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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครู

ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 
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บทคัดย่อ
การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานตามความคดิเหน็ของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

งานตามความคิดเห็นของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่ายโอนสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวันออก 

กลุม่ตวัอย่างคอื ครจู�านวน 217 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม สถิตทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่า

เฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอนสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ปัจจัยด้านจิตวิสัย และล�าดับสุดท้ายคือ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 

2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และล�าดับสุดท้ายคือ ด้านงานบริหารงานบุคคล 

3. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบัิตงิานตามความคดิเหน็ของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่ายโอนสูอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจยัการรับรู้ในบทบาท ปัจจยั

ความเช่ือถือระหวา่งบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ ำา โดยมีค่าพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 18.60 

ได้สมการดังนี้

Ŷ = 3.209 +.352 (X6) + .118 (X5) + .116 (X4) + .102 (X3)
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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 (X
6
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5
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาของไทยมีพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงมาเป็นล�าดับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 

แต่อย่างไรกต็ามการจดัการศกึษาของประเทศไทย แม้จะ

มีการทุ่มเททรัพยากรมากมาย แต่ก็ยังขาดระบบที่เชื่อม

โยงระหว่างวัตถุประสงค์ทางการศึกษา กับงบประมาณ

หรือทรัพยากร และผลงาน หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่ง

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ดังนั้น ในระบบการ

ศึกษาไทยจึงมีภารกิจอีกจ�านวนมากที่ยังต้องการการ

ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาด้านโอกาส 

คุณภาพ และความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นสิ่งที่

รัฐบาลควรให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิงและเร่งด�าเนินการ 

ซึ่งการออกแบบการกระจายอ�านาจการจัดการด้านงบ

ประมาณและการจัดการคุณภาพทางการเรียนท่ีเหมาะ

สมจะเป็นกลไกส�าคัญยิ่งในการพัฒนาและแก้ปัญหาดัง

กล่าว หลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติบังคับ

ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) พระ

ราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งการปฏิรูปการศึกษา 5 ประการ คือ 

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบบริหาร

จัดการ ปฏิรูปครู คณาจารย์และบุคลากรและปฏิรูป

ทรพัยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา โดยหวงัว่าจะเกดิ

ผลในอีก 5-10 ปี โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้น�าและ

จดัสรรทรพัยากรในการปฏริปูให้ด�าเนนิไปได้ ในส่วนของ

โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนต้องช่วยกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ไปในแนวทางร่วมกัน (สุรศักดิ์ หลาบ

มาลา, 2546, หน้า 2-3)
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นับต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) 

จนถึงปัจจุบัน การกระจายอ�านาจทางการศึกษาของไทย

ยังไม่สามารถระบุรูปแบบการกระจายอ�านาจที่ชัดเจนได้ 

สามารถมองได้ว่ายังไม่เป็นการกระจายอ�านาจท่ีชัดเจน

ได้ สภาพที่เป็นอยู่ ยังมีทั้งที่เป็นภาระงานท่ีเป็นรูปแบบ

การแบ่งอ�านาจ การมอบอ�านาจ และการโอนอ�านาจ ใน

ทางปฏิบัติ ส่วนกลางกระจายอ�านาจหน้าที่ความรับผิด

ชอบที่มีอยู่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่เต็ม

ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ในการควบคุมของ

ส่วนกลางโดยมกีฎหมายรองรับ มีอสิระในการบรหิาร การ

จัดการด้วยตนเอง ส่วนกลางท�าหน้าที่ให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมและควบคุมก�ากับทางอ้อม การโอนอ�านาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นเอกภาพด้าน

นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ก�าหนด

เป้าหมายในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและทิศทาง

ในการจดัการศกึษาเดยีวกนั และเปิดโอกาสให้แต่ละท้อง

ถิ่นเลือกวิธีด�าเนินการที่หลากหลายได้ด้วยตนเอง ส่วน

กลางเป็นเพียงผู้ก�าหนดนโยบายให้ค�าปรึกษาแนะน�า

ตรวจสอบมาตรฐานติดตาม และประเมินผลการด�าเนิน

งานเท่านั้น แม้จะประกาศให้เลิกใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว แต่ผล

จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 หมวด 3กล่าวถึงสิทธิเสรีภาพของ

ชาวไทยบัญญัติในมาตราที่ 43 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ

สองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ รัฐต้อง

ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้อง

ถิ่นและเอกชน” นอกจากนี้ในหมวดที่ 9 การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในมาตรา 289 ได้ระบุไว้ว่า “การปกครอง

ส่วนท้องถิน่ มหีน้าทีบ่�ารงุรกัษาวัฒนธรรม จารตีประเพณี 

ภมูปัิญญาท้องถิน่ หรอืวัฒนธรรมอนัดใีนท้องถิน่ องค์กร

ส่วนท้องถิน่ย่อมมสีทิธจิดัการศกึษาอบรมและการมส่ีวน

ร่วมในการจัดการศึกษาของรัฐ แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 

43และมาตรา 81 ทัง้นีต้ามกฎหมายบญัญตั”ิ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2547, หน้า 95)

จากข้อเสนอท่ีประมวลท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาข้าง

ต้น จะเห็นได้ว่าการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษา

มีความจ�าเป็นท่ีรัฐบาลและทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะ

ต้องด�าเนินการ การกระจายอ�านาจก็มีท้ังข้อดี ข้อด้อย

ในตัวเอง การออกแบบระบบการจัดการศึกษาเพื่อน�าไป

สูจ่ดุสมดลุ ระหว่างการรวมศนูย์และการกระจายอ�านาจอ

ย่างค่อยเป็นค่อยไป น่าจะเป็นทางออกที่มี การถ่ายโอน

อ�านาจการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นควรถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมทั้งด้านการ

บริหารจัดการการศึกษา บุคลากรและงบประมาณดังเช่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

ที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ควรค�านึงถึง

ความพร้อมและค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวอาจ

เกดิขึน้ได้เมือ่บคุคลากรในหน่วยงานทีท่�างานอยูใ่นหน่วย

งานนัน้ เกดิความผกูพนัและทุม่เทให้กบัการท�างานอย่าง

สุดความสามารถ แต่ตรงกันข้ามหากหน่วยงานหรือ

องค์การนั้นๆไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

และความพอใจได้ย่อมส่งผลต่อหน่วยงานเช่นกัน ความ

ส�าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษาจึงอาจข้ึนอยู่กับ

บุคคลากรท่ีท�าหน้าท่ีให้การศึกษาในสังกัดน้ันๆ ว่าจะมี

ความกระตือรือร้น ความผูกพันต่อสิ่งท่ีตนปฏิบัติมาก

น้อยเพียงไร ครูผู้เป็นบุคคลากรที่มีบทบาทมากที่สุดใน

การพฒันาคุณภาพการศกึษา การจดัการศกึษาจะประสบ

ความส�าเร็จมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับครูเป็นปัจจัย

ส�าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพทางการศึกษา (สาธิต 

รื่นเริงใจ, 2549, หน้า 2)

ส�าหรับโรงเรียนที่ถ่ายโอนสถานศึกษามาอยู่ใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานของบุคคลากรที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกนับตั้งแต่ปี 2551 ได้มีการถ่ายโอนสถาน

ศึกษาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรส่วน
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ท้องถ่ินทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การ

บรหิารส่วนต�าบล ซ่ึงเกดิปัญหาการร้องเรยีนในภาคตะวัน

ออก ซึ่งจากผลการรายงานของส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืน ได้สรุปถงึจ�านวนปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก

การร้องเรียนของพนักงานครู โดยเฉพาะกับการปฏิบัติ

งานของบุคลากรทางการศึกษา พบว่า เมื่อรับถ่ายโอน

สถานศึกษาแล้วเกรงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ดีและมีมาตรฐานได้เท่ากับ

