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     การวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการยา้ย
ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน  กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษานครราชสีมา ปี
การศกึษา 2563 จ านวน 346 คน ไดม้าโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามขนาดโรงเรียน แลว้จึงท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธี
จับสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนด  เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ไดค้่าความเชื่อมั่นของสาเหตุ
การยา้ยของขา้ราชการครู เท่ากับ .98 และค่าความเชื่อมั่นของผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู เท่ากับ .96 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 
(MANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู อยู่ในระดบัมาก
ทกุดา้น ผลการวิเคราะหส์ถิติ Box's test ใหค้่า p-value=.095 ซึ่งเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ และเมื่อพิจารณาสถิติใน
การทดสอบ  MANOVA พบว่า สถิติ   Pillai's Trace  มีค่า  p-value = .006,  Wilks' Lambda มีค่า p-value = .006, 
Hotelling's Trace มีค่า p-value = .006 และ Roy’s Largest root มีค่า p-value = .001 ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ จากผล
การทดสอบสมมติฐานดงักล่าวนี ้พิจารณารวมกันทกุตวัแปร จะมีความแตกต่างกนัตามระดบัของตวัแปรอิสระ พบว่า ค่า 
p-value มีค่านอ้ยกว่า  ระดบันัยส าคญั .05 จึงน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ ซึ่งพบกว่า สาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 
ในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนั และ
ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่พิเศษเท่านัน้ท่ีแตกต่างกนั 
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     The purposes of this research are to compare the transfers of government teachers in 

secondary schools of different sizes under the authority of the Secondary Educational Service Area Office, 
Nakhon Ratchasima; and to compare the effects of the transfers of government teachers in schools of 
different sizes under the authority of the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Ratchasima. 
This research was conducted on a sample of 346 teachers teaching in the 2020 academic year at secondary 
schools under the authority of the Secondary Educational Service Area Office, Nakhon Ratchasima. The 
participants were selected by using a stratified random sampling method based on the school sizes and 
then simple random sampling was performed by drawing lots to obtain the specified number of samples. The 
tool employed in this research was a five-level estimation scale questionnaire with an accuracy rate between 
0.80-1.00; and the reliability rate of the causes of the transfers of government teachers was at .98 and the 
reliability rate of effects of the transfers of government teachers was at .96. The statistics used in the data 
analysis were mean, standard deviation and multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed 
the causes and effects of the transfers of government teachers were at a high level in all aspects. The result 
of Box's test statistical analysis was p-value=.095, which was in accordance with the preliminary agreement. 
Considering the statistical results of the MANOVA test, Pillai's Trace was p-value = .006, Wilks' Lambda was 
p-value = .006, Hotelling's Trace was p-value = .006 and Roy's Largest root was p-value = .001. These 
results were in accordance with the preliminary agreement. Regarding the test results of the research 
hypothesis, the differences were according to the level of independent variables, and measured by p-value 
was less than a significant level of .05, which led to a pairwise comparison. The comparisons demonstrated 
that the causes of the transfers of government teachers in small and extra-large schools; and the causes of 
the transfers of government teachers in medium and extra-large schools were both different. However, the 
effects of the transfers of government teachers were only different in comparison to small and extra-large 
schools. 
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อย่างสงูจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กลุนภาดล อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ที่กรุณาใหค้วาม
ช่วยเหลือในดา้นการใหค้ าปรกึษา และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อปริญญานิพนธร์วมถึงการ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจในการท างานวิจัยฉบับนีเ้ป็นอย่างดี 
ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โยธิน ศรีโสภา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กุลนภา
ดล อาจารย  ์เรือเอก ดร.อภิธีร ์ทรงบัณฑิตย ์ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักุล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.จันทรศัม ์ภูติอริยวัฒน์ คณะกรรมการพิจารณาและสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัท าปริญญานิพนธใ์หถู้กตอ้งและมีคุณภาพตามหลกัสตูรปริญญา
การศกึษามหาบณัฑิต 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพฒัน ์สวุทันพรกุล อาจารยภ์าควิชาการวดัผล
และวิจยัการศกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรศัม ์ภูติอริยวฒัน ์อาจารย ์ดร.สมบรูณ ์บรูศิรริกัษ ์อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ดร.มะลิวนั มาเหง่า รอง
ผู้อ  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ดร.สุธาสินี สว่างศรี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมนุี ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานครราชสีมา ที่ใหค้วามกรุณามา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  และขอขอบพระคุณครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการท าวิจยัครัง้นีใ้หเ้ป็นที่เรียบรอ้ย 

สุดทา้ยขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อนครูที่ท  างาน
รว่มกันในโรงเรียน ทุกคนในครอบครวั ซึ่งมีส่วนสนับสนุน ใหค้ าปรกึษาและแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็น
ก าลงัใจอย่างดีต่อการท างานวิจยัใหป้ระสบความส าเรจ็ 

คณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ผูวิ้จัยขอมอบเพื่อพฒันาการศึกษา และ
นอกเหนือจากนัน้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคณุบิดามารดา และครูบาอาจารยท์ุกท่านผูป้ระสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูใ้หก้บัผูวิ้จยัตลอดมา 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัที่มีค่ายิ่งของสงัคมและประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรพัยากร

มนุษยท์ี่มีศกัยภาพสงูและสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นทางสรา้งสรรคแ์ลว้ ประเทศนัน้ก็จะ
เจริญก้าวหน้า มีความมั่งคั่งและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคมแต่ถ้าหาก
ประเทศใดขาดทรพัยากรมนุษยท์ี่มีคณุค่าหรือไม่สามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อประเทศชาติ
ได้ ประเทศก็พัฒนาไปได้ยาก ความเจริญหรือความล้าหลังของประเทศจึงขึน้อยู่กับปัจจัย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
(กรรณิการ ์สวุรรณศรี, 2556, น. 1) ทรพัยากรมนุษยน์ัน้ถือว่าเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาที่ส  าคญัใน
การขับเคลื่อนองคก์าร ดว้ยสภาพแวดลอ้มและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าใหใ้น
ปัจจุบันองคก์ารตอ้งมีการปรบัตัวและใหค้วามส าคัญกับทรพัยากรมนุษยม์ากยิ่งขึน้ ทรพัยากร
มนุษยจ์ึงเปรียบเหมือนตวัก าหนดความส าเร็จขององคก์ารตวัหนึ่ง ซึ่งหากผูบ้ริหารใหค้วามส าคัญ
ในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยย์่อมท าใหอ้งคก์ารมีความพรอ้มในการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีความพรอ้ม (ปรียกร อรุณจินดาตระกลู, 2561, 
น. 14)  

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุ
ไว้ในมาตรา 52 ระบุว่า ให้กระทรวงส่งเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขัน้สูง โดยการ
ก ากับและประสานงานใหส้ถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตครูและพัฒนาครู คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาใหม้ีความพรอ้มและความเขม้แข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง รฐัพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, น. 30) 
อีกทัง้ “ครู” เป็นบุคคลที่ส  าคญัอย่างยิ่งต่อภารกิจในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยครูนอกจาก
จะตอ้งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูแลว้ ครูยังตอ้งเป็นผูท้รงความรูใ้นเนือ้หาที่ตอ้งถ่ายทอดสู่
ผูเ้รียน และครูยังตอ้งจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ครูจะตอ้งพฒันาศิษยใ์หม้ีทกัษะการเรียนรูด้ว้ย นโยบายรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
ปฏิรูปครู โดยยกฐานะให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เนื่องจาก “ครู” เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศ และนับเป็นผูม้ีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และ
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พฒันา รวมถึงการใหก้ารศึกษาที่มีคณุภาพแก่ผูเ้รียน สอนใหผู้เ้รียนมีความคิดสรา้งสรรค ์รูจ้กัคิด
เป็น แกปั้ญหาเป็น เพื่อใหส้ามารด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม การพฒันาวิชาชีพครูเพื่อท าใหไ้ดค้รูที่เป็น
บุคลากรวิชาชีพจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยจะตอ้งเริ่มตน้ตั้งแต่การปรบัปรุงระบบการผลิตครู
เพื่อใหก้ารผลิตครูสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นทัง้ทางดา้นปริมาณและคณุภาพ
โดยการพฒันาหลกัสตูรการผลิตครูรุน่ใหม่ใหเ้ขม้ขน้ในศาสตรท์ี่สอนและหลากหลายในวิธีการสอน 
เพื่อท าให้ได้ครูที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560ก, น. 3) 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาประสบกบัปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษยท์ัง้ดา้น
ปริมาณและคุณภาพ จากการวางแผนที่ขาดการปฏิบติักิจกรรมในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยท์ี่
เหมาะสม และขาดการประเมินผลที่ดีและต่อเนื่อง ปัญหาจากการสรรหาบุคลากรโดยบุคลากรที่
ได้ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ตรงความ
ตอ้งการของบุคลากร รวมทั้งขาดกระบวนการพัฒนาทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมีแบบแผน (อัจฉรา 
พัฒนาศิริรักษ์, 2556, ออนไลน์) และอีกสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนครู มาจากการย้าย
สถานศึกษา ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าว แม้จะไดม้ีมาตรการในกระบวนการสรรหาและการธ ารง
รกัษาบคุลากรในสงักดัหลายวิธี และหลายรูปแบบ เช่น การบรรจุขา้ราชการครูจากลกูจา้งในสงักดั 
หรือจากผู้มีภูมิล  าเนาในเขตพื ้นที่ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ลดจ านวนการย้าย แต่แนวโน้ม
ข้าราชการครูขอย้าย ยังคงมีมากขึน้ในทุกครัง้ที่ถึงก าหนดการส่งค ารอ้งขอย้ายประจ าปีของ
ขา้ราชการครู ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นอกจากมีความยุ่งยากในการจัด
การศกึษาภาคบงัคบัใหเ้กิดความทั่วถึงดา้นสภาพพืน้ที่และปัจจยัอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นตอ้งจดัการศึกษา
ดว้ยรูปแบบนวตักรรมหรือกลยุทธก์ารด าเนินการที่เหมาะสมกบัการประกนัโอกาสและสรา้งความ
เสมอภาคทางการศึกษาใหเ้กิดความทั่วถึงต่อเนื่องและเหมาะสมกบัพืน้ที่แลว้ ยงัประสบกบัปัญหา
การขาดแคลนครูจากการยา้ย (วิไลรตัน ์คนัธาวฒัน,์ 2550, น. 4)  

การเปลี่ยนครูบ่อย ท าให้โรงเรียนเสียโอกาสในหลายด้าน เช่น ต้นทุนที่ใช้ไปในการ
พฒันาครู ตน้ทุนที่ตอ้งเสียไปในการพฒันาครูใหม่ ความรูส้ะสมที่ขาดหายไปกบัครูเก่า ส าหรบัคน
ใหม่ โรงเรียนมีความเสี่ยงในการศึกษาพฤติกรรมของครูที่มีต่อเด็ก ท าให้นักเรียนไม่มีความ
ต่อเนื่องในการเรียนการสอน ลว้นเป็นผลเสียจากการเปลี่ยนครูทัง้สิน้ (นิดา แกว้สว่าง และ รุ่งชัช
ดาพร เวหะชาติ, 2562, น. 53-70) อีกทัง้ภาวะการขาดแคลนครูทัง้ในภาพรวมในบางเขตพืน้ที่เป็น
ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานดงัที่มีการยืนยนัในการประชมุปฏิบติัการ “แนวทางการพฒันาการศกึษาของ
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ชาติ” ซึ่งนายกรฐัมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2548 ณ จังหวัดขอนแก่นไวว้่า 
“ปัญหาการขาดแคลนครูสายปฏิบติัการสอนมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพ
การเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียน” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน , 
2548, น. 26) ผลกระทบจากการขาดแคลนครูเป็นปัญหาที่ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ตระหนักดีในความส าคญัของครูผูส้อนที่เป็นปัจจัยส าคญัต่อคณุภาพผูเ้รียนที่เชื่อมโยงสู่
การได้ก าลังคน ที่มีศักยภาพทั้งทางด้านจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม และมีพืน้ฐานความรูท้ี่ดีในการพัฒนาตนเองและประเทศใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสามารถแข่งขนักบันานาประเทศไดเ้ป็นอย่างดี (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2548, น. 2) 

