงพอใจในงาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การ
ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
ผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้
1. ปัจจัยความเชือ่ ถือระหว่างบุคคล ควรมีความ
ไว้วางใจผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน พยายามช่วยเหลือ
และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา ควรมีความจริงใจและ
สนใจในการแสดงความคิดเห็น สถานศึกษาควรให้ความ
ส�ำคัญโดยมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการตัดสินใจการท�ำงานด้านต่างๆ
2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ ควรกระจายอ�ำนาจ
มอบหมายงานให้สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
สร้างความสามารถที่ท�ำให้ผู้อื่นไว้วางใจ มีพลังและมุ่ง
การปฏิบัติให้บรรลุผล สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
3. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ควรทีจ่ ะว่างตัวบุคคล
ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอุทิศ
ทั้งแรงกาย แรงใจให้แก่งานและองค์กร ซึ่งจะเป็นผลให้
หน่วยงานขององค์กรนัน้ สามารถด�ำเนินไปสูจ่ ดุ มุง่ หมาย
และก้าวหน้า
4. ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ควรมอบหมายให้
ท�ำงานจนส�ำเร็จลุล่วง ได้รับค�ำอธิบายอย่างชัดเจนใน

งานที่ต้องท�ำ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย มีการ
ร่วมกันมอบหมายและอธิบายความหมายความส�ำคัญ
ของบทบาททีถ่ กู ก�ำหนด ให้ตระหนักถึงแม้วา่ บุคคลบาง
บุคคลจะไม่ได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามบทบาททีค่ าดหวังโดย
ผู้อื่น แต่ก็ยังคงต้องยอมรับว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติตาม
บทบาทที่สังคมก�ำหนดให้
5. งานวิชาการ ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท�ำงาน มีการฝึก
อบรมเพือ่ ให้พนักงานครูมคี วามรูแ้ ละทักษะในการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. งานบริหารงานบุคคล ควรมีการสร้างความ
เข้ า ใจในกระบวนการท� ำ งานทั้ ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
สถานศึกษาและพนักงานครู มีปัจจัยที่จะมากระตุ้นให้
พนักงานครูและบุคลากรมีแรงจูงใจในการท�ำงาน เช่น
การให้สวัสดิการบ้านพัก อาหารกลางวัน เงินช่วยเหลือ
ครอบครัว เป็นต้น
7. งานงบประมาณ ควรมีการปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานงบประมาณในการเบิกค่ารักษาพยาบาล เงินการ
ศึกษาบุตร สร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
8. งานบริหารทั่วไป ควรมีการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับชุมชน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูในสถานศึกษาทีท่ ำ� การถ่ายโอนสูอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การในสถาน
ศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นไปหลั ง จากท� ำ การถ่ า ยโอนสู ่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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