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บทคัดย1อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคEในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำแนกตามป[จจัยส\วนบุคคล และ 3) 

ศึกษาป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 กลุ\มตัวอย\างคือขTาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 
346 คน เก็บรวบรวมขTอมูลโดยใชTแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะหEขTอมูลไดTแก\ ค\าความถ่ี ค\ารTอยละ ค\าเฉล่ีย 

ค\าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะหEความแปรปรวน และการวิเคราะหEการถดถอยพหุ  
ผลการศึกษา พบว\า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาตามรายดTาน

พบว\า ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความซ่ือสัตยEและภักดีต\อโรงเรียนสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู\
ในระดับมาก และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียรมีคะแนนเฉล่ียต่ำกว\าดTานอ่ืน ๆ  
ครูชายและครูหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกัน นอกจากน้ันยังพบว\า ครูท่ีมีระดับการศึกษา

แตกต\างกัน ครูท่ีมีความถนัดในวิชาท่ีสอนแตกต\างกัน และครูท่ีมีประสบการณEการสอนแตกต\างกันมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีทั้งหมด 6 ป[จจัย ไดTแก\ 

ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัยของครู โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจใน
อาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพึงพอใจในผลตอบแทน 

 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, ความถนัดในวิชาท่ีสอน 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the efficiency of the official’s task 

performance of teachers under the Office of Secondary Educational Service Areas, Area 8, 
2) compare the efficiency of the official’s task performance of teachers classified by 
personal factors, and 3) study the factors that affect the efficiency of the official’s task 

performance of teachers. The sample group consisted of 346 teachers in schools under 
the Office of Secondary Educational Service Areas, Area 8. The research instrument was a 
questionnaire. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, t-test, Analysis of Variance, and Multiple Regression analysis.  
The results finding revealed that: 1) The overall efficiency of the official’s task 

performance of teachers was at a high level. When considered in each aspect individually, 

it was found that the honesty and loyalty aspect were the highest mean score, diligence 
aspect were the lowest mean score. 2) Male and female teachers showed no differences 
in efficiency of the official’s task performance. In addition, it was found that teachers with 

different educational levels, work efficiency, aptitude in subjects showed differences in 
efficiency of the official’s task performance at 0.05 significance level. 3) The factors that 
affected the work efficiency of a teacher composed of 6 factors: aptitude in subjects, 

teachers’ residence, career advancement opportunity, love and pride in career, freedom 
of expression, and satisfaction in return.  
 

Keywords: work efficiency, aptitude in subjects 

 
บทนำ 

ในโลกยุคโลกาภิวัตนEท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย\างต\อเน่ือง ไม\ว\าจะเปåนในเร่ืองของเทคโนโลยีการ

ส่ือสาร สภาพเศรษฐกิจ และขTอมูลข\าวสารต\าง ๆ ท่ีมีการส\งถ\ายถึงกันและกัน และจากการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย\างรวดเร็วน้ีเอง จึงเปåนเสมือนพลังผลักดันใหTทุกภาคส\วนของประเทศต\างตTองตระหนักถึง
ความสำคัญของการเปล่ียนแปลง อันทำใหTเกิดการพัฒนาตามมาอย\างต\อเน่ือง เพ่ือใหTประเทศไทยมีความ

พรTอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ทิศทางของการพัฒนาประเทศใหTพรTอมรับมือกับการเปล่ียนแปลง 
การพัฒนาคนเปåนจุดเร่ิมตTนของการพัฒนา และเปåนจุดท่ีสำคัญท่ีสุด การท่ีจะพัฒนาคน ใหTประสบ
ความสำเร็จไดTน้ัน ตTองเร่ิมจากการพัฒนาประชากรในวัยเด็ก ป[จจัยท่ีถือว\ามีอิทธิพลและมีความสำคัญท่ีสุด