กระทรวงศึกษาธิการ ความรู้สึกในด้านขวัญและก�าลังใจ 

สวัสดิการ อัตราเงินเดือน ความมั่นคง ความก้าวหน้า

ในชีวิตราชการ และอีกหนึ่งปัญหาที่บุคลากรทางการ

ศึกษาเกิดความวิตกกังวลคือ เกรงว่าการศึกษาจะกลาย

เป็นเรื่อง “การเมือง” เพราะเวลานี้การเมืองในท้องถิ่น

มี “ข่าว” เรื่องของการแข่งขันและผลประโยชน์เข้ามา

เก่ียวข้องมาก เกรงว่าผู้บริหารท้องถ่ินอาจละเลยการ

ให้การศกึษาแก่กลุม่ประชาชนทีไ่ม่ใช่ “ฐานเสียง” ของตน 

ประกอบกบัม ี“ข่าว” เรือ่งการทุจรติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่อยู่เนือง ๆ  ท�าให้กลุม่บคุลากรทางการศกึษา

เกรงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทุจริตงบประมาณ

ในการจดัการศกึษา (คณะกรรมการข้าราชการคร,ู 2543, 

หน้า 45)

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท�าให้ผู้วิจัยสนใจ

ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก เพื่อ

เป็นแนวทางส�าคัญในการน�าไปสนับสนุนหรือปรับปรุง

แก้ไขนโยบายการบริหารงานพนักงานครูในสถานศึกษา

ท่ีท�าการถ่ายโอนสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ตรงตาม

ความต้องการของบุคคลากรและสถานศึกษาให้ท้องถิ่น

ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงาน

ตามความคดิเหน็ของพนกังานครูในสถานศกึษาท่ีท�าการ

ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามความคิด

เห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาท่ีท�าการถ่ายโอนสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏบิตังิานตาม

ความคดิเหน็ของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่าย

โอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ตัวแปรอสิระ                             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 
 

ปัจจัยลกัษณะด้านชีวสังคม 
1. สถานภาพสมรส 
2. เพศ 
3. วฒิุการศึกษา 
4. รายได ้
5. ขนาดสถานศึกษา 
6. ประสบการณ์การทาํงาน 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. ความสนใจในงาน 
2. ความสนใจในดา้นความสัมพนัธ์ 
3. ความสนใจในดา้นการเปล่ียนแปลง

ปัจจัยลกัษณะด้านจิตวสัิย 
1. ทศันคติ 
2. แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

 
 

การปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 

 
1. งานวชิาการ 
2. งานงบประมาณ 
3. งานบริหารงานบุคคล 
4. งานบริหารทัว่ไป 

 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
1. ความพึงพอใจในงาน 
2. เคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ปัจจัยด้านความเช่ือถือระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านการรับรู้ในบทบาท 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จ�านวน 523 

คน ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระแก้ว 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานครู จ�านวน 

217 คน ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบรุแีละจังหวดัสระแก้ว 

จ�านวน 17 โรงเรียน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Random Sampling) 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

2.1 ตัวแปรอิสระ 

2.1.1 ลักษณะด้านชีวสังคม ได้แก่ สถานภาพ

สมรส เพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดสถานศึกษา 

ประสบการณ์การท�างาน

2.1.2 ลักษณะด้านจิตวิสัย ได้แก่ ทัศนคติ แรง

จูงใจในการท�าปฏิบัติงาน

2.1.3 ภาวะผูน้�า ได้แก่ ความสนใจในงาน ความ

สนใจในความสัมพันธ์ ความสนใจในการเปลี่ยนแปลง

2.1.4 ปัจจยัลักษณะงาน ได้แก่ ความพงึพอใจใน

งาน เครื่องมือและ สิ่งอ�านวยความสะดวกของพนักงาน

ครู

2.1.5 ปัจจัยความเชื่อถือระหว่างบุคคล

2.1.6 ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท

2.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงาน ได้แก่

2.2.1 งานวิชาการ

2.2.2 งานงบประมาณ

2.2.3 งานบริหารงานบุคคล

2.2.4 งานบริหารทั่วไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน 

ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวกับ นโยบายการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น แนวคิด

เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจทางการศึกษา การปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ

น�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดส�าหรับการวิจัย

ข้ันตอนท่ี 2 เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

จากพนักงานครูในสถานศึกษาที่ถ ่ายโอนสู ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออก จงัหวัดชลบรุแีละ