การโอนยา้ยครูเป็นอปุสรรคต่อความมีเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการเรียนการสอน
จึงท าใหผ้ลการเรียนตกต ่า (Ariko & Othuon, 2012, p.61) เนื่องมากจากบุคลากรมีการยา้ยบ่อย 
ท าใหเ้กิดความไม่ต่อเนื่องของงานที่ปฏิบัติ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560ข) อัตรา
การยา้ยครูที่สูงขึน้และผลการเรียนที่ต  ่าลงของนักเรียนคือสองประเด็นส าคัญที่คกุคามการศึกษา
ของนักเรียนในประเทศปากีสถาน ซึ่งถือเป็นทรพัยากรที่ส  าคัญของประเทศ จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาในทุกโรงเรียนคือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตบุคลากรเพื่อต่อยอดการ
ท างานในอนาคต ซึ่งตอ้งพัฒนาทักษาะการแกปั้ญหาและการสื่อสารใหแ้ก่คนเหล่านัน้ซึ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ งการด าเนิ นการนั้นจะส าเร็จได้สิ่ งส  าคัญ คือการจัดหาครูที่ มี
ประสิทธิภาพสงูใหก้บันกัเรียน และการด าเนินการดงักล่าวมีอปุสรรคที่ส  าคญัสองประเด็นคือ การ
สรรหาครูที่มีประสิทธิภาพสูงและการรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงไวใ้นโรงเรียนที่ต้องการ 
(Noor, Ishaque, Memon, & Lodhi, 2012, p. 593) อัตราการย้ายครูที่เพิ่มขึน้ส่งผลกระทบต่อ
ความพยายามในการพัฒนาโรงเรียน โดยส่งผลต่อความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 
(Ariko & Simatwa, 2011, p. 1270) 

ดว้ยเหตุผลที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
สาเหตุและผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษานครราชสีมา เพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน พฒันา และปรบัปรุงงานดา้นการ
บรหิารบคุคล และน าเสนอผูบ้รหิารโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียนใหม้ากยิ่งขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความหมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ครูฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน ด้านการวางแผน

ก าลงัคน การสรรหา และการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษานครราชสีมา 

2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงงานด้านการ
บรหิารงานบคุคลในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 

3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา สามารถก าหนดนโยบายใน
การวางแผนดา้นการยา้ยของขา้ราชการครูใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาการเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขต ดงันี ้
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเก่ียวกบั การเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจาก
การยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 2 ส่วน คือ 
สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู ประกอบดว้ย 1) ดา้นการท างาน และ 2) ดา้นเหตผุลส่วนตัว 
ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู ประกอบดว้ย 1) ดา้นการจัดการเรียนการสอน 2) 
ดา้นการบรหิารจดัการของโรงเรียน 3) ดา้นครูผูส้อน และ 4) ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดัส านกังาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 โดยมีทั้งหมด 50 โรงเรียน มี
จ านวนครูทัง้สิน้ 3,347 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 346 คน โดย
ก าหนดตามตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Krejicie & Morgan, 1970, Pp. 607-610) โดยใชว้ิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีจบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนด 

3. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขนาดของโรงเรียน ประกอบดว้ย    

3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
3.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
3.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
3.1.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู และผลกระทบจากการ
ยา้ยของขา้ราชการครู ประกอบดว้ย 

3.2.1 สาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 
3.2.1.1 ดา้นการท างาน 
3.2.1.2 ดา้นเหตผุลสว่นตวั 

3.2.2 ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู 
 3.2.2.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 3.2.2.2 ดา้นการบรหิารจดัการของโรงเรียน 
3.2.2.3 ดา้นครูผูส้อน 
 3.2.2.4 ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของค าที่ใชใ้นการวิจยัไดต้รงกัน ผูว้ิจยัจึงไดน้ิยามความหมาย

ของค าศพัทท์ี่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1. ข้าราชการครู หมายถึง ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา ปีการศกึษา 2563 
2. ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบ่งขนาดของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก าหนด โดยแบ่งเป็น  
2.1 ขนาดเล็ก มีจ านวนนกัเรียน ตัง้แต่ 359 คนลงมา 
2.2 ขนาดกลาง มีจ านวนนกัเรียน 360-1,079 คน 
2.3 ขนาดใหญ่ มีจ านวนนกัเรียน 1,080-1,679 คน 
2.4 ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนกัเรียน 1,680 คนขึน้ไป 

3. สาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู หมายถึง ปัจจัยที่ท าใหข้า้ราชการครูเปลี่ยนไป
รบัการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมในโรงเรียนใหม่ โดยไดร้บัเงินเดือนเท่าเดิม และภาระหน้าที่
ความรบัผิดชอบใกลเ้คียงกบังานเดิม 2 ดา้น คือ ดา้นการท างาน และดา้นเหตผุลสว่นตวั 

3.1 ดา้นการท างาน หมายถึง ปัจจัยจากการท างานในโรงเรียนที่ท าใหเ้กิดการ
ยา้ยอนัเกิดจาก ดา้นผูบ้รหิาร ดา้นเพื่อนรว่มงาน ดา้นภาระงาน และดา้นสถานที่ท างาน 

3.1.1 ดา้นผูบ้ริหาร หมายถึง ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริหารใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ ความสมัพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารกับขา้ราชการครู ภาวะผูน้  า การรบัฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ยู่ใตบ้ังคับบัญชา การส่งเสริมใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ การใหค้วามเป็นธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบตลอดจนการเลื่อนเงินเดือน 

3.1.2 ดา้นเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบับุคลากรในโรงเรียน 
ไดแ้ก่ ความสามัคคี การรบัฟังความคิดเห็น ปัญหาความขดัแยง้ ความจริงใจ การไวว้างใจซึ่งกัน
และกนั การแบ่งพรรคแบ่งพวก การช่วยเหลือเพื่อนรว่มงาน ตลอดจนความรบัผิดชอบในงานต่างๆ  

3.1.3 ดา้นภาระงาน หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกบัภาระงานที่ขา้ราชการครู
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัตามหนา้ที่และที่ไดร้บัมอบหมายเพิ่มเติมจากผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ขอบเขต
ของงานที่ได้รบัผิดชอบมาก งานยาก ขาดความเป็นอิสระ เกิดความเบื่อหน่ าย ภาระงานที่ไม่
ชัดเจน งานที่ไดร้บัมอบหมายไม่ตรงกับความรูค้วามสามารถ ความสอดคล้องกับกฏ ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์โอกาสความกา้วหนา้ในสายงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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3.1.4 ดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับสภาพแวดลอ้มใน
โรงเรียน ไดแ้ก่ ความปลอดภัย สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย ความห่างไกล ความทุรกันดารของ
โรงเรียนที่ปฏิบติังาน 

3.2 ดา้นเหตผุลสว่นตวั หมายถึง ปัจจยัจากเหตผุลสว่นตวัที่ท าใหเ้กิดการยา้ยอนั
เกิดจาก ดา้นครอบครวั ดา้นสขุภาพ และดา้นค่าใชจ้่าย 

3.2.1 ดา้นครอบครวั หมายถึง ปัจจยัอนัเกิดจากสถาบนัครอบครวัที่ประกอบ
ไปดว้ย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พี่นอ้ง และญาติ เป็นตน้ ไดแ้ก่ ความตอ้งการกลบัภมูิล  าเนา
เพื่อดูแลบุคคลในสถาบันครอบครวัที่เจ็บป่วย ใหค้วามอบอุ่นในครอบครวั ไม่ห่างเหิน รวมไปถึง
การลดความขดัแยง้ภายในครอบครวั 

3.2.2 ดา้นสขุภาพ หมายถึง ปัจจยัอนัเกิดจากสขุภาพทัง้ทางกายและทางจิต 
มีความตอ้งการรบัการรกัษาอย่างต่อเนื่องทั้งตนเองและบุคคลในครอบครวั ความห่างไกลจาก
สถานพยาบาลที่ตอ้งเขา้รบัการรกัษา ความเครียดจากการท างาน ความทอ้แทห้มดก าลงัใจ รวม
ไปถึงสภาพแวดลอ้มเสี่ยงต่อการเกิดโรคภยั 

3.2.3 ดา้นค่าใชจ้่าย หมายถึง ปัจจัยอันเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจในการ
ใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าอุปโภค บริโภค ได้แก่ รายจ่ายที่สูงกว่ารายได้ ต้องการลดค่าครองชีพ 
ตลอดจนการหาช่องทางเพิ่มรายไดท้ี่ไม่เพียงพอ 

4. ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู หมายถึง ผลที่ เกิดจากการแต่งตั้ง
ขา้ราชการครู ให้ด ารงต าแหน่งเดิมในโรงเรียนใหม่ โดยไดร้บัเงินเดือนเท่าเดิม และภาระหน้าที่
ความรบัผิดชอบใกลเ้คียงกับงานเดิม 4 ดา้น คือ ดา้นการจัดการเรียนการสอน ดา้นการบริหาร
จดัการของโรงเรียน ดา้นครูผูส้อน และดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน 

4.1 ดา้นการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ผลที่กระทบต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน อันไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนการสอน การจัดเตรียมสื่อการสอน ดา้นการวัดผล และ
ดา้นการประเมินผล  

4.2 ดา้นการบริหารจัดการของโรงเรียน หมายถึง ผลที่กระทบต่อกระบวนการ
บรหิารจดัการของโรงเรียน ครูที่มีความรูค้วามสามารถยา้ยไป การที่ไม่มีครูมาทดแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง หรือการที่ไดค้รูมาทดแทนแต่ไม่ตรงสาขาวิชาที่เสียไป ความล าบากใจในการมอบหมาย
ภาระงานใหก้บัครูคนอ่ืน ๆ  
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4.3 ดา้นครูผูส้อน หมายถึง ผลที่กระทบต่อครูผูส้อนที่อยู่ในโรงเรียนเดิม ซึ่งท าให้
ตอ้งไดร้บัภาระงานมากขึน้ ท าใหป้ระสิทธิภาพในการสอนลดลง 

4.4 ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน หมายถึง ผลที่กระทบต่อนักเรียน เมื่อครูยา้ย
ไปท าใหไ้ม่มีครูมาสอนทดแทนในวิชานัน้ ๆ ครูที่ยา้ยมาใหม่ไม่สามารถปรบัตัวเขา้กับนักเรียนได ้
ครูที่ยา้ยมาใหม่ขาดเทคนิคในการสอนท าใหก้ารเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งในบางครัง้ไม่มีครูมา
สอนทดแทนอีกดว้ย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบความคิด โดยมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบสาเหตกุาร

ยา้ยและผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
นครราชสีมา ในส่วนของสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษานครราชสีมา  ที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทุกปีตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทาง
ในการวางแผนก าลงัคน การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้บุคลากรในโรงเรียน การพฒันา และปรบัปรุง
งานดา้นการบรหิารบุคคลในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานครราชสีมา 
ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ วิไลรตัน ์คนัธาวัฒน ์(2550, น. 6-7), Ghamrawi and Jammal (2013, 
Pp. 67-78), Onsomu (2014, p. 37), Kolawole (2019, Pp. 79-82) ซึ่งไดร้ะบุสาเหตุในการยา้ย
เกิดจาก 2 สาเหต ุไดแ้ก่ 1) ดา้นการท างาน 2) ดา้นเหตผุลส่วนตัว และในส่วนของผลกระทบจาก
การยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 

อีกทั้งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Noor et al. (2012, Pp. 593-617), Onsomu (2014, p. 
39), Hussein (2016, Pp. 49-51), Onsomu (2014, Pp. 79-82) ซึ่ งได้ระบุในท านองเดียวกัน 
ได้แก่ 1) ดา้นการจัดการเรียนการสอน 2) ดา้นการบริหารจัดการของโรงเรียน 3) ดา้นครูผูส้อน 
และ 4) ดา้นประสิทธิภาพของนักเรียน มาก าหนดเป็นกรอบวิจัย ซึ่งจะศึกษาใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
สาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู 2) ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู โดยสามารถเขียน
เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี ้
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     ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สาเหตุการยา้ยของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั แตกต่างกนั 
2. ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษานครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั แตกต่างกนั 
 
 

ขนาดของโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. โรงเรียนขนาดกลาง 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่ 

4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู 

1. ดา้นการท างาน 

     1.1 ดา้นผูบ้รหิาร 

     1.2 ดา้นเพื่อนรว่มงาน 

     1.3 ดา้นภาระงาน 

     1.4 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

2. ดา้นเหตผุลสว่นตวั 

     2.1 ดา้นครอบครวั 

     2.2 ดา้นสขุภาพ 

     2.3 ดา้นค่าใชจ้่าย 

 

 

 

 

ผลกระทบจากการย้ายของ
ข้าราชการครู 

1. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

2. ดา้นการบรหิารจดัการของโรงเรียน 

3. ดา้นครูผูส้อน 

4. ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน 



  10 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบสาเหตุการยา้ยและผลกระทบจากการ
ยา้ยของขา้ราชการครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จากเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

1. สภาพทั่วไปและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา 

1.1  สภาพทั่ วไปและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มธัยมศกึษานครราชสีมา 

1.2 อ านาจหนา้ที่ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานครราชสีมา 
1.3 ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.4 จดุเนน้ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 

2. การยา้ยของขา้ราชการครู 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายการบรหิารงานบคุคล 
2.2 ความหมายของการยา้ยของขา้ราชการครู 
2.3 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยของขา้ราชการครู 

3. แนวคิดเก่ียวกบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 
3.1 คณุภาพชีวิตในการท างาน 
3.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3.3 สาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 

4. ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. สภาพท่ัวไปและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา 

จากการศึกษาเอกสารของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
สามารถสรุปขอ้มลูพืน้ฐานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานครราชสีมา ไดด้งันี ้

1.1 สภาพท่ัวไปของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา ตัง้อยู่เลขที่ 505 ถนนโคก