ในการพัฒนาเด็กใหTมีคุณภาพน้ันก็คือ “ครู” ดTวยเหตุน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงใหTความสำคัญกับการ
พัฒนาครูใหTเปåนบุคคลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาเด็กใหTมีศักยภาพต\อไป ตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแห\งชาติ, 2545) ไดTใหTความหมายของครู ไวTว\า “ครู” คือบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทำหนTาท่ีหลัก
ทางดTานการเรียนการสอน และการส\งเสริมการเรียนรูTของผูTเรียนดTวยวิธีการต\าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน ครูมีบทบาสำคัญต\อการจัดการเรียนการสอน แต\การพัฒนาการศึกษาใหTเปåนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 น้ันยังไม\สามารถ
ดำเนินการใหTเปåนไปไดTอย\างต\อเน่ือง แต\ละโรงเรียนประสบป[ญหาการเรียนการสอน เน่ืองดTวยประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูลดลง ซ่ึงเกิดจากป[จจัยในหลาย ๆ ป[จจัย แต\สรุปรวมเปåนป[จจัยไดT 2 ดTาน คือ ดTาน

ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดT ประสบการณEการสอน และป[จจัย
ดTานการปฏิบัติงาน ไดTแก\ โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความสัมพันธE
กับเพ่ือนร\วมงาน ความมีอิสระ ในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ความพึงพอใจในผลตอบแทน  

จากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีลดลงน้ีจะส\งผลถึงตัวผูTเรียนในดTานกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง 
และส\งผลถึงภาพรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในดTานของศักยภาพในการบริหารการศึกษาของ
ผูTบริหาร และทำใหTโรงเรียนขาดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห\งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกTไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 อีกดTวย 
จากความสำคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูท่ีมีผลต\อการจัดการเรียนการสอนใหTเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลตามเปëาหมายสูงสุดของการจัดการเรียนสอน คือ พัฒนาผูTเรียนใหT

เปåนมนุษยEท่ีสมบูรณEน้ัน ทำใหTผูTวิจัยซ่ึงก็เปåนครูผูTสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีความสนใจท่ีจะศึกษาป[จจัยท่ีส\งผลกระทบต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพ่ือใหTทราบถึงระดับประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน และป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อันจะเปåนขTอมูลพ้ืนฐานใหTผูTบริหารนำไปใชTในการแกTไขป[ญหาการบริหาร
การศึกษา และบริหารสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงคnการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และความ

ถนัดในวิชาท่ีสอน 
3. เพ่ือศึกษาป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล 

แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลของครู และปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในเร่ืองของประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ได้ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
การดำเนินการวิจัย  

ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 จำนวน 55 โรงเรียน มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 3,073 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ข้าราชการครูใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จากตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

ของเครซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่าง 346 คน และทำการสุ่มตัวอย่างโดย

วิธีจัดช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ตัวแปรต=น 

 

     1) ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา 

ประสบการณEการสอน และความถนัดในวิชาที่สอน 

     2) ป[จจัยดTานการปฏิบัติงานครูสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดTแก\ 

        1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาที่การงาน 

        2) ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ  

        3) ความสัมพันธEกับเพื่อนร\วมงาน  

        4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน

การทำงาน  

        5) ความพึงพอใจในผลตอบแทน 

ตัวแปรตาม 

 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

ประกอบดTวย 

    1) ความขยันหมั่นเพียร  

    2) ความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงาน  

    3) ความซื่อสัตยEและภักดีต\อโรงเรียน 
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เคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูล เปåนแบบสอบถามซ่ึงออกแบบเปåน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับขTอมูลท่ัวไปของครู ไดTแก\ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณEการสอน และความถนัดในวิชาท่ีสอน มีลักษณะเปåนแบบตรวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดTวย 3 ดTาน คือ  
1) ดTานความขยันหม่ันเพียร 2) ดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงาน และ 3) ดTานความซ่ือสัตยEและภักดี
ต\อโรงเรียน 

