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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 รวมครูท้ังส้ิน 122 คน กลุ่มตัวอย่าง 

97 คน ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบแบบประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
ด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเถิน 4 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.96 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.45 ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร้อยละ 96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.98 จึงสรุปได้ว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู, กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ABSTRACT 

The Independent research is manner research explores, there is the objective for 

study practice work efficiency of a teacher in Thoen 4 group of school under the office of 

Lampang educational service area 2. Compare with practice work efficiency separate 

follow personal factor and practice work factor. Study the relation of the factor that has 

an affect on to practice work efficiency of teacher.  The population for case study was the 

teachers in Thoen 4 group of school whole 122 persons. Compilation the data by using 

rating scale questionnaires that have the reliability value of both of questionnaire equals 

to 0.84. Analyzed the data by using SPSS for Windows program to analyze the data, 

frequency, percentage, mean, standard deviation and study the relation of the factor that 

has an affect on to practice work efficiency of a teacher with the Simple Correlation 

analysis and Stepwise Multiple Regression analysis.  

 The study results, practice work efficiency of a teacher in Thoen 4 group of school. 

Effective work practice in many level, 3.96 value part averages deviate the standard 0.45 

affect 9 6  practice work percentage efficiencies important imply statistics at 0 .0 1  levels. 

Valuable the Correlation 0 .9 8  Then can summarize that. There is 1  variable at least, at 

have an affect on practice work efficiency of a teacher correspond location hypothesis 

keeps. 

 

Keywords: Teacher Efficiency, The network group to improve the quality of education Union  

 

บทนำ 

 ในโลกปัจจุบันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเทคโนโลยี 

การส่ือสาร สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีการส่งถ่ายถึงกันและกันรวดเร็วข้ึนและจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วน้ีเอง จึงเป็นเสมือนพลังผลักดันให้ทุกภาคส่วนของประเทศต่างต้อง

ตระหนักถึงความสำคัญของการเปล่ียนแปลงอันทำให้เกิดการพัฒนาตามมาอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ เพ่ือให้มี

ความพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่หยุดย้ังน่ันเอง ทิศทางของการพัฒนาประเทศให้พร้อม

รับมือกับการเปล่ียนแปลง ต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
ด้านองค์กร ด้านการพัฒนาแบบยั่งยืนหรือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร ด้านการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความทันสมัย และท้ายท่ีสุด คือ การพัฒนาคน ซ่ึงจากการพัฒนาในหลาย ๆ 

ด้านท่ีกล่าวมา ถือได้ว่า การพัฒนาคนเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา และเป็นจุดท่ีสำคัญท่ีสุด ด้วยเหตุผล

ท่ีว่า คนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังน้ันคนจึงเป็นท้ังสาเหตุ ปัจจัย และผลลัพธ์ท่ี
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สำคัญท่ีสุดของการพัฒนา ด้วยเหตุน้ี ทุกสังคมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

และศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม รวมไปถึงประเทศชาติด้วย การท่ีจะพัฒนาคน  

ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากวัยเด็ก อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ซ่ึงในกระบวนการจัดการศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพน้ัน ปัจจัยท่ีถือว่ามีอิทธิพล และมี

ความสำคัญท่ีสุดคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ปัจจัยแต่สรุปรวม

เป็นด้านได้ 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และ

ระดับช่วงช้ันของนักเรียนท่ีครูปฏิบัติการสอน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความ

คิดเห็นในการทำงาน ความพอใจในผลตอบแทน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุผลตาม
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนสอน คือ ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน 

ความซ่ือสัตย์และภักดีต่อโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์น้ัน ทำให้ผู้วิจัยซ่ึงก็เป็นครูผู้สอนใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

มีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 
4 เพ่ือให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู อันจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการ

แก้ไขปัญหาการบริหารการศึกษา และบริหารสถานศึกษา ส่งผลไปถึงการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ และภาพรวมท่ีดีของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

 2. มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานในเร่ือง 
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และ 

ตัวแปรตาม ได้ดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

     ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 แบ่งเป็นปัจจัย  
2 ด้าน คือ 

     1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ท่ีพัก

อาศัย ความพอเพียงของรายได้ ประสบการณ์การสอน 
ความถนัดในวิชาท่ีสอน ช้ันท่ีสอน 

     2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้า

ในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในการทำงาน ความพอใจในผลตอบแทน 

  
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง 

เขต 2 ได้แก่ ความขยันหม่ันเพียร 

ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน  

 ความซ่ือสัตย์และภักดีต่อโรงเรียน 
 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

ซ่ึงผู้วิจัยเลือกปัจจัยมาท้ังหมด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีปัจจัยแยกย่อยท้ังหมด ดังน้ี 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย ความพอเพียงของรายได้ 

ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 
1.2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจใน

อาชีพ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน ความพอใจใน

ผลตอบแทน โดยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นตัวแปรตามของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานวัดได้ จากความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน ความซ่ือสัตย์ และภักดี

ต่อโรงเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มท้ังหมด 10 โรงเรียน รวมครู