กรวด-หนองปลิง ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา โดยรบัผิดชอบการ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ที่จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 50 โรงเรียน 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช 

ละติจูด 15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก สงูจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 187 เมตร 
ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต ์255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 
กิโลเมตร มีพืน้ที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นรอ้ยละ 12.12 
ของพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงันี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกบั จงัหวดัชยัภมูิ และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัปราจีนบรุี จงัหวดันครนายก และจงัหวดัสระแกว้ 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั จงัหวดับรุีรมัย ์และจงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัสระบรุี จงัหวดัลพบรุี 

1.2 อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่อยู่

ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีอ านาจหนา้ที่ด  าเนินการ
เป็นไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ดงัต่อไปนี ้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน และความตอ้งการของทอ้งถิ่น  
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2. วิเคราะหก์ารจดัตัง้งบประมาณ งบประมาณอดุหนนุทั่วไปของสถานศกึษา 
และหน่วยงานในเขตพื ้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รบัให้หน่วยงานข้างต้น
รบัทราบ รวมทัง้ก ากบัตรวจสอบ ติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักลา่ว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาใน
เขตพืน้ที่การศกึษา  

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และในเขต
พืน้ที่การศกึษา วิเคราะห ์วิจยั และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพืน้ที่การศกึษา  

5. ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขต
พืน้ที่การศกึษา  

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สง่เสรมิสนบัสนนุการจดัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา  

7. จัดระบบการประกันคุณภาพ และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื ้นที่
การศกึษา  

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพืน้ที่การศกึษา  

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ดา้นการศกึษา  

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครฐั เอกชน     และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธิการใน
เขตพืน้ที่การศกึษา  

12. ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพืน้ที่การศึกษาที่มิไดร้ะบุเป็น
หนา้ที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมาย  
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1.3 ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษานครราชสีมา ก าหนดทิศทางการบรหิาร

จดัการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้ 

วิสัยทัศน ์
องคก์รการศกึษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองดีของชาติและมีความเป็นพลโลก 
2. สง่เสรมิและพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
3. ส่งเสริม สนบัสนนุใหบ้คุลากรในสงักดัประพฤติตน และด ารงชีวิตในสังคมโดย

ยดึค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาสรา้งและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้บั

บรกิารทางการศกึษาอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

และยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พฒันาระบบบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วมเพื่อเสรมิสรา้งความรบัผิดชอบ

ต่อคณุภาพการศกึษา 
เป้าประสงค ์

1. สถานศึกษาในสังกัดมี คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดีของชาติและมีความเป็นพลโลก 

2. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล า้หนา้ทางความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรคร์ว่มกนัรบัผิดชอบสงัคมโลก 

3. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ทกัษะในการจดัการเรียนรู ้สรา้งสรรคน์วตักรรมและมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 

4. บุคลากรในสงักดัประพฤติตน และด ารงชีวิตในสงัคมโดยยึดค่านิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประการ 

5. สถานศึกษาสรา้งและเปิดโอกาสใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงบริการการ
เรียนรู ้ที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษาอย่างทั่วถึง 
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6. ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
ด ารงตนในหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและ
กระบวนการนิเทศที่เนน้การมีสว่นรว่มเพื่อเสรมิสรา้งควารบัผิดชอบต่อคณุภาพการศกึษา 

กลยุทธ ์
1. สง่เสรมิการจดัการศกึษาใหผู้เ้รียนเป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
2. พัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียน  และส่ง เสริมการจัดการศึกษาเพื่ อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
3. พฒันาคณุภาพผูบ้รหิาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
4. สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารการศกึษา 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการจดัการศกึษา 

ค่านิมยมองคก์ร 
สามคัคี มีวินยั พรอ้มใหบ้รกิาร 

วัฒนธรรมองคก์ร 
องคก์รมาตรฐาน คณุภาพงานดีเยี่ยม เต็มเป่ียมน า้ใจ โปรง่ใสเป็นธรรม 

1.4 จุดเน้นส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาสู่การปฏิบติั นิเทศเต็มพิกดั ตามจุดเนน้การพัฒนาโดยใชห้อ้งเรียนเป็นฐาน “สพม. 31 
โซ่ขอ้กลาง สรา้งคนดี มีปัญญา จิตอาสา พฒันาสงัคม” 

จุดเน้น “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข” โดย
ด าเนินการดงันี ้

1. การพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
2. การยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ 
3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

“โรงเรียนน่าอยู่ นกัเรียนอยากรู ้ครูอยากสอน” 
4. บรหิารจดัการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาใหก้า้วทนัการเปลี่ยนแปลง

โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มปราะสิทธิภาพในการปฏิบติังานทัง้ระบบ 
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แนวทางการด าเนินงานส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา 

1. ขบัเคลื่อนการด าเนินงานสูโ่รงเรียนในสงักดั 
 2. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่โรงเรียนในสงักดั 
3. นิเทศโรงเรียน 100% 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนในสงักดั 50 โรงเรียน 
1. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่บคุลากร 
2. จดัท าคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. นิเทศภายในหอ้งเรียน 100% 
4. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
2. การยา้ยของขา้ราชการครู 

2. การย้ายของข้าราชการครู  
2.1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความส าคัญ และขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

การบริหารจัดการทรพัยากรพืน้ฐานที่มีความส าคัญต่อการบริหารเรียกว่า “4  M’s” 
ได้แก่ มนุษย ์(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่ง
การจัดการทรพัยากรพืน้ฐานที่มีอยู่เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อองคก์ร ทรพัยากรมนุษย ์ถือว่า
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญสูงที่สุด เพราะเป็นตัวจักรที่ส  าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ ใหบ้รรลุไป
ตามเปา้หมายในโรงเรียน (ณัฐนิช ศรีลาค า, 2558, น. 8) ซึ่งแนวคิดในการบริหารงานบุคลากรเป็น
การที่ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบับุคลากร ไม่ว่าจะเป็นดา้นการ
วางแผนอตัราก าลงั การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและ
วินัย การรกัษาวินัย การด าเนินการทางวินยั หรือกระบวนการอ่ืน ๆ อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จในการ
บรหิารงาน (โนรีย ์ทรพัยโ์สภณ, 2559, น. 1)  

ณัฏฐริดา บุ้งทอง (2561, น. 17-18) สรุปไว้ว่า ปัจจุบันแนวคิดในการบริหารงาน
บุคคลไดเ้ปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึน้ ดังจะเห็นไดจ้ากแนวคิดของการบริหารงานบุคคลใน
ศตวรรษที่ 20 ที่เป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่ เนน้ความเป็นระบบโดยผูบ้ริหารหรือผูเ้ชี่ยวชาญ
งานดา้นนีจ้ะตอ้งเพิ่มบทบาทในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยถือว่าการบริหารงานบุคคลที่ดี 
จะช่วยเป็นแรงผลักดันใหอ้งคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขัน และมีความก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่นบัวนัจะรุนแรงมากขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหฝ่้ายบริหาร
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และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ เพิ่มขึน้ได้อย่างมั่นใจ จึง
จ าเป็นตอ้งพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ใหอ้ยู่ในกรอบที่เสริมสรา้งวิสยัทศันใ์หม่ใหแ้ก่องคก์ร
โดยจะมุ่งเนน้บคุลากรอย่างเดียว แต่จะมีมมุมองที่กวา้งขึน้ใหค้รอบคลมุแนวคิดในเรื่องต่อไปนี ้

1. แนวคิดดา้นธุรกิจ เป็นมมุมองที่มุ่งเนน้สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โอกาสทางตลาด 
ขอ้จ ากัดในการแข่งขัน รวมถึงความรูเ้ชิงวิเคราะห์ดา้นการเงิน เทคโนโลยี จุดแข็งจุดอ่อนของ
องคก์ร เพื่อแสวงหากลยทุธท์ี่ดีในการด าเนินธุรกิจใหก้า้ว และสูคู้่แข่งในโอกาสต่าง ๆ ได ้

2. แนวคิดดา้นเทคนิคการบรหิารงานบุคคล หมายถึงเป็นแนวคิดที่มุ่งเนน้ความรอบรู้
ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์สามารถบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีเทคนิคที่สรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะ
ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล การจา้งงาน การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กูล รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
บคุคลตามแนวคิดใหม่ 

3. แนวคิดดา้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา
วิสัยทัศน์ขององค์กรไปเป็นกลยุทธ์ที่น าไปสู่การบริหารเชิงรุกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสม เพื่อแกปั้ญหาและสนับสนุนบุคลากรใหม้ีความรู ้ความพรอ้มที่จะปฏิบติังานที่ทา้ทาย 
ตลอดจนให้ความส าคัญ ต่อการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานขององค์กร และ
สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากจะทราบแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัการบรหิารงาน
บุคคลตามที่กล่าวมาแลว้ เราจ าเป็นตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การบรหิารงานบคุคลดว้ยเช่นกนั คือ 

3.1 ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ได้แก่ สภาพฐานะทางการเงิน 
การตลาด การผลิต การศึกษาคน้ควา้วิจัยการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารข่าวสารขอ้มูล 
บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบขององค์กร วัฒนธรรม ค่านิยม และระเบียบวินัยข้อปฏิบัติของ
องคก์ร เป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการบรหิารงานบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร (External Factors) ได้แก่  บทบาทของรัฐบาล 
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน ในลกัษณะเก่ียวกัน สถานการณ์ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภยัธรรมชาติ ภาวะสงคราม เป็นตน้ ที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหม้ีศักยภาพ และสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว ้
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ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
บุญสืบ เทียมหยิน (2553 , น. 21) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง 

กระบวนการด าเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ การสรรหาคัดเลือก การใชป้ระโยชน ์การพัฒนา 
และการบ ารุงรกัษา เพื่อใหไ้ดค้นที่มีคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับความตอ้งการขององคก์ร 
เพื่อใหก้ารด าเนินภารกิจขององคก์ารไดเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไว ้

ณัฐนิช ศรีลาค า (2558, น. 9) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคล คือกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับบุคคล การคัดเลือก สรรหา การพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหบ้รรลเุปา้หมายและเกิดประโยชนส์งูสดุขององคก์าร 

มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558 , น. 1-9) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง กระบวนการบริหารคนในองคก์ารโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การสอบ การ
เลื่อนขัน้ การจ าแนกต าแหน่ง การสอน การฝึกอบรม การพฒันาบุคคล การประเมินผลบุคคล การ
ออกจากราชการ และประโยชนเ์งินเกือ้กลูต่าง ๆ เป็นตน้ 

พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศ จารุธมฺโม (2558, น. 19) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบับุคคล ตัง้แต่การก าหนดนโยบายการ
บริหารงานบุคคล วางแผนก าลงัคน สรรหา ธ ารงรกัษาบุคลากร การพัฒนาใหบุ้คลากรกา้วหน้า
ทนัสมยัอยู่เสมอ การควบคมุ การประเมินผลการปฏิบติังานและการให้พน้จากงานโดยวิธีการต่าง 
ๆ ตัง้แต่โอน ยา้ย ใหอ้อก ไล่ออก ปลดออก และเกษียณอายุ เพื่อใหไ้ดค้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
อยู่กบัองคก์ร 

อุเทน คงมี (2558, น. 29) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานในด้านของการจัดการด้านบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งให้ได้มาซึ่งความเหมาะสม และ
บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพื่อด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพในหน่วยงาน 
ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนอัตราก าลังและก าหนด
ค่าตอบแทน การสรรหา การบรรจุแต่งตัง้ การพัฒนา การสรา้งขวัญก าลังใจและการด าเนินการ
ทางวินยั ตลอดจนการใหพ้น้จากงาน 

โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559 , น. 17) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคลกร หมายถึง 
กระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดกบังาน และใชบุ้คลากรนัน้ใหท้ างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององคก์าร โดยเริ่มตั้งแต่ การเริ่มสรรหาบุคลากรเขา้ท างาน 
การคัดเลือก การพัฒนา และการบ ารุงรกัษาบุคลากรใหป้ฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ 
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รวมถึงการหาวิธีการใหบุ้คลากรในองคก์ารที่ตอ้งการพน้จากการปฏิบติังานสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

วิทยา แพทย์ประเสริฐ (2560, น. 19) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง
กระบวนการที่ผู ้บริหารต้องจัดการเก่ียวกับบุคคลในองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เมื่อได้บุคคลเขา้มาในองคก์ร ผูบ้ริหารมี
หน้าที่ในการบ ารุงรกัษาบุคลากรนั้นไวใ้นองค์กร ด้วยการจัดต าแหน่ งหน้าที่ให้เหมาะสมตาม
โครงสรา้งขององคก์ร จดัพฒันา ฝึกอบรม ประเมินผลการท างาน เสริมสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 
ให้ความยุติธรรม และความเสมอภาค ให้มีวินัยและรักษาวินัยในตนเอง ทั้งนี ้เพื่ อให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุต่อองคก์ร 