ตอนท่ี 3 เปåนแบบสอบถามเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงานท่ีคาดว\าอันจะส\งผลต\อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงประกอบดTวย 1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 2) ความรักและภาคภูมิใจใน
อาชีพ 3) ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ 5) ความพึงพอใจ

ในผลตอบแทน 

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เปåนแบบมาตราส\วนประมาณค\า 5 ระดับ (Rating 
Scale) แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค\าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูTเช่ียวชาญทางดTานการศึกษา จำนวน 3 คน แลTวคำนวณหาค\าดัชนีความสอดคลTองของขTอคำถามกับ
นิยามตัวแปรหรือค\า IOC (Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะหEค\าดัชนีความ
สอดคลTองหรือค\า IOC พบว\า แบบสอบถามมีค\า IOC มากกว\า 0.5 ทุกขTอคำถาม จากน้ันนำแบบสอบถาม

ไปทดลองใชT (try out) กับครูผูTสอนในโรงเรียนท่ีมีลักษณะใกลTเคียงกับกลุ\มตัวอย\าง แต\ไม\ใช\กลุ\มตัวอย\าง
จำนวน 30 คน แลTวนำแบบสอบถามท่ีไดTมาคำนวณหาค\าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค\า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) พบว\า ท้ังแบบสอบถาม

ป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีค\าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน
มากกว\า 0.7 ทุกดTาน แสดงว\า แบบสอบถามมีคุณภาพอยู\ในเกณฑEท่ียอมรับไดT (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554)  

การวิเคราะหnข=อมูล 

1. วิเคราะหEขTอมูลสถานภาพผูTตอบแบบสอบถามดTวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
ไดTแก\ ค\ารTอยละ ค\าเฉล่ีย และค\าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. เปรียบเทียบความแตกต\างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณEการสอน และความถนัด
ในวิชาท่ีสอน ดTวยสถิติเชิงอTางอิง ไดTแก\ การทดสอบแบบที (t-test) การวิเคราะหEความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) 

3. วิเคราะหEขTอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ป[จจัยท่ีส\งผลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิเคราะหEการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
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ผลการวิจัย 

สถานภาพท่ัวไป และความคิดเห็นของครูในกลุ1มตัวอย1าง 

จากการเก็บรวบรวมขTอมูลจากครูกลุ\มตัวอย\างจำนวน 346 คน นำขTอมูลมาวิเคราะหEโดยใชT
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ พบว\า ครูกลุ\มตัวอย\างส\วนใหญ\ เปåนเพศหญิง คิดเปåนรTอยละ 81.8  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเปåนรTอยละ 67.9 และส\วนใหญ\มีประสบการณEการสอน 1-10 ปô คิดเปåน 
รTอยละ 39.0 ส\วนใหญ\มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนจบมา จำนวน 260 คน  
คิดเปåนรTอยละ 75.1 และไม\มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนไม\ตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนจบมา จำนวน 86 คน 

คิดเปåนรTอยละ 24.9 
จากการสอบถามความคิดเห็นของครูในกลุ\มตัวอย\างเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน  

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดTวยแบบสอบถามแบบประมาณค\า 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนต้ังแต\ 1 ถึง 5  

นำคะแนนท่ีไดTมาหาค\าเฉล่ียแลTวนำมาแบ\งระดับ โดยใชTเกณฑEการแบ\งระดับของ Best (1970) จากค\าเฉล่ียดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับโดยใชTเกณฑEการแบ\งระดับของ Best (1970) จากค\าเฉล่ีย 
 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการวิเคราะหEขTอมูลความคิดเห็นของครูในกลุ\มตัวอย\างเก่ียวกับป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน  
นำความคิดเห็นมาสรุปไดTดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค\าเฉล่ีย และส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นป[จจัยดTานการปฏิบัติงานของครู  
 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

+ S.D. ระดับ 

1. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 3.77 0.21 มาก 

2. ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 3.75 0.28 มาก 

3. ความพอใจในผลตอบแทน 3.68 0.32 มาก 

4. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 3.36 0.57 ปานกลาง 

5. โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 3.23 0.55 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 3.55 0.27 มาก 