จังหวัดสระแก้ว จ�านวน 17 โรงเรียน พนักงานครูจ�านวน 

523 คน ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบ

หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดย

ก�าหนดขนาดกลุ่มตามสัดส่วนของ เครจซี่และมอร์แกน 

ได้กลุ่มตัวอย่างพนักงานครูจ�านวน 217 คน มีขั้นตอน

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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ตารางที่ 1 จำานวนของพนกังานครู จำานวนสถานศึกษา จำานวนประชากร จำานวนกลุ่มตวัอยา่ง จำาแนกตามขนาด

โรงเรียน

ขนาด
โรงเรียน

จ�านวนโรงเรียน จ�านวนประชากร จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่ม
ตัวอย่างชลบุรี สระแก้ว ชลบุรี สระแก้ว ชลบุรี สระแก้ว

คร
ู

ผู้บ
ริห

าร

คร
ู

ผู้บ
ริห

าร

คร
ู

ผู้บ
ริห

าร

คร
ู

ผู้บ
ริห

าร

คร
ู

ผู้บ
ริห

าร

ใหญ่ 5 2 245 5 95 2 102 2 40 1 142 3

กลาง 5 4 113 5 63 4 47 2 25 1 72 3

เล็ก 1 0 7 1 0 0 3 1 0 0 2 1

รวม 11 6 365 11 158 6 152 5 65 2 217 7

ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ

เครื่องมือโดยน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความ

ถูกต้องและแก้ไข เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ความถูก

ต้องและความครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) 

และความเหมาะสมในการใช้ภาษา จ�านวน 3 ท่าน น�า

แบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (try-out) กับพนักงาน

ครูในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คน หาค่าความ

เช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 

1990, pp. 202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ .94 น�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจาก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วม

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่ง เพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูล ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วย

ตนเองโดยประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด คือองค์การ

ปกครองส่วนจังหวัดและผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

จัดกระท�าข ้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

วเิคราะห์โดยโปรแกรม SPSS for Windows และแปลผล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

ได้แก่ แบบสอบถามจ�านวน 7 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบ (check list) 

เกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะบุคคลด้านชีวสังคม ได้แก่ 

สถานภาพสมรส เพศ วุฒิการศึกษา รายได้ ขนาดสถาน

ศึกษา ประสบการณ์การท�างาน

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะบุคคล

ด้านจิตวิสัย ได้แก่ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท�างาน

ของพนักงานครู

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านภาวะผู้น�า

ได้แก่ ความสนใจในงาน ความสนใจด้านความสัมพันธ์ 

และความสนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานครู

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน และเครื่องมือและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกของพนักงานครู

ตอนที่ 5 แบบสอบถามปัจจัยความเช่ือถือ

ระหว่างบุคคลของพนักงานครู

ตอนที ่6 แบบสอบถามปัจจยัการรบัรูใ้นบทบาท

ของพนักงานครู
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ตอนที ่7 แบบสอบถามการปฏิบัตงิานตามความ

คดิเหน็ของพนักงานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่ายโอนสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกตามเกี่ยว

กับการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประกอบไปด้วย 4 

ด้าน งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล 

และงานบริหารทั่วไป

โดยก�าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี

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�าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงัน้ี

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 ติที่ ใช ้ ใ นกา รวิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อมู ล ได ้ แก ่ 

ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)

ผลการวิจัย
การวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏิบัตงิานตาม

ความคดิเหน็ของพนักงานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่าย

โอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก

1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออก โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงล�าดบั

จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยการ

รับรู้ในบทบาท ปัจจัยด้านจิตวิสัย และล�าดับสุดท้ายคือ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 

2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ

พนักงานครูในสถานศึกษาท่ีท�าการถ่ายโอนสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยได้แก่ งานวิชาการ งานบริหารทั่วไป งานงบ

ประมาณ และล�าดบัสดุท้ายคอื ด้านงานบรหิารงานบคุคล 

3. ปัจจัยท่ีพยากรณ์การปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก โดยตัว