ปทุมพร กาญจนอัตถ์ (2561 , น. 23) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็น
กระบวนการบริหารงานทรพัยากรมนุษยท์ี่ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลป์เพื่อให้
การบรหิารงานบคุคลมีประสิทธิภาพ นบัตัง้แต่การวางนโยบาย การวางแผนงาน การสรรหาบุคคล
เขา้มาปฏิบติังาน การดแูลบ ารุงรกัษา การพฒันาความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ เพื่อใหบ้คุลากร
สามารถปฏิบติังานใหดเกิดผลมากที่สดุ และบุคลากรมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ มีความเสียสละ
เพื่อสว่นรวม ใหค้วามรว่มมือในการท างานอย่างเต็มใจ และมีความถึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ณัฏฐริดา บุ้งทอง (2561, น. 22) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การ
ด าเนินการใหไดบุ้คลากรที่มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัองคก์ร เป็นที่พึ่งพาขององคก์ร ท า
ให้องค์กรด ารงณ์อยู่และก้าวหน้า รวมทั้งการรักษา พัฒนา ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ความสามารถใหอ้ยู่คู่กบัองคก์ร 

จากการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ นับตั้งแต่การให้ได้มาซึ่ งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้
ความสามารถมากยิ่งขึน้ ตลอดจนการธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านั้น เพื่อให้การด าเนินงานใน
องคก์ารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 



  19 

ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
ณฐันิช ศรีลาค า (2558, น. 10) สรุปไวว้่า การบริหารงานบคุคลมีความส าคญัต่อการ

บริหารจัดการทัง้ระบบ เพราะคนเป็นปัจจยัส าคัญที่มีผลที่จะผลกัดันใหเ้กิดการด าเนินงานในทุก
ขัน้ตอน และการบรหิารงานบคุคลที่ดีมีประสิทธิภาพจะสง่ผลใหบุ้คลากรในองคก์ารเป็นทรพัยากร
ที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้องค์การประสบ
ความส าเรจ็และบรรลเุปา้หมายสงูสดุขององคก์ารได ้

มหาวิทยลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2558, น. 1-18) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคลเป็น
เรื่องที่ เก่ียวข้องกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ พัฒนา และรกัษาให้บุคลากร
เหล่านัน้อยู่กบัองคก์าร การที่บุคลากรไดร้บัการปฏิบติัที่ดีจากองคก์าร บุคลากรย่อมเกิดขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน ท าใหอ้งคก์ารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เจริญกา้วหนา้ อนัจะท าให้
สงัคม เศรษฐกิจของประเทศเกิดการพฒันาต่อไป 

พระครูสิทธิวรธรรมวิเทศ จารุธมฺโม (2558, น. 28) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคล มี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส  าหรบัองคก์ารต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลผุลส าเร็จ
ตามเปา้หมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทรพัยากรบคุคล ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส  าคญั ผลผลิตของ
องคก์ารนัน้จะเพิ่มขึน้ เพราะคนท างานนัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งจะท าใหบุ้คคลมีปัจจยัต่าง ๆ 
ตัง้แต่ เงิน วสัดอุปุกรณ ์และการจดัการต่าง ๆ ใหบ้รรลตุามเปา้หมายขององคก์ารที่วางไว ้

นิรุทธิ์ พิกุลเทพ (2559, น. 32) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของการ
บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหน่วยงานประเภทใด ถา้การบริหารงานบุคคลบกพร่อง หน่วยงาน
นัน้ ๆ จะเจรญิกา้วหนา้ไดโ้ดยยาก เพราะงานทุกชนิดจะไดผ้ลดีหรือผลเสียก็อยู่ที่บคุคลที่รบังานไป
ท า ถ้าบุคคลที่รบังานไปท าขาดขวัญก าลังใจหย่อนสมรรถภาพ งานมักจะบกพร่องหรือขาด
ประสิทธิภาพ 

วิทยา แพทยป์ระเสริฐ (2560, น. 22) สรุปไวว้่า การบริหารบุคคล มีความส าคัญต่อ
ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผลของการท างานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ถือเป็นหัวใจของการ
บริหารขององคก์รทัง้หมด และเป็นปัจจยัส าคญัอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซึ่งทุก
ฝ่ายที่มีความเก่ียวขอ้งจะตอ้งใชท้ัง้ศาสตร ์และศิลป์ กลยทุธ ์ตลอดถึงความสามารถสติปัญญาใน
การบริหารงาน ท าใหอ้งคก์รเกิดการพัฒนา ช่วยสรา้งเสริมสมรรถนะในการท างานของบุคลากร 
ด้วยการพัฒนา ฝึกอบรม ให้ขวัญและก าลังใจ เป็นการดูแลคน โดยใช้ทั้งศาสตรแ์ละศิลป์มา
ประยกุตใ์ช ้เพื่อใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ตัง้ไวไ้ด ้



  20 

สุบิน ไชยยะ (2560, น. 206) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็น
ภารกิจหนึ่งที่มีความส าคญัที่มุ่งส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจ
ของสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอย่างอิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บัการพฒันา 
ใหม้ีความรู ้ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
กา้วหนา้ในวิชาชีพ ซึ่งจะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ณัฏฐริดา บุง้ทอง (2561, น. 26) สรุปไวว้่า องคก์รจะประสบความส าเร็จมากน้อย
เพียงใดนัน้ สิ่งส  าคญัคือการบรหิารงานบคุคลซึ่งผูบ้รหิารจ าเป็นจะตอ้งมีความรูท้างดา้นพฤติกรรม
ศาสตรรู์ห้ลกัการที่จะบรหิารการบรหิารงานบุคคลเขา้ใจในธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงาน 
มีการวางแผนที่จะใชค้นมหเหมาะสมกบังานตามวตัถปุระสงคแ์ละความตอ้งการขององคก์รเพื่อให้
องคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ การด าเนินงานปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัความซบัซอ้นของปัจจัยต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือภายนอกองคก์ร จ าเป็นจะตอ้งปรบัและพัฒนาตนเองใหแ้ข็งแกร่ง
และรองรับสภาพต่าง ๆ ได้ เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งที่งาน มีรายไดเ้พียงพอ ด ารงชีพ มีสวสัดิการเกือ้หนุน และมีความมั่นคง
พงึพอใจกบังานที่ปฏิบติัมากที่สดุ 

ปทุมพร กาญจนอตัถ ์(2561, น. 24) สรุปไวว้่า การบริหารงานบุคคล มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจยัที่ส  าคญัเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุในการด าเนินงานของ
องคก์รใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้เพราะคนเป็นศนูยก์ลางในการพฒันา รวมถึงเป็นผูข้บัเคลื่อน
การพฒันางานไปสู่เป้าประสงค ์และการบริหารบุคคลอย่างมีคณุภาพนัน้ จะช่วยลดปัญหาความ
ขัดแยง้ในองคก์ร เนื่องจากบุคลากรสามารถเขา้ใจหนา้ที่ของตัวเองอย่างชัดเจน มีการใหเ้กียรติ
และใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนเห็นความส าคัญของานและประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชนส์ว่นตน 

จากขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการบริหารงานบุคคลนบัเป็นงานที่มีความส าคญัยิ่ง เพราะ
องค์การจะเดินหน้าได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรในองค์การเป็นส่วนในการขับเคลื่ อนให้องค์การ
เดินหนา้ต่อไปได ้หากสมาชิกในองคก์ารเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถก็จะสง่ผลใหอ้งคก์ารมี
ความเจรญิกา้วหนา้ และประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
บุญสืบ เทียมหยิน (2553, น. 22) สรุปไว้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดว้ย วิเคราะหง์าน การวางแผนก าลงัคน การสรรหาบุคคล การบรรจุแต่งตัง้บุคลากร การ
พฒันาบคุลากร การธ ารงรกัษา การประเมินผลการปฏิบติังาน การสง่เสรมิวินยัและด าเนินการทาง
วินยัตลอดจนพน้จากงาน 

อุเทน คงมี (2558, น. 31) สรุปไวว้่า ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง 
การวิเคราะห์งาน สามารถจัดบุคลากรใหเ้หมาะสมกับหน้าที่ที่รบัผิดชอบ การพัฒนา บุคลากร 
สามารถเสริมสรา้งขวัญและก าลงัใจส าหรบัครูและบุคลากรในสถานศึกษา และการใหค้ าปรกึษา
และแกไ้ขปัญหาการท างาน 

วิทยา แพทย์ประเสริฐ (2560, น. 33) สรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นการ
ก าหนดแนวทางในการวางแผนการจัดการเก่ียวกับบุคคล เริ่มตัง้แต่การวางแผนอัตราก าลงั การ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การด าเนินการทางวินัยและการรกัษาวินัย และการออกราชการ ซึ่งเป็นขอบข่ายในการ
เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ เนื่องดว้ยเป็นดา้นที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการพัฒนา
บุคลากรในองคก์ร ทัง้บุคลากรที่เขา้ใหม่และบุคลากรมีอยู่เดิมใหม้ีความรูค้วามสามารถ ทักษะที่
จ  าเป็นในการพัฒนางานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ
องคก์ร 

ปทุมพร กาญจนอัตถ ์(2561, น. 28) สรุปไวว้่า ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล เป็น
การก าหนดแนวทางในการวางแผนการจดัการเก่ียวกบับคุคล  

จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร งานวิจัยท าใหท้ราบว่า ขอบข่ายของการบริหารงาน
บุคคล จะเก่ียวขอ้งกับบุคลากรเริ่มตัง้แต่การสรรหา การวางแผนก าลงัคน การวางตัวบุคคล การ
พฒันาบุคคล การธ ารงรกัษา การประเมินสรา้งขวญัและก าลงัใจ การส่งเสริมวินยัและด าเนินการ
ทางวินยัตลอดจนพน้จากงาน 

2.2 ความหมายของการย้ายของข้าราชการครู 
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความหมายของการยา้ยของขา้ราชการครู ผูว้ิจัยไดท้ า

การรวบรวมความหมายของการยา้ยที่ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย ดงัต่อไปนี ้
นัทธีรา เสริมศรญัย์ (2550, น. 28) สรุปไว้ว่า การโยกย้าย ครอบคลุมถึงการ

เปลี่ยนแปลงหนา้ที่การงานหรือสถานที่ท างาน โดยไม่เจาะจงว่าเปลี่ยนจากส่วนราชการหนึ่งไปยงั
อีกส่วนราชการหนึ่ง หรือภายในส่วนราชการเดียวกันแต่การเปลี่ยนแปลงแนวนอนนี ้จะมีอัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม และมีปรมิาณของงาน ความรบัผิดชอบที่ใกลเ้คียงในต าแหน่งเดิม 
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วิไลรตัน์ คันธาวัฒน ์(2550, น. 17) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การยา้ย หมายถึง 
การแต่งตัง้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งว่าง การยา้ยสบัเปลี่ยนและ
การยา้ยตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานทางการศึกษาหรือส่วน
ราชการอ่ืน 

Noor et al. (2012, p. 599) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การยา้ยของครู หมายถึง การ
ที่ครูเปลี่ยนต าแหน่งเดิมและงานเดิมกบัครูอีกคนหนึ่ง 

Onsomu (2014, p. 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การย้ายของครู หมายถึง การ
ปรบัเปลี่ยนการมอบหมายภาระงานของครูจากโรงเรียนหนึ่งไปยงัอีกโรงเรียนหน่ึง 

Hussein (2016, p. 10) สรุปไวว้่า การย้ายของครู หมายถึงการเคลื่อนย้ายใน
แนวนอนของครู จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยงาน ต าแหน่ง เงินเดือน และความรับผิดชอบ
เหมือนเดิม 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2559 , น. 1) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การยา้ย หมายถึง การแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ใหด้  ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการยา้ยไปด ารงต าแหน่งว่าง การ
ยา้ยสบัเปลี่ยนกบัต าแหน่งที่มีคนครอง หรือการยา้ยโดยการตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

Kolawole (2019, p. 79) ได้ใหค้วามหมายไวว้่า การยา้ยของครู หมายถึง การ
ยา้ยครูจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งอย่างถาวร ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกหน่วยงาน 
โดยการยา้ยดว้ยความสมคัรใจ 

จากการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การยา้ยของขา้ราชการครู หมายถึง การที่
ขา้ราชการครูไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเดิมในโรงเรียนใหม่ โดยไดร้บัเงินเดือนเท่าเดิม และ
ภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบใกลเ้คียงกบังานเดิม 

2.3 หลักเกณฑแ์ละวิธีการย้ายของข้าราชการครู 
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการยา้ยของขา้ราชการครู ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาจาก

เอกสารประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา, 2559, น. 1-4) ดงัต่อไปนี ้

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดว่า การยา้ยข้าราชการครูและบุคลาก รทางการ
ศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
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วิธีการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2558 

โดยที่ ได้มีค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  10/2559 ลงวันที่  21 
มีนาคม 2559 ขอ้ 5 ก าหนดว่า “ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใหโ้อนอ านาจหนา้ที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอ านาจ
หนา้ที่ของ กศจ. ของจงัหวดันัน้ๆ ตามค าสั่งนี”้ 

ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบริหารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามี
ความสอดคลอ้งกบับรบิทการบรหิารงานในปัจจุบนั เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ 
ก.ค.ศ. จึงยกเลิกหลกัเกณฑแ์ละวิธีการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 
16 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 และใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการฯ ดงัต่อไปนี ้