ค1าเฉล่ีย ระดับ 

0 - 1.50 นTอยท่ีสุด 
1.51 - 2.50 นTอย 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 

3.51 - 4.50 มาก 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีปัจจัย

ด้านการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ข้อ สามารถสรุปได้ว่า โดยภาพรวม

แล้ว ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.55 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.27) 

เม่ือแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูจำแนกตามปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  

มีความคิดเห็นว่า ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.77 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.21) ซ่ึงเป็นการส่งผลกระทบใน

ระดับมาก และครูมีความคิดเห็นว่า โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.23 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.55) เป็นการส่งผลกระทบในระดับ

ปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูในกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
นำความคิดเห็นมาสรุปได้ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 3  ค\าเฉล่ีย และส\วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูในสังกัด  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 

รายการ 
ประสิทธิภาพ 

+ S.D. ระดับ 

1. ดTานความรับผิดชอบ และเอาใจใส\ในงาน 3.82 0.41 มาก 

2. ดTานความซ่ือสัตยE และภักดีต\อโรงเรียน 3.71 0.66 มาก 

3. ดTานความขยันหม่ันเพียร 3.61 0.31 มาก 

รวม 3.72 0.42 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดTว\า ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในกลุ\ม
ตัวอย\างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู\ในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดTานทุกดTาน  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำแนกตามป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณE 
การสอน และความถนัดในวิชาท่ีสอน วิเคราะหEขTอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานวิจัย “ขTาราชการครูสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีมีป[จจัยส\วนบุคคล แตกต\างกันมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแตกต\างกัน” โดยใชTสถิติอTางอิง การทดสอบแบบที (t-test) และการวิเคราะหEความแปรปรวน 
(Analysis of Variance) ผลการทดสอบ พบว\า 

1) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ชายและหญิงมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมไม\แตกต\างกัน แต\เม่ือพิจารณาเปåนรายดTาน พบว\า ครูชายและครู
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หญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงานแตกต\างกัน โดยครูหญิง 

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดTานความรับผิดชอบและเอาใจใส\ในงานมากกว\าครูชาย 
2) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังครูท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว\าปริญญาตรี ต\างก็มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท้ังใน

ภาพรวมและรายดTาน 
3) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังท่ีสอน 

ในรายวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาและท่ีสอนไม\ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมา ต\างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันท้ังในภาพรวมและรายดTาน 
4) ขTาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังท่ีสอน 

ในรายวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาและท่ีสอนไม\ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีเรียนมาต\างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานไม\แตกต\างกันแตกต\างกันท้ังในภาพรวมและรายดTาน 
ป#จจัยท่ีมีอิทธิพลต1อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

การวิเคราะหEป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชTวิธีการวิเคราะหEการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) กำหนด
ตัวแปรดังน้ีคือ 

ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 

ตัวแปรอิสระ: ป[จจัยส\วนบุคคล ไดTแก\ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณEการสอน ความถนัดใน
วิชาท่ีสอน: ป[จจัยดTานการปฏิบัติงาน ไดTแก\ 

1) โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน 

2) ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 

3) ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงาน 
4) ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

5) ความพึงพอใจในผลตอบแทน 
 

ผลการวิเคราะหEขTอมูลแสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหEป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใชTการวิเคราะหEการถดถอยพห ุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา t B S.E. Beta F 
R2 

adjusted 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (a) 1.174 0.227  

499.65** 0.96 

1. ความถนัดในวิชาที่สอน 3.58** 0.699 0.028 0.960 

2. ที่พักอาศัย 2.82** -0.304 0.032 -0.232 

3. โอกาสกTาวหนTาในหนTาที่การงาน 3.90** 0.119 0.031 0.158 

4. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 25.25** 0.191 0.043 0.097 

5. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

    ในการทำงาน 
4.49** 0.067 0.019 0.070 

6. ความพอใจในผลตอบแทน - 9.41** 0.118 .042 0.056 

R = 0.98    R2  = 0.96 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดTว\า ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยใชTการวิเคราะหEการถดถอยพหุ จากตัวแปรท่ี
นำเขTาไปศึกษาท้ังหมด 13 ตัวแปร พบว\า มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครู 
ทั้งหมด 6 ตัว ไดTแก\ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน ความรักและ

ภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพอใจในผลตอบแทน โดย
ตัวแปรท้ัง 6 ตัวน้ีร\วมกันทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดTรTอยละ 96.00 อย\างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (R2 = 0.96)  

ซ่ึงสอดคลTองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวT จึงสามารถสรTางสมการพยากรณE โดยใชTค\าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ 
ตัวแปรอิสระ ในรูปคะแนนดิบหรือค\าจริง และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดTดังน้ี 
1. ผลการศึกษาพบว\า ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม และรายดTานทุกดTานอยู\ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัย
ของ สมพร ทัพมงคล และทีปพิพัฒนE สันตะวัน (2555) ท่ีไดTศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเทศบาลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว\า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนเทศบาลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมและรายดTานอยู\ในระดับสูง  
และสอดคลTองกับงานวิจัยของ ประสาน ดัสดุล (2558) ท่ีไดTศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว\า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู\ในระดับสูง และสอดคลTองกับงานวิจัยของ ชนสิทธ์ิ 
พฤฒิพิทักษE (2546) ท่ีไดTศึกษาป[จจัยท่ีมีความสัมพันธEกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE 

2. ผลการศึกษาพบว\า ป[จจัยท่ีมีอิทธิพลต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไดTแก\ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสกTาวหนTา
ในหนTาท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และ

ความพึงพอใจในผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี ศึกษาป[จจัยที่มีผลต\อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว\า ความกTาวหนTาในหนTาท่ีการงาน และ ความสัมพันธEกับเพ่ือนร\วมงานจะมีผล
ต\อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย\างมีนัยสำคัญทางสถิติ (อมตา จันทรEปาน, 2545; อรุณี อภัยพงศE, 2543; 

และณัฐธัญ ถนัดรบ, 2545) 
 
ข=อเสนอแนะ 

1) ข=อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช= 

ผูTบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ควรยกย\องชมเชยครู 
ท่ีปฏิบัติดTวยความรับผิดชอบ และเอาใจใส\ในงาน และควรวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครู โดยเนTนการปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียร เช\น ยอมใหTผูTปกครองวิพากษEวิจารณE ในกรณีท่ีมีป[ญหา
ดTานนักเรียน ปลูกจิตสำนึกใหTปฏิบัติงานดTวยความขยันหม่ันเพียร และต้ังใจปฏิบัติงานอย\างสม่ำเสมอ  
และมาปฏิบัติงานก\อนเวลา เพ่ือเตรียมความพรTอมอยู\เสมอ เน่ืองจาก ผลจากการวิจัยพบว\า ครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู\ในระดับมาก  
โดยปฏิบัติงานดTานความซ่ือสัตยE และภักดีต\อโรงเรียนสูงท่ีสุด และปฏิบัติงานดTานความขยันหม่ันเพียรต่ำ
กว\าดTานอ่ืน ๆ 

2) ข=อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต1อไป 

ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขตอ่ืน ๆ  

เพ่ือใหTเกิดการวิเคราะหE การวัดเชิงเปรียบเทียบ ในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงจะนำไปสู\การ
เรียนรูTท่ีจะทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา เพ่ือใหTเกิดกระบวนการศึกษา 
อย\างต\อเน่ือง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูTในขTอมูลซ่ึงกันและกัน อันจะเปåนการพัฒนาคุณภาพครูผูTสอน 

ใหTมีศักยภาพต\อไป 
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