ท้ังหมดจำนวน 122 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวนครู 97 คน ซ่ึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยจากตารางสำเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีพักอาศัย ความพอเพียงของรายได้ 

ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 

ตอนท่ี 2 เป็นคำถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และ
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  

มีท้ังหมด 5 ระดับ กำหนดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้น้ำหนัก ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1  แสดง 5 ระดับ กำหนดระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

คะแนน ความหมาย 

5  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาก 

3  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง 

2  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อย 

1  หมายถึง มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อยท่ีสุด 

 

วิธีการสร้าง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาแนวทางการสร้าง และการพัฒนาแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ 

จากเอกสาร และตำราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และวิทยานิพนธ์ในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือกำหนดและตรวจสอบตัวแปร  

 2. วิเคราะห์ขอบเขตของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาประกอบ

ในข้อคำถามให้สอดคล้อง และครอบคลุมเน้ือหา 

 3. ศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีสร้าง และดำเนินการสร้าง โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
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 4. นำร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบเน้ือหา และภาษาท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

 5. นำร่างแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

คือ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร

การศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา รองหัวหน้าสาขา

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับจากผู้เช่ียวชาญท้ัง 3 ท่าน นำมาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะและจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นำไปทดลองใช้กับครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอ่ืน ท่ีไม่ใช่ประชากร จำนวน 30 คน หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการ

หาคู่สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงผลจากการนำไปทดลองใช้ มีค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.84 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 จำนวน 97 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา 

 2. แบบสอบถามตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก

แจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
3. แบบสอบถามตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉล่ียของคะแนนระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไปแปลความหมาย 

พร้อมสรุปนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย แบ่งตามรายด้าน และทำการเปรียบเทียบปัจจัยท่ี

ส่งผลกระทบต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยในส่วนของการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน แล้วนำค่าของคะแนนไปแปลความหมาย และนำเสนอข้อมูล

ต่อไป 

 4. นำผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลความหมาย โดยค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลค่าเฉล่ียมาตราส่วนประมาณค่าต่อระดับความคิดเห็น 
 

ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น 

4.51 - 5.00 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มาก 

2.51 - 3.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปานกลาง 
1.51 - 2.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อย 

1.00 - 1.50 มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน น้อยท่ีสุด 

 

5. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน แล้วนำค่า 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีได้ไปเทียบตามเกณฑ์ ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 3  แสดงเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ คำบรรยาย 

0.70 หรือสูงกว่า มีความสัมพันธ์สูงมาก 

0.50 – 0.69 มีความสัมพันธ์สูง 
0.30 – 0.49 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

0.10 – 0.29 มีความสัมพันธ์ต่ำ 

0.01 – 0.09 แทบจะไม่มีความสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 

จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียนในกลุ่มท้ังหมด  

10 โรงเรียน ครู จำนวน 97 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 
จำนวน และค่าร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ อายุ ท่ีพักอาศัย การศึกษา  

ความพอเพียงของรายได้ ประสบการณ์การสอน ความถนัดในวิชาท่ีสอน และช้ันท่ีสอน 
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ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 38 39.18 

     หญิง 59 60.82 

อายุ   

     25 - 34 ปี 45 46.39 

     35 - 44 ปี 32 32.99 

     45 ปีข้ึนไป 20 20.62 

การศึกษา   

     ปริญญาโท 52 53.62 

     ปริญญาตรี 45 56.70 

ท่ีพักอาศัย                

     ใกล้โรงเรียน 61 62.89 

     ห่างไกลจากโรงเรียน 36 37.11 

ความพอเพียงของรายได้   

    พอเพียง 90 92.78 

    ไม่พอเพียง 7 7.22 

ประสบการณ์การสอน   

    ต่ำกว่า 15 ปี 59 60.82 

    15 ปีข้ึนไป 38 39.17 

ความถนัดในวิชาท่ีสอน   

    สอนตรงกับเอกท่ีจบมา 64 65.98 

    สอนไม่ตรงกับเอกท่ีจบมา 33 34.02 

ช่วงช้ันท่ีสอน   

    ปฐมวัย (อนุบาล 1 – อนุบาล 2) 15 15.46 

    ช่วงช้ันประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 60 61.86 

    ช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 22 22.68 

รวม 97 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 97 คน ด้านท่ีมีค่ามากท่ีสุด ความพอเพียงของ

รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 92.78 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     กลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

     การปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  S.D. แปลผล 

1. ด้านความขยันหม่ันเพียร 3.61 0.31 มาก 

2. ด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน 3.82 0.41 มาก 

3. ด้านความซ่ือสัตย์ และภักดีต่อโรงเรียน 3.71 0.66 มาก 

รวม 3.72 0.42 มาก 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

ในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  
 

ตารางท่ี 6  แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู  

ในกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำปาง เขต 2 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Pearson 

Correlation 

Sig.  