1. “การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ใหด้  ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการยา้ยไปด ารงต าแหน่งว่าง การ
ยา้ยสบัเปลี่ยนกบัต าแหน่งที่มีคนครอง หรือการยา้ยโดยกายตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน 

2. การยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี 3 กรณี 
ดงันี ้

2.1 การยา้ยกรณีปกติ ไดแ้ก่ การยา้ยตามค ารอ้งขอยา้ย 
2.2 การยา้ยกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ การยา้ยตามค ารอ้งขอยา้ย เนื่องจาก ติดตาม

คู่สมรส เจ็บป่วยรา้ยแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วย
รา้ยแรงหรือทพุพลภาพ 

2.3 การยา้ยกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยนข์องทางราชการ ไดแ้ก่ การ
ยา้ยเพื่อแกปั้ญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ย
อตัราก าลงัของสถานศกึษา 

3. คณุสมบติัของผูย้า้ยกรณีปกติ 
3.1 ไดป้ฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 24 เดือน นบัถึงวนัสดุทา้ยท่ีก าหนดใหย้ื่นค ารอ้งขอยา้ย 
3.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศกึษาต่อเต็มเวลา 
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3.3 การยา้ยสบัเปลี่ยนกบัต าแหน่งที่มีคนครอง ในวนัที่ยื่นค ารอ้งขอยา้ยตอ้ง
มีอายรุาชการเหลือไม่นอ้ยกว่า 24 เดือน นบัถึงวนัที่ 30 กนัยายน ของปีที่ครบเกษียณอายรุาชการ 

4. ให้ผู ้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค ารอ้งขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้ายที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนดไดปี้ละ 1 ครัง้ ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ พรอ้มกันตามปฏิทินที่
ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนด ทัง้นี ้ใหย้ื่นค ารอ้งขอย้ายไดเ้พียงเขตพืน้ที่
การศกึษาเดียว 

5. ค ารอ้งขอยา้ย ใหใ้ชส้  าหรบัการพิจารณายา้ยไดจ้นถึงวนัที่ 31 ธันวาคม ของปี
เดียวกัน โดยให้พิจารณาย้ายได้ปีละสองรอบ รอบที่  1 ในระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ – 15 
มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหว่างวนัที่ 15 กนัยายน – 15 ตุลาคม ทัง้นี ้ในแต่ละรอบการยา้ยอาจมี
การพิจารณายา้ยมากกว่าหนึ่งครัง้ก็ได ้

6. ค ารอ้งขอยา้ยใดไม่ไดร้บัพิจารณาใหย้า้ยภายในวนัที่ 31 ธันวาคม ใหถื้อว่าค า
รอ้งนัน้เป็นอนัยกเลิก ทัง้นี ้ผูย้ื่นค ารอ้งขอยา้ยไม่จ าเป็นตอ้งไดย้า้ยเสมอไป 

7. การพิจารณาการย้ายของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ให้ อกศจ. เป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองการย้าย ส าหรบัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. ส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการยา้ย ประกอบดว้ย ผูท้ี่ผูอ้  านวยการ
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย เป็นประธาน และผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
จ านวน 6 คน เป็นกรรมการ หวัหนา้งานการเจา้หนา้ที่ เป็นเลขานุการ ทัง้นี ้กรรมการดงักล่าวตอ้ง
ไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และไม่เป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
หรือมีเหตซุึ่งมีสภาพรา้ยแรงอนัอาจท าใหก้ารพิจารณาไม่เป็นกลาง 

8. ให ้กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการยา้ย แลว้แต่กรณี พิจารณา
การย้ายจากองค์ประกอบที่  ก.ค.ศ. ก าหนด และรายละเอียดตัวชี ้วัดในการประเมินตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนกตามขอ้ 9 โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล หลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี และค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะไดร้บัเป็นส าคัญ หาก กศจ. มี
ความเห็นต่างไปจากความเห็นของ อกศจ. และคณะกรรมการสถานศกึษา ใหร้ะบเุหตผุลใหช้ดัเจน 

ส าหรบัการพิจารณาการยา้ยของ กศจ. ใหพ้ิจารณาการยา้ยพรอ้มกนัทุกเขต
พืน้ที่การศกึษาในภาพรวมของจงัหวดั 

9. การพิจารณาการยา้ยตามขอ้ 8 ใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบ ดงันี ้  
1) ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของ

สถานศกึษา 
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2) ล าดบัสถานศกึษาที่ผูข้อยา้ยมีความประสงคจ์ะยา้ยไปปฏิบติังาน 
3) ระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ที่ในสถานศกึษาปัจจบุนั 
4) สภาพความยากล าบากในการปฏิบติังานในสถานศกึษาปัจจุบนั 
5) เหตผุลการขอยา้ย 
6) ความอาวโุสตามหลกัราชการ 
7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษา 
 โดยให้ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานเป็นผู้พิจารณา

ก าหนดรายละเอียดตัวชีว้ัดในการประเมินตามองคป์ระกอบที่ ก.ค.ศ. ก าหนดดังกล่าว ซึ่งตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัค าอธิบายองคป์ระกอบการประเมิน รายละเอียดตวัชีว้ดัในแต่ละองคป์ระกอบ 
เกณฑ์การให้คะแนน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย แลว้แต่กรณี สามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาการย้ายได้อย่างชัดเจน เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

10. การยา้ยกรณีพิเศษ 
10.1 การยา้ยกรณีพิเศษ ตอ้งมีหลกัฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์

แผนปัจจุบนัแลว้แต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ประกอบการ
พิจารณา 

10.2 การยา้ยกรณีพิเศษ ผูข้อย้ายยื่นค ารอ้งขอยา้ยไดต้ลอดปี เมื่อค ารอ้ง
ไดร้บัการพิจารณาผลเป็นประการใดแลว้ถือเป็นการยุติ 

11. การยา้ยเพื่อความเหมาะสมและประโยชนข์องทางราชการ 
11.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ค านึงถึง

ความเหมาะสม ประโยชน์ของทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นด้วย โดยต้องปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่า หากใหผู้น้ัน้ปฏิบติัหนา้ที่ในสถานศึกษานัน้ต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค และใหม้ี
การสอบสวนขอ้เท็จจรงิ ก่อนด าเนินการ 

11.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีสถานศึกษาใดมีความ
จ าเป็นตอ้งได้รบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ ใหส้  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือ
ส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษพิจารณายา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ผูม้ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา
ดังกล่าวได ้โดยส าเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนเหตุผลและความจ าเป็นต่อ กศจ. 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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11.3 การยา้ยเพื่อเกลี่ยอตัราก าลงัของสถานศึกษา กรณีส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาใดมีอตัราก าลงัเกิน
กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นต าแหน่งที่มีคนครอง ใหเ้สนอ อกศจ. เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการยา้ยโดยการตัดโอนต าแหน่งและ
อตัราเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามกรอบอตัราก าลงัที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยใหน้ านโยบายและเงื่อนไขของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานมาประกอบการพิจารณาดว้ย ทั้งนี ้นโยบายและ
เงื่อนไขดงักลา่วต่องไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบายและหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

ทั้งนี ้การยา้ยเพื่อความเหมาะสมและประโยชนข์องทางราชการ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จะพิจารณา
น าเสนอ อกศจ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยอาจ
พิจารณาจากค ารอ้งขอยา้ยหรือไม่ก็ได ้

12. การยา้ยทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรบัยา้ยตอ้งมีอัตราก าลงัสายงานการสอน 
ไม่เกินเกณฑอ์ตัราก าลงัที่ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตอ้งน าเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ 
กศจ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

13. การย้ายไปต่างเขตพืน้ที่การศึกษา ให้ส  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาของผู้
ประสงค์ขอย้ายส่งค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่รับย้าย เพื่อพิจาณา
ด าเนินการ โดยตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จตามปฏิทินที่ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานก าหนด 

14. ใหส้  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานแจง้ปฏิทินการด าเนินการ
ยา้ยในแต่ละปี รวมทัง้รายละเอียดตวัชีว้ดัในการประเมินตามขอ้ 9 ใหส้  านักงาน ก.ค.ศ. ทราบใน
เดือนธันวาคม กอ่นการยื่นค ารอ้งขอยา้ย เพื่อรายงาน ก.ค.ศ. ทราบต่อไป 

15. ให ้อกศจ. พิจารณากลั่นกรองและจดัล าดบัผูย้ื่นค ารอ้งขอยา้ย พรอ้มเหตผุล 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี และค านึงถึงประโยชนท์ี่ทางราชการ
จะไดร้บัเป็นส าคญั 

16. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศกึษาภายในจงัหวดัเดียวกนั ให ้กศจ. นัน้พิจารณาอนมุติั 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศกึษาในจงัหวดัอ่ืน ให ้กศจ. ที่รบัยา้ยพิจารณาอนมุติั 
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การย้ายขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ
พิเศษ ให ้กศจ. ที่รบัยา้ยเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนมุติั 

17. กศจ. ใหห้มายถึง อ.ก.ค.ศ. ส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ และ อกศจ. ให้
หมายถึง คณะกรรมการกลั่นกรองการยา้ยของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ดว้ย 

18. เมื่อ กศจ. พิจารณาและมีอนุมัติแล้ว ให้ผู ้มีอ  านาจออกค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งตามมาตรา 53 ออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ รวมทั้งส่งส าเนา
ค าสั่งจ านวนอย่างละ 1 ชุด ให้ส  านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัออกค าสั่ง 

ทัง้นี ้ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บัการพิจารณาใหย้า้ย 
รายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ที่ในสถานศกึษาแห่งใหม่ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ทราบค าสั่ง 

19. กรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนีไ้ด้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พิจารณา 

3. แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู  
ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษา

เก่ียวกบัหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
3.1 คุณภาพชีวิตในการท างาน 

การพัฒนาครูซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในสถานศึกษา สิ่งที่ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงก็คือ
ผูบ้รหิารตอ้งสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของครู และผสมผสานความตอ้งการนัน้ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายของสานศึกษาและตั้งจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนอย่างแทจ้ริงและมี
ความมุ่งมั่นในการท างาน ดว้ยเหตนุีก้ารพัฒนาครูใหม้ีคณุภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อใหท้ างาน
เต็มศกัยภาพนัน้ประการแรกที่สถานศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญั คือ การพฒันาคณุภาพชีวิตในการ
ท างานของครู เพื่อส่งผลใหค้รูเกิดความผูกพันกบัโรงเรียน คณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of 
Work Life) จึงเป็นแนวคิดในการท างานที่บอกว่า งานและชีวิตจะเก่ียวขอ้งผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน โดยค านึงถึงรูปแบบการท างานที่ท าให้ครูมีความรูส้ึกพึงพอใจในการท างาน มีการ
ด าเนินชีวิตที่มีความสขุ พรอ้มทัง้มีการท างานรว่มกนัที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โรงเรียน (แสงอรุณ ธารีจิตร, จนัทรศัม ์ภติูอรยิวฒัน,์ และ ราชนัย ์บญุธิมา, 2560, น. 141-149) 
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Walton (1975, Pp. 12-16) สรุปไวว้่า คณุภาพชีวิตการท างาน เป็นลกัษณะของการ
ที่ตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคณุลกัษณะแนวทางความ
เป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม เรื่องของสงัคมขององคก์รที่ท าใหง้านประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
สามารถวดัไดจ้ากเกณฑช์ีว้ดั 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สภาพการท างานที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้ และความมั่นคงในการท างาน โอกาสพัฒนาศกัยภาพของตนเอง 
การท างานร่วมกันและความสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืน ๆ สิทธิส่วนบุคคล และความเป็นประโยชนต่์อ
สงัคม 

Davis (1979, p. 53) ได้สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง คุณภาพ
ความสมัพันธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานกับสิ่งแวดลอ้มโดยส่วนรวมในการท างานของเขา และเนน้มิติ
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมักถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตรใ์นการออกแบบการท างาน 

Huse and Cummings (1985, Pp. 198-199) สรุปไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างานว่า
เป็นความสอดคลอ้งกันระหว่างความปรารถนา หรือความพึงพอใจของบุคคลกบัประสิทธิผลของ
องคก์ร หรืออีกนัยหนึ่งคุณภาพชีวิตการท างาน คือประสิทธิผลชององคก์รอันเนื่องมาจากความ
ผาสุก (well-being) ในงานของผูป้ฏิบติังาน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรบัรูป้ระสบการณ์ในการ
ท างาน ซึ่งท าใหพ้นกังานมีความพงึพอใจในงานนัน้ ๆ อีกทัง้คณุภาพชีวิตในการท างานจะสง่ผลต่อ
องคก์รสามประการ ประการแรก ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ประการที่สอง ช่วยเพิ่มขวัญและ
ก าลังใจของผูป้ฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่พวกเขาในการท างาน และประการสุดท้าย 
คณุภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรบัปรุงศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานอีกดว้ย 