พยากรณ์ที่ดีที่สุดคือ ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท 

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตาม

ความคดิเหน็ของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการถ่าย

โอนสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออกพบว่า

1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ได้แก่
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ปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่าอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักชนก ค�าวัจนัง (2551) 

ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานครนายก พบว่า ผลตอบแทน ความคาดหวังและ

วธิกีารสูจ่ดุมุ่งหมาย เกดิจากนโยบายการบรหิารจัดการท่ี

ให้ความส�าคญัทางด้านขวัญก�าลงัใจของคร ูมกีารประเมนิ

ผลอย่างเป็นระบบยุติธรรมและโปร่งใส จึงส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านจิตวิสัย พบว่าอยู่ในระดับมาก สอด

คล้องกับทฤษฏีของเฮอร์ซเบอร์ก( Herzberg, 1986 

cited in Robbins & Judge, 2007, p. 170) ที่ได้

ท�าการศกึษาโดยสมัภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท�างาน

ของนักบัญชีและวิศวกรจ�านวน 200 คน กล่าวว่าแรง

จูงใจในการท�างานของคนมีความแตกต่างกันคือถ้าคน

ใดมีแรงจูงใจในการท�างานแล้วคนนั้นจะตั้งใจท�างานให้

เกิดผลดีได้ ซึงมีความหมายและความส�าคัญในฐานะที่

เป็นต้นก�าเนดิของพฤตกิรรม สอดคล้องกับวิจัยของ อบุล 

สุวรรณศร ี(2549) ได้การศกึษาแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน

ของครูโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่ประถม

ศึกษาเขต 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแต่ละ

ด้านมีระดับแตกต่างกัน คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร

งานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความส�าเร็จของงาน และ

ด้านความรบัผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบัวิจัย

ของ สริิลกัษณ์ สอัุงคะศร ี(2549) ได้ศกึษาแรงจูงใจในการ

ท�างานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน เขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า 

แรงจูงใจในการท�างานโดยร่วมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

การได้รบัความส�าเรจ็ในการปฏิบัติงาน ได้รบัประสบการณ์

มากขึ้น ได้รับการให้เกียรติ และการยกย่อง 

ปัจจัยความเชื่อถือระหว่างบุคคล พบว่าอยู่ใน

ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิต รื่นเริงใจ 

(2549) ได้ศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตท่ีุส่งผลต่อความผกูพนั

ต่อองค์กรของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า 

ตัวแปรท่ีมีอิทธิผลทางตรงต่อผูกพันต่อองค์กรอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะบุคคลด้านชีวสังคม 

ลักษณะบุคคลด้านจิตวิสัย ความเชื่อถือระหว่างบุคคล 

การรับรู้ในบทบาทและบรรยากาศในโรงเรียน

ปัจจยัด้านภาวะผูน้�า พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคล์ (Yukl, 2002, p. 65) ที่

ได้ศึกษาวจิยัปรับปรุงขยายแนวคดิทางการศกึษาเกีย่วกบั

ภาวะผู้น�าขึ้น พบว่า ภาวะผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพในด้าน

ความสนใจในงาน ความสนใจด้านความสัมพันธ์ ความ

สนใจในด้านการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์จะส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

ตามเป้าหมาย การถ่ายโอนสถานศกึษานัน้ท�าให้ผูบ้รหิาร

สถานศกึษามอี�านาจในการบรหิารจดัการอย่างอสิระตาม

งบประมาณท่ีได้รับมาตามสัดส่วนจ�านวนนักเรียน ซึ่ง

ท�าให้สถานศึกษาได้มีการจัดสรรการใช้เงินอย่างเต็มที่ 

การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าสูงจึงเป็นผลดีต่อการปฏิบัติ

งานโดยตรงเนือ่งจากผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการสัง่การ ดูแล

การปฏบัิตงิานโดยรวมของสถานศกึษา สอดคล้องกบังาน

วจิยัของ พกิลุ ดพีจิารณ์ (2548) ท่ีได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการ

ใช้อ�านาจของผูบ้รหิารกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออก ผลการศึกษา

พบว่า ความแตกต่างของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อจิต

ลักษณะและพฤติกรรมรวมถึงบทบาททางสังคม แต่การ

ใช้อ�านาจในการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

2. ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ

พนักงานครูในสถานศึกษาท่ีท�าการถ่ายโอนสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ได้แก่

งานวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รัฐวุฒิชัย มาจิตต์ภาสกร (2552) ได้

ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการด�าเนินงานวิชาการ
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ในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขต

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการศึกษา พบว่า 

จ�าแนกตามที่ตั้ง ระบบบริหาร และประเภทสถานศึกษา

โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย

ส�าคัญทางสถิติ ได้เสนอแนวทางพัฒนาการด�าเนินงาน 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดท�าแผนการ

เรยีนรูเ้ป็นรายวชิา ด้านการวัดประเมนิผล ควรจัดสมัมนา 

อบรมบุคคลากรให้พัฒนาความรู้อยู่เสมอ 

งานบริหารทั่วไป พบว ่าอยู ่ ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล สุวัตถิกุล (2545) ได้

ศกึษาความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้

ฐานต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ผลการ

ศกึษา พบว่า ความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาการศึกษามีความเหมาะสม อยู่

ในระดับมากคอืด้านวชิาการ ด้านงบประมาณ ด้านบรหิาร

บุคคล และด้านบริหารทั่วไป ในด้านงานจัดการเรียน

การสอนและด้านบริหารทั่วไปในงานกิจการนักเรียนและ

บริการมีระดับความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด 

งบประมาณ พบว่าอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แมคกรัท 

(Mcgrath, 2003) ได้ศึกษาเรื่ององค์การแห่งการ

เรียนรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและบทเรียนส�าหรับเทศบาล 

วตัถุประสงค์ส�าคญัในการวิจัยครัง้น้ี เพือ่ศกึษาว่าเทศบาล

สังกัดท่ีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ได้มีการเรียนรู้

อย่างไร ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยส�าคัญ 2 ประการ

ในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจัย

แรกคือ วิสัยทัศน์ขององค์กรและภาวะความเข้มแข็ง

ของผู้น�า ปัจจัยที่สองคือ กระบวนการงบประมาณที่ส่ง

เสริมกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ ซึ่งมีระบบย่อยๆที่มี

ความสัมพันธ์ 6 ประการ คือ การริเริ่มที่มีคุณภาพพลัง

ประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและฝ่ายบริหาร 

ความสมัพันธ์กบัสือ่ ปฏสิมัพันธ์และการศกึษาของชมุชน 

ความร่วมมือและความไว้วางใจของฝ่ายปกครอง แต่ละ

ระบบแม้จะปฏบิตัต่ิางกนัแต่ล้วนมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัให้

เทศบาลมีความก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

งานบริหารงานบุคคล พบว่าอยู่ในระดับปาน

กลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สหัส บรรจงเมือง 

(2545) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูประถม

ศกึษาต่อกรณกีารถ่ายโอนอ�านาจการจดัการศกึษาให้กบั

องค์การบริหารส่วนต�าบล ศึกษาเฉพาะกรณีส�านักงาน

การประถมศึกษาอ�าเภอเมืองระยอง ผลการศึกษาพบว่า 

เรียงตามล�าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในด้านต่างๆ 

คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงานงบ

ประมาณ และครูประถมศึกษาท่ีสังกัดโรงเรียนขนาด

ใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นเร่ืองการถ่าย

โอนอ�านาจทางการจัดการศึกษาด้านบริหารงานบุคคล

แตกต่างกัน

3. ปัจจัยท่ีพยากรณ์การปฏิบัติงานตามความ

คิดเห็นของพนักงานครูในสถานศึกษาที่ท�าการถ่ายโอน

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า

ปัจจยัการรับรู้ในบทบาท สามารถพยากรณ์การปฏบิตังิาน

ได้ดีที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระวัธน์ สิงหบุตร 

(2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการ

มีส่วนร่วมในภาระงานการบริหารสถานศึกษาของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาเขต

ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 9 พบว่า บทบาท

ท่ีถูกก�าหนดจะแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม บทบาท

จึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการปฏิบัติงานของบุคคล 

ดังนั้นการรับรู้ในบทบาทของตนเองจะท�าให้คนมีความ

สุขในการด�าเนินชีวิต เนื่องจากบทบาทมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของคนที่จะแสดงพฤติกรรมตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ในบทบาทท่ีเป็นท่ีคาดหวังจากผู้อ่ืน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สาธิต รื่นเริงใจ (2549) ได้ศึกษาปัจจัยเชิง

สาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ผลการศกึษาพบว่า การรับรูใ้นบทบาท มอีทิธพิล
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ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่งผลโดยตรง

ต่อการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน เนื่องจากความคาดหวัง

จากบุคคลต่างๆ อาจจะน�าไปสู่ความตึงเครียด และเกิด

ความไม่พึงพอใจในงาน 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลวิจัยไปใช้

จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ตามความคดิเหน็ของพนกังานครใูนสถานศกึษาทีท่�าการ

ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

ผู้วิจัยเสนอแนะดังนี้

1. ปัจจยัความเชือ่ถอืระหว่างบคุคล ควรมคีวาม

ไว้วางใจผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน พยายามช่วยเหลือ

และช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา ควรมีความจริงใจและ

สนใจในการแสดงความคิดเห็น สถานศึกษาควรให้ความ

ส�าคัญโดยมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการตัดสินใจการท�างานด้านต่างๆ

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า ควรกระจายอ�านาจ 

มอบหมายงานให้สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้า

มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 

สร้างความสามารถที่ท�าให้ผู้อ่ืนไว้วางใจ มีพลังและมุ่ง

การปฏิบัติให้บรรลุผล สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย

3. ปัจจยัด้านลกัษณะงาน ควรทีจ่ะว่างตวับคุคล

ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอุทิศ

ทั้งแรงกาย แรงใจให้แก่งานและองค์กร ซ่ึงจะเป็นผลให้

หน่วยงานขององค์กรนัน้สามารถด�าเนนิไปสูจุ่ดมุง่หมาย

และก้าวหน้า 

4. ปัจจัยการรับรู้ในบทบาท ควรมอบหมายให้

ท�างานจนส�าเร็จลุล่วง ได้รับค�าอธิบายอย่างชัดเจนใน

งานที่ต้องท�า ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย มีการ

ร่วมกันมอบหมายและอธิบายความหมายความส�าคัญ

ของบทบาททีถ่กูก�าหนด ให้ตระหนกัถงึแม้ว่าบคุคลบาง

บคุคลจะไม่ได้ประพฤตปิฏบิตัติามบทบาททีค่าดหวงัโดย

ผู้อื่น แต่ก็ยังคงต้องยอมรับว่าบุคคลจะต้องปฏิบัติตาม

บทบาทที่สังคมก�าหนดให้

5. งานวิชาการ ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท�างาน มีการฝึก

อบรมเพ่ือให้พนกังานครูมคีวามรู้และทักษะในการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. งานบริหารงานบุคคล ควรมีการสร้างความ

เข้าใจในกระบวนการท�างานท้ังหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานศึกษาและพนักงานครู มีปัจจัยท่ีจะมากระตุ้นให้

พนักงานครูและบุคลากรมีแรงจูงใจในการท�างาน เช่น 

การให้สวัสดิการบ้านพัก อาหารกลางวัน เงินช่วยเหลือ

ครอบครัว เป็นต้น 

7. งานงบประมาณ ควรมกีารปรบัปรงุการปฏบัิติ

งานงบประมาณในการเบิกค่ารักษาพยาบาล เงินการ

ศึกษาบุตร สร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

8. งานบริหารทั่วไป ควรมีการส่งเสริมความ

ร่วมมือกับชุมชน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของพนกังานครใูนสถานศกึษาท่ีท�าการถ่ายโอนสูอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการในสถาน

ศึกษาที่ เปลี่ยนไปหลังจากท�าการถ่ายโอนสู ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
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