(2-tailed) 
แปลผล 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 0.088 0.335 ไม่สัมพันธ์ 

2. อายุ - 0.528** 0.000 สัมพันธ์สูง 

3. การศึกษา -0.619** 0.000 สัมพันธ์ 

4. ท่ีพักอาศัย 0.129 0.155 ไม่สัมพันธ์ 

5. ความพอเพียงของรายได้ 0.129 0.155 ไม่สัมพันธ์ 

6. ประสบการณ์การสอน - 0.299** 0.001 สัมพันธ์ต่ำ 
 

X
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
Pearson 

Correlation 

Sig.  

(2-tailed) 
แปลผล 

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

7. ความถนัดในวิชาท่ีสอน - 0.175 0.054 ไม่สัมพันธ์ 

8. ช่วงช้ันท่ีสอน - 0.070 0.443 ไม่สัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 

1. โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 0.778** 0.000 สัมพันธ์สูงมาก 

2. ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ 0.952** 0.000 สัมพันธ์สูงมาก 

3. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 0.187* 0.040 สัมพันธ์ต่ำ 

4. ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน 

    การทำงาน 
- 0.337** 0.000 สัมพันธ์ปานกลาง 

5. ความพอใจในผลตอบแทน 0.154 0.090 ไม่สัมพันธ์ 

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ อายุ 

และประสบการณ์การสอน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน   

 

ผลการวิจัย 

 จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 97 คน 

แยกตามเพศท่ีตอบเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.18 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.82 ช่วงอายุท่ีมี
จำนวนมากท่ีสุด คือ อายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.99 รองลงมา อายุ 45 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.62 

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจำนวนน้อยท่ีสุด คือ อายุ 25 - 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.39 การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.70 และปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 53.62ส่วนใหญ่มีท่ีพักอาศัยอยู่ใกล้

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.89 และมีท่ีพักอาศัยห่างไกลโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.11 สถานภาพใหญ่
สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.26 และเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 24.94 ความพอเพียงของรายได้ส่วนใหญ่มี
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

รายได้พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 92.78 และมีรายได้ไม่พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 7.22 ประสบการณ์การสอน

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.82 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ประสบการณ์การสอน 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 39.17 ความถนัดในวิชาท่ีสอนส่วนใหญ่มีความถนัดในวิชา
ท่ีสอนคือ สอนตรงกับเอกท่ีจบมา คิดเป็นร้อยละ 65.98 และไม่มีความถนัดในวิชาท่ีสอนคือ สอนไม่ตรงกับ

เอกท่ีจบมา คิดเป็นร้อยละ 34.02 ปฏิบัติการสอนในช่วงช้ันประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.86 

รองลงมาปฏิบัติการสอนในช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.68 และปฏิบัติการสอนในช่วงช้ัน

ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 15.46 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม

เถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.72 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือแยกพิจารณาตามรายด้านของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพบว่า ครูมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.82 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 

อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความขยันหม่ันเพียรต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ ค่าเฉล่ีย 3.61 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก 

 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  

เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน จากตัวแปรท่ีนำเข้าไปศึกษาท้ังหมด 13 ตัวแปร 
พบว่า มีตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความ
พอใจในผลตอบแทน โดยสรุปได้ดังน้ี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากลุ่มเถิน 4 ได้ร้อยละ 96.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ 0.98 ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัย สมมติฐานการศึกษา คือ ครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

และมีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดยสามารถอภิปราย

ผลการวิจัยตามสมมติฐานได้ดังน้ี 
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1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 

4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูโดย
ภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาตาม

รายด้าน ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ครูมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ  

และเอาใจใส่ในงานสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความขยันหมั่นเพียร

ต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก  
จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 

4 โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้พบว่า ครูมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความซ่ือสัตย์ และภักดีต่อโรงเรียนสูงท่ีสุด ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานต่ำกว่าด้านอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูใน

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  
เขต 2 พบว่า มีตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูมีทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความ

ถนัดในวิชาที่สอน  ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และความพอใจในผลตอบแทน โดยอายุของครู ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มีตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัว
ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  

จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 ทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ ความถนัดในวิชาที่สอน ที่พักอาศัย โอกาสก้าวหน้าใน

หน้าท่ีการงาน ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน และ

ความพอใจในผลตอบแทน โดยอายุของครูส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง 

สถานภาพส่งผลกระทบในระดับสูง ประสบการณ์การสอนส่งผลกระทบในระดับต่ำ โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานส่งผลกระทบในระดับสูงมาก ความรักและภาคภูมิใจในอาชีพส่งผลกระทบในระดับสูงมาก 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานส่งผลกระทบในระดับต่ำ และความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการ

ทำงานส่งผลกระทบในระดับปานกลาง โดยตัวแปรท้ัง 6 ตัวน้ีร่วมกันทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูได้ร้อยละ 96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงทำให้การทดสอบตามสมมติฐานได้คำตอบว่า มี
ตัวแปรอย่างน้อย 1 ตัวท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษากลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

 จึงสรุปได้ว่า จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ และแนวคิดท่ีสำคัญ จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท้ังใน

ประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ได้แนวคิด และหลักการต่าง ๆ ท่ีเป็นพ้ืนฐานสำคัญเก่ียวกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถนำมาปรับใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี จนสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี  
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