วิไลรตัน ์คันธาวัฒน ์(2550, น. 47) ไดส้รุปไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง 
ทัศนคติหรือความรูส้ึกของบุคลากรซึ่งไดร้บัมาจากประสบการณ์การท างานของเขา ท าใหเ้ขามี
ความพึงพอใจ มีความสขุในการท างานและมีสขุภาพจิตที่สมบูรณ ์คณุภาพชีวิตในการท างานเป็น
การสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของบคุลากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองคก์ารและสมาชิก
ในรูปแบบต่าง ๆ หากองคก์ารใดสมาชิกมีคณุภาพชีวิตการท างานต ่า ย่อมก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา
มากมาย ในทางตรงกนัขา้ม หากองคก์ารใดไดด้ าเนินการใหบุ้คลากรไดม้ีคณุภาพชีวิตการท างาน
ที่เหมาะสมแลว้ ย่อมน าไปสูค่วามพึงพอใจงานอนัสง่ผลต่อประสิทธิภาพของบคุลากรของงานและ
ขององคก์ารได ้
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มงคล ลาวรรณา (2551, น. 12) ไดส้รุปไวว้่า คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยค่าจา้ง ค่าตอบแทน ชั่วโมงการท างาน 
สภาพแวดลอ้มการท างาน ผลประโยชนแ์ละบรกิาร ความกา้วหนา้ในการท างาน และการมีมนุษย
สมัพันธ์ที่ดี เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจ ส าหรบัคนงานซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการปรบัปรุง
คณุภาพชีวิตในสานที่ท างาน 

นงลักษณ์ ฤทธิ์ค  า (2555, น. 8) ไดส้รุปไวว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง 
การที่บุคคลมีชีวิตที่ครบถ้วน ทั้งด้านร่างกายและสังคม ก่อให้เกิดสุขภาพกายและจิตที่ดี การ
ท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ส  าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีความสุข ซึ่งคุณภาพชีวิตการท างานที่ ดีจะสามารส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผลงานอีกดว้ย 

ยุภา อรุณสวัสดิ์ (2559, น. 23) ไดส้รุปไวว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง 
กระบวนการต่าง ๆ ในการท างานที่ท าใหบุ้คคลเกิดความรูส้ึกต่อการท างานซึ่งสามารถสนองความ
ตอ้งการทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจ ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานอันจะส่งผลดีกับ
ตนเอง และท าใหง้านบรรลเุปา้หมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาคน้ควา้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง การที่
บุคคลตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน อันประกอบไปดว้ยสมัพันธภาพระหว่าง
บุคคล และสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน โดยส่งผลให้บุคคลมีความรูส้ึกพึงพอใจในงานที่ท า ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหารท างาน 

องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน  
องคก์ารอนามยัโลกก าหนดองคป์ระกอบส าคญัของคณุภาพชีวิตส าหรบับุคคลทั่วไป

ไว ้ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้น (กญัจนพร อ่วมส าอางค,์ 2547, น. 14-15) ดงันี ้
1. ดา้นร่างกาย (Physical Domain) การรบัรูส้ภาพดา้นร่างกายของบุคคลซึ่งมี

ผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การรบัรูส้ภาพความสมบูรณแ์ข็งแรงของร่างกาย รูส้ึกสบายไม่เจ็บปวด 
การรับรู ้ถึงการจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรูถ้ึงพละก าลังในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรบัรูเ้รื่องการนอนหลับและพักผ่อน รวมทั้งการรบัรูเ้รื่องเพศสัมพันธ์ ซึ่งการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัจะมีการรบัรูแ้หลา่นีเ้ก่ียวขอ้ง 

2. ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) การรบัรูส้ภาพทางดา้นจิตใจของตนเอง 
เช่น การรบัรูค้วามรูส้ึกต่อตนเองในทางบวก การรบัรูภ้าพลกัษณข์องตนเอง การรบัรูถ้ึงความรูส้ึก
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ภูมิใจในตนเอง การรบัรูถ้ึงความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารในการเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ และการรบัรูถ้ึงความสามารถในการจดัการกบัความเศรา้กงัวล 

3. ดา้นระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) การรบัรูถ้ึง
ความเป็นอิสระที่ไม่ตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืน การรบัรูถ้ึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การ
รบัรูถ้ึงความสามารถในกิจวตัรประจ าวนัของตน การรบัรูถ้ึงความสามารถในการท างาน การรบัรู ้
ว่าตนไม่พึ่งพายา หรือการรกัษาทางการแพทย ์

4 . ด้านความสัมพั น ธ์ท างสั งคม  (Social Relationships) การรับ รู ้เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน การรบัรูถ้ึงการได้รบัความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ ใน
สงัคม รวมถึงการรบัรูว้่าตนไดเ้ป็นผูช้่วยเหลือบุคคลอ่ืน ๆ ในสงัคมดว้ย 

5. ดา้นสิ่งแวดล้อม (Environment) การรบัรูเ้ก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น การรบัรูว้่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง ปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การ
รบัรูว้่าไดอ้ยู่ในสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพที่ ดี ไม่มีมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก สถานบริหาร
ทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์การรบัรูว้่าตนมีโอกาสที่จะไดร้บัข่าวสาร หรือฝึกทักษะต่าง ๆ 
การรบัรูว้่าตนไดม้ีกิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมยามว่าง 

6. ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) การรบัรู ้
เก่ียวกบัความเชื่อต่าง ๆ ของตนมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรบัรูถ้ึงความเชื่อดา้นจิตวิญญาณ 
ศาสนา ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืน ๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต ท าใหเ้อาชนะ
อปุสรรค 

ธีรนิทร ์มะระกานนท ์(2556, น. 14) ไดส้รุปไวว้่า องคป์ระกอบของคณุภาพชีวิต แบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ องคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งสมัพันธ์กับตัวบุคคล และองคป์ระกอบที่ขึน้กับระบบ
สงัคมที่มีอิทธิพลครอบคลมุถึงคณุภาพชีวิตในระดบับคุคลดว้ย และองคป์ระกอบเหลา่นีม้ีลกัษณะ
ที่เป็นทัง้รูปธรรมและนามธรรม สามารถสนองตอบต่อความจ าเป็นของบคุคลในสงัคมนัน้ ๆ ได ้

แสงอรุณ ธารีจิตร (2560, น. 54) ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของคุณภาพชิวิตในการ
ท างานทัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2) สภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยั
และถูกสขุลกัษณะ 3) ความกา้วหนา้และและความมั่นคงในงาน 4) บูรณาการทางสงัคม และ 5) 
การพฒันาความสามารถของบคุคล 
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3.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างานนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคลกรใน

องคก์าร เพราะถือเป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบับุคลากร ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
หรือสภาพแวดลอ้มทางสงัคม สนุิสา ดิเรกมหามงคล (2554, น. 40) สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
หมายถึง องคป์ระกอบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ลอ้มรอบตัวเราภายในหน่วยงานหรือองคก์ารที่ส่งเสริม
หรือเอือ้ต่อการท างาน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความรูส้ึกนึกคิดรวมทั้งการเรียนรูข้องบุคคล 
สอดคล้องกับ อมราลักษณ์ ชัยภักดี (2556, น. 18) ที่สรุปไวว้่า สภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง องคป์ระกอบทุกสิ่งอย่างที่อยู่ลอ้มรอบตวัเราภายในหน่วยงานหรือองคก์ารที่ส่งเสรมิหรือ
เอือ้ต่อการท างาน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความรูส้กึนึกคิด รวมทัง้การเรียนรูข้องบคุคล ซึ่งการ
รบัรูส้ภาพแวดล้อมในการท างาน ปริทัศน์ คล่องดี (2558, น. 19) คือ กระบวนการที่บุคคลน า
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากสิ่งเรา้ต่าง ๆ รอบตวัทัง้มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม 
สภาพปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลใหเ้กิดภาวะกดดัน จากสภาพแวดลอ้มในการท างานทางจิตหรือทาง
สงัคมภายในองคก์ารผ่านขัน้ตอนการจดัระเบียบ การตีความ น าไปสู่การตัดสินใจ การแสดงออก
ถึงความรู ้ความเขา้ใจ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยขึน้อยู่กับประสบการณ์และความรูส้ึกที่
เกิดขึน้ในจิตใจของตนเอง ซึ่งการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคลว่าดีหรือไม่ดี
นั้นอาจมีความแตกต่างกัน สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที่ บุคลากร ลว้นมีความส าคัญในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรูท้ัง้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาใหก้ับนักเรียน รจนา อิทธิเทพ
พนา (2551, น. 23) กล่าวไวว้่า บรรยากาศองคก์ารที่แตกต่างกัน ยิ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
หรือพฤติกรรมการท างานของบุคคลที่แตกต่างกันดว้ยเช่นกนั ทัง้ที่มีผลในทางบวกและผลในทาง
ลบ โดยขึน้อยู่กบัการรบัรูเ้ก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารในสภาพที่เป็นอยู่จรงินั่นเอง ซึ่งการรบัรูใ้นสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท างานของบุคคลนัน้ ๆ ย่อมมีส่วนจูงใจในการตัดสินใจใหบุ้คคลหนึ่ ง ๆ 
สามารถแสดงผลของการรบัรูน้ัน้ ๆ ออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างานในลกัษณะต่าง ๆ กัน 
เช่น การเพิ่มผลผลิต การขาดงาน การลาออกจากงาน ความพึงพอใจในการท างาน หรือแมแ้ต่การ
แสดงออกของความเป็นสมาชิกภาพที่แตกต่างกันดว้ย ซึ่งวรวรรณ ชื่นพินิจสกุล (2555, น. 29)  
สรุปไวว้่า บรรยากาศองคก์ร คือ สภาพแวดลอ้มขององคก์ร รูปแบบในการบรหิารงานขององคก์ร ที่
พนักงานสามารถรับรู ้และเข้าใจได้ตามความรูส้ึกนึกคิดของตนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม 
ปทัสถาน ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานภายในองคก์ร ก่อใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์ร และมี
อิทธิพลต่อระดับพฤติกรรมการท างานของพนักงาน โดยที่บรรยากาศองค์กรจะคงอยู่ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ และบรรยากาศองคก์รนีม้ีผลต่อสมาชิกทัง้ทางบวกและทางลบ 
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3.3 สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู 
ในการศึกษาสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครูในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเอกสาร 

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้
วิไลรตัน ์คนัธาวฒัน ์(2550, น. 92-93) ไดก้ล่าวถึงสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 

พบว่าสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครูประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ  
1. ดา้นการท างาน ประกอบดว้ย  

1.1 ดา้นผูบ้รหิารโรงเรียน  
1.2 ดา้นภาระงาน  
1.3 ดา้นผูร้ว่มงาน  
1.4 ดา้นสถานที่ท างาน 

2. ดา้นเหตผุลสว่นตวั ประกอบดว้ย  
2.1 ดา้นครอบครวั  
2.2 ดา้นสขุภาพ  
2.3 ดา้นค่าใชจ้่าย 

Ghamrawi and Jammal (2013, Pp. 67-78) ได้ศึกษาเก่ียวกับการผลกระทบจาก
การย้ายของครูต่อภาวะผูน้  าในโรงเรียนและปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในด้าน
ความกดดนัจากผูบ้ริหาร และความเครียดในงาน อันเนื่องมาจากงานมากมายที่ไดร้บัมอบหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ปกครอง การตรวจสอบรถประจ าทาง การท าหน้าที่ในห้องเมื่อมีการ
ประชุม หนา้ที่ดแูลหอ้งน า โรงอาหาร รวมไปถึงการก ากับดูแลงานอ่ืน ๆ ลว้นส่งผลต่อความตัง้ใจ
ยา้ยของครูทัง้สิน้ 

Onsomu (2014, p. 37) ได้ ศึ กษ า อิ ท ธิพ ลจ ากการย้ าย ขอ งค รูที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน พบว่ามีปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจยา้ย ดังนี ้1) ดา้นความ
ปลอดภัย 2) ดา้นความขัดแยง้กับเพื่อร่วมงาน 3) ด้านความขัดแขง้กับผู้บริหาร 4) แรงจูง ใจที่
ลดลง 5) ภาระงาน 6) สถานะภาพการแต่งงาน 7) สิ่งอ านวยความสะดวก 8) โอกาสในการพฒันา
วิชาชีพ 9) ความเหนื่อยหน่ายในงานเดิมเป็นระยะเวลานาน 10) การอยู่ในโรงเรียนเดียวมานาน
เกินไป และ 11) ดา้นศาสนา 

Kolawole (2019, Pp. 79-82) ไดศ้ึกษาผลของการโอนยา้ยครูต่อประสิทธิภาพดา้น
วิชาการของนกัเรียน พบว่า ในบางครัง้ความขดัแยง้กบัเพื่อนรว่มงาน และการขาดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตใุนการยา้ยเช่นกนั 
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4. ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู 
ในการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครูครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้

ท าการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้
Noor et al. (2012, Pp. 593-617) ไดศ้กึษาผลกระทบจากการยา้ยของครูที่ส่งผลต่อ

ระบบของโรงเรียน ซึ่งไดข้อ้คน้พบ ดงันี ้
1) ผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยพบว่าการยา้ยของครูส่ง

ผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน เนื่องจากครูเหลา่นัน้มีภาระงานที่มากอยู่
แลว้ ดงันัน้จึงเป็นการยากที่จะจดัการเมื่อมีต าแหน่งว่าง แมค้รูบางคนจะบอกว่าสามารถจดัการให้
ครอบคลุมหลักสูตรด้วยวิธีการของแต่ละคนด้วยความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มความรูแ้ละ
ความสามารถ แต่การเปลี่ยนครูบ่อย ๆ จะท าใหก้ารเรียนการสอนเคลื่อนตวัเป็นวงกลมแทนที่จะได้
เคลื่อนไปในทิศทางที่เหมาะสม และสถานณการณ์จะแย่ลงเมื่อพวกเขาไม่ไดร้บัการทดแทนใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม 

2) ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยพบว่าในบางครัง้ครูที่มี
ความรูค้วามสามารถไดถู้กยา้ยไปยังโรงเรียนอ่ืนในระหว่างการเรียนการสอนและไม่มีครูผูส้อน
ประจ าวิชาคนอ่ืน ๆ ในขณะนัน้ ซึ่งอาจเกิดไดเ้พราะนโยบายทางการเมือง ซึ่งสถานการณท์ัง้หมดนี ้
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นการบริหารหลายอย่าง และพบว่าโรงเรียนลม้เหลวในการด าเนินกิจกรรม
ตามหลักสูตร บางครัง้สถานการณ์เหล่านีก้็ส่งผลรา้ยแก่ผู้บริหารเมื่อตอ้งมอบหมายภาระงาน
ใหก้บัครูจนมีภาระงานที่มากเกินไป 

3) ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครู ประการแรกผลกระทบต่อครูที่ยา้ย เพราะ
เมื่อครูไดร้บัการยา้ยไปยังโรงเรียนใหม่ เขาอาจตอ้งเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง เช่น ระยะทาง 
ปัญหาจากการขนส่ง เรื่องของวัฒนธรรมทางสังคม ความล่าช้าในเรื่องของเงินเดือน เป็นต้น 
ประการที่สอง ผลกระทบต่อครูในโรงเรียนเดิม เนื่องจากครูที่เหลือต้องรบัภาระมากขึน้ ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

4) ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักเรียน เนื่ องจากครูทุกคนมีความรู ้
ความสามารถ เทคนิคการสอนที่ต่างกัน เมื่อเกิดการยา้ยท าให้การเรียนการสอนเคลื่อนตัวเป็น
วงกลม เพราะในบางครัง้โชคไม่ดีที่ไม่มีครูยา้ยมาแทน ท าใหก้ารเรียนการสอนหยุดชะงกั ซ  า้รา้ย
นกัเรียนบางหอ้งอาจไม่มีครูสอนแทน ซึ่งทัง้หมดนีย้่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนักเรียน
ในทางลบ 
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Onsomu (2014, p. 39) ได้ ศึ กษ า อิ ท ธิพ ลจ ากการย้ าย ขอ งค รูที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการเรียนของนกัเรียน พบว่าปัจจยัที่ท าใหก้ารยา้ยของครูมีอิทธิพลต่อคณุภาพการจดั
การศึกษา คือ การย้ายของครูเป็นการเพิ่มภาระให้กับครูที่ เหลือ เนื่องมาจากการที่ไม่มีครูมา
ทดแทนเมื่อเกิดการยา้ยของครู หรือเมื่อมีการยา้ยมาทดแทนครูคนใหม่ไม่สามารถปรบัตัวใหเ้ขา้
กบันกัเรียนได ้จนน าไปสูก่ารรอ้งเรียนต่อผูบ้รหิารเก่ียวกบัครูคนใหม่ 

Hussein (2016, Pp. 49-51) ได้ศึกษาผลกระทบจากการย้ายของครูที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนในแซนซิบาร ์พบว่า การยา้ยของครูส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหารจัดการของ
โรงเรียน ประสิทธิภาพและความสามารถของครู ตลอดจนประสิทธิภาพของนกัเรียนอีกดว้ย 

Kolawole (2019, Pp. 79-82) ไดศ้ึกษาผลจากการยา้ยของครูต่อประสิทธิภาพดา้น
วิชาการของนกัเรียน พบว่า 1) การโอนยา้ยของครูจะเป็นการเพิ่มภาระงานใหก้บัครูที่ไม่ไดโ้อนยา้ย 
2) การโอนย้ายของครูส่งผลกระทบต่องานวิชาการของโรงเรียน 3) การโอนย้ายของครูส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านวิชาการของนักเรียน และ 4) การโอนยา้ยของครูส่งผลต่อการ
จดัการในชัน้เรียน 

จากการศึกษาผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครูจากเอกสาร งานวิจัยใน
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้1) ผลกระทบ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2) ผลกระทบด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน 3) 
ผลกระทบต่อครูผูส้อน และ 4) ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของนกัเรียน 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยของไทยและต่างประเทศที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบสาเหตุการ

ยา้ยและผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
นครราชสีมา ไดป้ระมวลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
วิไลรตัน ์คันธาวัฒน ์(2550, น. 91-92) ไดศ้ึกษาสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า สาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีสาเหตุการยา้ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการท างาน และดา้นผูร้่วมงาน มีสาเหตุการยา้ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับนอ้ย ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นภาระงาน และดา้นสถานที่ท างาน มีสาเหตกุารยา้ยอยู่
ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาดา้นเหตผุลสว่นตวั พบว่า สาเหตกุารยา้ยดา้นครอบครวั ดา้น
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ค่าใชจ้่าย อยู่ในระดับปานกลาง ดา้นสุขภาพ มีสาเหตุการยา้ยอยู่ในระดับนอ้ย และพบว่าชายมี
สาเหตกุารยา้ยจากดา้นผูร้ว่มงานมากกว่าเพศหญิง และขา้ราชการครูที่มีอายุ 36 ปีขึน้ไป ถึง 46 ปี 
มีสาเหตกุารยา้ยดา้นการท างาน และดา้นภาระงาน มากกว่า ขา้ราชการครูที่มีอายนุอ้ยกว่า 36 ปี  

กรรณิการ ์สุวรรณศรี (2556, น. 66-69) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับสาเหตุและแนวโน้ม
การลาออก /โอนย้าย  ของข้าราชการในหน่ วยงานวิ ชาการ ก รณี ศึ กษ า ส านั ก งา น
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) พบว่า การลาออกของขา้ราชการ สคร. ในปัจจุบนันบัว่า
เป็นปัญหาในการขบัเคลื่อนองคก์ารในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสงู จึงนบัว่าเป็นปัญหาหลกั ๆ ที่ 
สคร. ควรให้ความสนใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยใช้การส ารวจหา
สาเหตุจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 คน ได้ขอ้สรุปดังนี ้สาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออก/
โอนยา้ยของขา้ราชการ โดยเรียงล าดบัตามความส าคญัดงันี ้การจ่ายค่าตอบแทน , ลกัษณะงานที่
ไดร้บัมอบหมายและความอิสระในการท างาน, หวัหนา้งานและผูบ้งัคบับญัชา, ความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพ, บรรยากาศการท างานและความสมัพันธ์กับเพื่อร่วมงาน และมีแนวโนม้การลาออก/
โอนยา้ยอยู่ในระดบัสงู  

ณฐัพงศ ์กลุวฒุิชยัมงคล (2560, น. 118-124) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาภาวะ
ผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 4 พบว่า ระดับภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมากทกุดา้น ประกอบไปดว้ย ดา้นการจดั
สภาพแวดล้อมเชิงบวก ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการคิด
สรา้งสรรค ์และดา้นการปรบัตวัและยืดหยุ่น อีกทัง้ยงัพบว่า ครูที่มีเพศ และอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด
ของสถานศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้  าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กลุม่ 4 โดยรวมแตกต่างกัน 

แสงอรุณ ธารีจิตร (2560, น. 106-110) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนโรงเรียนของครูในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา้
แห่งกรุงเทพฯ พบว่าระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของครูในโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทยัของ
พระเยซูเจา้แห่งกรุงเทพฯโดยรวมอยู่ในระดบัมากทกุดา้น ซึ่งประกอบไปดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ ดา้นบูรณาการทางสงัคม ดา้นความกา้วหนา้และความมั่นคงในงาน 
ดา้นการพัฒนาความสามารถของบุคคล และดา้นค่าตอบแทนที่เหมาะสมยุติธรรม ระดับความ
ผูกพันต่อโรงเรียนของครูในโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบไปดว้ย ดา้นความเต็มใจทุ่มเทในการท างานเพื่อโรงเรียน ดา้น
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ความศรทัธาในโรงเรียน และดา้นความจงรกัภกัดีต่อโรงเรียน ซึ่งพบว่าคณุภาพชีวิตในการท างาน
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของครูในโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา้แห่ง
กรุงเทพฯ อีกทัง้ยงัพบว่าคณุภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัของครูในโรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลมีอ านาจการพยากรณส์งูสดุรองลงมาไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้และความ
มั่นคงในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ และดา้นค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ยติุธรรมตามล าดบั 

นิดา แกว้สว่าง และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2562, น. 53-70) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับ
ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จังหวัดสงขลา ซึ่งศึกษาปัจจัยการคงอยู่ของครูโ รงเรียน
เอกชน ตามความคิดเห็นของครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
จังหวัดสงขลา และเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 จงัหวดัสงขลา โดยจ าแนกตามอาย ุ
ประสบการณท์ างาน และขนาดของสถานศกึษา เครื่องมือวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็น
ของครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ครูที่ท างานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Ariko and Simatwa (2011, Pp. 1270-1280) ท าการวิจัยเก่ียวกับปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อค ารอ้งขอยา้ยของครูในโรงเรียนมัธยมในเขตซูบา้ ประเทศเคนย่า ซึ่งพบว่า การยื่นค ารอ้งขอ
ย้ายของครูมีอัตราเพิ่มสูงขึน้ ถึงแม้จะมีมาตราการต่าง ๆ ที่พยายามปรบัปรุงและลดปัญหา
ดงักลา่ว ไม่ว่าจะเป็นการเสนอเงินเดือนที่สงูขึน้ เบีย้ความยากล าบาก นโยบายการยา้ยเมื่อท างาน
ผ่านไป 5 ปีซึ่งเริ่มในปี 2001 แต่ถึงแมจ้ะมีนโยบายเหล่านี ้ค ารอ้งขอยา้ยของครูในเขตดังกล่าว
กลบัเพิ่มสงูถึง 16.5% เมื่อเทียบกับค ารอ้งขอยา้ยของทัง้ประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 10.9% และใน
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จ านวนนัน้เป็นครูที่ยงัไม่ครบก าหนด 5 ปีถึง 26% อีกดว้ย โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรอ้งขอยา้ย
ของครูคือการที่โรงเรียนตัง้อยู่ในพืน้ที่ชนบท ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจไม่ดี ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
การคมนาคมที่ล  าบากรวมไปถึงการขาดไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ซึ่งสาเหตเุหลา่นีล้ว้นสง่ผลต่อการรอ้งขอ
ยา้ยของครูในเขตซูบา้ 

Ariko and Othuon (2012, Pp. 61-68) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับการลดค ารอ้งขอยา้ย
ของครู ซึ่งพบว่า การรอ้งขอยา้ยของครูเป็นอุปสรรคต่อความมีเสถียรภาพและความต่อเนื่องของ
การสอนจึงท าให้ประสิทธิภาพของนักเรียนลดลง จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี ้คือ เพื่อ
ตรวจสอบว่าสามารถลดการรอ้งขอย้ายของครูได้อย่างไร การศึกษานี ้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ ผูอ้  านวยการจ านวน 16 คน ครูผูส้อนเจา้หนา้ที่ประจ าจงัหวดั 
126 คน กลุม่ตวัอย่าง คือ ผูอ้  านวยการ 13 คน ครูผูส้อนและพนกังานราชการ 98 คน โดยมีการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้จ านวน 30% ของประชากรโดยใชท้ี่ตัง้ของโรงเรียนคือ โรงเรียนในชนบท โรงเรียนใน
เมือง และโรงเรียนในหมู่เกาะ ซึ่งมีสภาพการท างานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามมีการสุ่มตวัอย่าง
ครู 29 คน (30%) จากการสัมภาษณ์ รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผล
การศึกษาพบว่า การรอ้งขอยา้ยของครูอาจลดลงหากการคมนาคมและการสื่อสารไปยงัโรงเรียนดี
ขึน้ มีบ้านพักและไฟฟ้าส าหรับครู และครูที่จ้างเป็นคนในพื ้นที่  ขนาดชั้นเรียนลดลง มีการ
ปฐมนิเทศและมีโปรแกรมใหค้ าปรกึษาส าหรบัครู มีสวสัดิการและครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
โรงเรียน การศึกษาพบว่ารฐัควรจัดหาไฟฟ้าและปรบัปรุงการเขา้ถึงเมืองซูบา้โดยทางถนน ทาง
โรงเรียนควรมีความพรอ้มของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยให้กับครู มีการจ้างครู
เพิ่มขึน้เพื่อลดอัตราส่วนครูต่อนักเรียน ผูบ้ริหารและคณะกรรมการควรมีการปฐมนิเทศเพื่อการ
สนบัสนนุครูใหม่และใหโ้บนสัส าหรบัครูเพื่อใหพ้วกเขาตอ้งการที่จะอยู่ต่อ 

Noor et al. (2012, Pp. 609-612) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับผลจากการย้ายของครูที่
กระทบต่อระบบของโรงเรียน โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ที่เนน้ไปที่การวิจยัเชิงคณุภาพใน
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพบว่า การย้ายของครูส่งผลต่อ 1. ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพราะครูที่ยา้ยส่วนใหญ่จะมีภาระหนา้ที่ในการสอนอยู่แลว้ แต่
เมื่อมีการยา้ยท าใหเ้กิดต าแหน่งว่าง ท าใหย้ากต่อการจัดการเรียนสอนทดแทนครูที่ยา้ย แมจ้ะมี
การสอนทดแทน 2. ดา้นกระบวนการบริหาร เนื่องจากการยา้ยของครูท าใหว้ิชาและชัน้เรียนที่ครูที่
ยา้ยไม่มีคนสอนทดแทน 3. ดา้นความสามารถและประสิทธิภาพของครู เพราะเมื่อครูยา้ยโรงเรียน
ใหม่ ครูตอ้งพบเจอกบัปัญหามากมาย 4. ดา้นประสิทธิภาพของนักเรียน เนื่องจากเมื่อครูยา้ยใน
บางครัง้ตอ้งใชเ้วลานานในการรอครูยา้ยมาทดแทน ซึ่งส่งผลใหช้ัน้เรียนไม่มีคนสอน หรือบางครัง้
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ครูที่ยา้ยมาทดแทนขาดความรูใ้นชัน้เรียนที่สอน ซึ่งทัง้หมดส่งผลลบต่อประสิทธิภาพของนกัเรียน 
5.ดา้นความวิตกกงัวลของครูใหญ่ เพราะหลายครัง้ครูที่มีปัญหา ขาดความรูค้วามสามารถถูกยา้ย
มาที่โรงเรียนเหลา่นี ้

Onsomu (2014, Pp. 46-51) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับอิทธิพลของการย้ายของครูที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมของรฐัในเคนย่า ซึ่งมุ่งศึกษาถึง
ลกัษณะการยา้ยของครู สาเหตใุนการยา้ย และการยา้ยของครูส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษา
อย่างไร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลู และใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการวิจยั
พบว่า การยา้ยของครูในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นการยา้ยภายในพืน้ที่จึงท าใหสู้ญเสียครูไปในการยา้ย 
แต่การเคลื่อนยา้ยของครูออกนอกพืน้ที่นั้นจะท าใหสู้ญเสียครูไป อย่างไรก็ตามการยา้ยของครู
ดงักล่าวแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ส่งผลเสียต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ส่วนสาเหตใุนการยา้ยพบว่าความ
ขัดแยง้ระหว่างครูมีน้อยเมื่อเทียบกับความขัดแยง้กับผูบ้ริหาร ซึ่งสิ่งนีน้ับเป็นสาเหตุที่ท าใหค้รู
ตัดสินใจยา้ย และผลที่ตามมาคือภาระงานที่เพิ่มมากขึน้เมื่อมีครูยา้ย ครูที่เหลือจะรบัภาระงาน
มากขึน้ทันที เพราะเมื่อครูยา้ยไปไม่ไดม้ีครูคนใหม่มาแทนในทันที ซึ่งสิ่งเหล่านีใ้นบางครัง้ท าให้
นกัเรียนรอ้งเรียนไปยงัผูบ้รหิาร ซึ่งนบัเป็นสิ่งที่ยากจะรบัมือส าหรบัผูบ้รหิารอีกดว้ย 

Hussein (2016, Pp. 49-51) ไดท้ าการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากการยา้ยของครูที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนในแซนซิบาร:์ กรณีศึกษาในภาคใตเ้ขต Unguja ซึ่งพบว่า การ
ยา้ยของครูส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อตวัครูผูส้อนเองดว้ย ซึ่งตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางสงัคม วฒันธรรม อีกทัง้ยงัตอ้งอาศยัเวลาที่มากขึน้ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ 
บางครัง้ในการยา้ยเกิดจากการที่ครูไม่ดีถูกสั่งใหย้า้ย แต่ในบางครัง้ครูที่ดีมีความรูค้วาสามารถก็
ถูกสั่งใหย้า้ยออกไปจากโรงเรียนดว้ยเช่นกนั ซึ่งในบางกรณีครูก็ถูกสั่งใหย้า้ยในระหว่างภาคเรียน 
ท าใหไ้ม่มีครูมาทดแทน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อมายงัประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กนกัเรียนอีกดว้ย 

Kolawole (2019, Pp. 79-82) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากการย้ายครูที่
สง่ผลต่อผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย อาบจูา ไนจีเรีย ไดพ้บว่า การ
ยา้ยของครูสามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครูที่มีประสบการณใ์นการสอน 5 ปี
ขึน้ไป ครูที่อยู่ในโรงเรียนชนบทยินดีที่จะยา้ยไปโรงเรียนในเมืองดว้ยความสมัครใจ เนื่องจากสิ่ง
อ านวยความสะดวก และในบางครั้งครูใหญ่ก็ขอยา้ยครูที่กระท าความผิดอีกดว้ย ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
สง่ผลเช่นเดียวกนั คืองานและกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนตอ้งหยุดไปดว้ย และนอกจากนีค้รู
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บางคนที่ยา้ยมาทดแทนอาจไม่ตรงตามสาขาวิชาที่ตอ้งการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นกัเรียนในโรงเรียน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบสาเหตกุารยา้ยและผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการ
ครู สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ผูว้ิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษานครราชสีมา ที่ปฏิบติัหนา้ที่การสอนในปีการศกึษา 2563 จ านวน 3,347 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 346 คน โดยก าหนดตาม
ตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Krejicie & Morgan, 1970, Pp. 607-610) โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) แล้วจึงท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีจบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนด ตามวิธีการ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 แบ่งโรงเรียนออกตามขนาด 4 ขนาด ดงันี ้
ขนาดเล็ก 13 แห่ง จ านวนครู 230 คน 
ขนาดกลาง 19 แห่ง จ านวนครู 706 คน 
ขนาดใหญ่ 2 แห่ง จ านวนครู 145 คน 
ใหญ่พิเศษ 16 แห่ง จ านวนครู 2,266 คน 
จ านวนครูทัง้หมด 3,347  คน 
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ขัน้ที่ 2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างครูตามสดัสว่นประชากรของโรงเรียนแต่ละขนาด ได้
กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 90 คน โรงเรียนขนาดกลาง 131 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 14 คน 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 111 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 346 คน ซึ่งเป็นไปตามการเปิด
ตาราง 

ขัน้ที่ 3 จบัสลากสุม่รายชื่อครูอย่างง่ายเพื่อใหไ้ดต้ามจ านวนที่ก าหนดไว ้

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นลกัษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงันี ้
ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่ วไปของข้าราชการครู ในลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ ขนาดโรงเรียน และประสบการณใ์นการท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู ในโรงเรียนสงักัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ไดแ้ก่ 1) ดา้นการท างาน และ 2) ดา้น
เหตุผลส่วนตัว  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจัดการเรียนการสอน 2) 
ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน 3) ด้านครูผู้สอน และ 4) ด้านประสิทธิภาพของนักเรียน 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

ผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั โดยมีขัน้ตอนในการสรา้ง ดงัต่อไปนี ้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจยัเก่ียวกบัสาเหตุการยา้ยของ

ขา้ราชการครู และผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู 
2. น าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ และสร้าง

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก่ียวกับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู 
และผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู 

3. น าแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
การใชส้  านวนภาษา ความถกูตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขตและนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

4. น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการผูค้วบคุมปริญญา
นิพนธ์ส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื ้อหา (Content 
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Validity) ของแบบสอบถาม โดยวัดจากค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการวัด (Index of item Objective Congruence: IOC) รวมไปถึงความครอบคลุมของข้อ
ค าถามและความชัดเจนทางภาษา โดยค่าดัชนี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยที่ไดจ้ากความคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ โดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ ไดแ้ก่ คะแนน 1 (สอดคลอ้ง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) 
คะแนน -1 (ไม่สอดคล้อง) ถ้าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผู้เชี่ ยวชาญมีความเห็นว่า
สอดคลอ้ง ค่าดัชนี IOC มีค่า 0 แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ ค่าดัชนี IOC มีค่า -1 
แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคลอ้ง โดยการก าหนดค่าความสอดคลอ้งตัง้แต่ 
0.50-1.00 เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้โดยแบบสอบถามไดค่้าดชันี IOC ที่ 0.60-1.00 

5. น าแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์และมีความ
เหมาะสมไปทดลอง (Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดค่้าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .98 โดยไดค่้าความเชื่อมั่นของสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู 
เท่ากบั .98 และค่าความเชื่อมั่นของผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู เท่ากบั .96 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มลูตามขัน้ตอน ต่อไปนี ้

1. ผูว้ิจยัติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในการออกหนงัสือถึง
ผูอ้  านวยการสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. ผูว้ิจัยเตรียมระบบและช่องทางการเขา้ถึงในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้
พรอ้มและอ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา ที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการใหข้อ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. ผู้วิจัยออกแบบส่วนแสดงผลในระบบแบบสอบถามออนไลน์  เช่น แจ้งสถิติ 
การตอบแบบสอบถามแบบอัตโนมัติ โดยผูว้ิจัยจะติดตามและเช็คขอ้มูลการตอบกลบัของระบบ
การตอบแบบสอบถามออนไลน ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบตามจ านวนกลุม่เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

4. ผูว้ิจัยน าขอ้มูลจากระบบแบบสอบถามออนไลนท์ี่สมบูรณ์จัดกระท าขอ้มูลและ
วิเคราะหข์อ้มลูสถิติ โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 346 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การจดักระท าขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 น าขอ้มูลจากระบบการตอบแบบสอบถามออนไลนม์าตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาลงรหัส (Coding) ทั้ง 3 ตอน โดยเกณฑ์การให้
คะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนที่  2 บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่ อวิเคราะห์ข้อมูลโดย  
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องวิจยั ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหแ์บบสอบถามขอ้มลูสถานภาพของครู โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่า

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแ์บบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู โดยใช้

สถิติวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้น
และรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายดงันี ้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตขุองการยา้ยในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตขุองการยา้ยในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตขุองการยา้ยในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตขุองการยา้ยในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นสาเหตขุองการยา้ยในระดบันอ้ยที่สดุ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหแ์บบสอบถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการ
ครู โดยใชส้ถิติวิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น
รายดา้นและรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้

4.51–5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบจากการยา้ยในระดบัมากที่สดุ 
3.51–4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบจากการยา้ยในระดบัมาก 
2.51–3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบจากการยา้ยในระดบัปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบจากการยา้ยในระดบันอ้ย 
1.00–1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเป็นผลกระทบจากการยา้ยในระดบันอ้ยที่สดุ 

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู และผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู โดยรวม 

วิเคราะหค์วามแปรปรวนพหคุณู (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA)  

5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 

1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 204) 
2. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 
2.1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
2.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
2.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
2.1.4 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
2.2.1 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of 

Variance : MANOVA) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล   

การวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในครัง้นี ้ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลู โดยน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปของขา้ราชการครู ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษานครราชสีมา ปีการศกึษา 2563 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างานในสถานศึกษาปัจจุบันโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับสาเหตุการยา้ยและผลกระทบจากการยา้ยของ
ขา้ราชการครู ดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู 
2.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี ้
3.1 ผลการทดสอบสมม ติฐานด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 

(Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ัวไปของข้าราชการครู 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของขา้ราชการครู ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา

นครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ขนาด
โรงเรียน และประสบการณ์ในการท างานในสถานศึกษาปัจจุบันโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของขา้ราชการครู ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษานครราชสีมา ปีการศกึษา 2563 
 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
     เพศ   
                         ชาย 153 44.22 
                         หญิง 193 55.78 

รวม 346 100.00 
     อายุ   
                         นอ้ยกว่า 30 ปี 68 19.65 
                         อายุ 30-39 ปี 186 48.55 
                         อายุ 40-49 ปี 62 17.92 
                         อายุ 50 ปีขึน้ไป 30 13.88 

รวม 346 100.00 
     ระดบัการศกึษา   
                         ปรญิญาตรี 300 86.71 
                         ปรญิญาโท 45 13.00 
                         ปรญิญาเอก 1 0.29 

รวม 346 100.00 
     ต าแหน่งทางวิชาการ   
                         ไม่มีวิทยฐานะ 177 51.16 
                         ช านาญการ                        104 30.06 
                         ช านาญการพิเศษ 65 18.78 
                         เชี่ยวชาญ - - 
                         เชี่ยวชาญพิเศษ - - 

รวม 346 100.00 
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของขา้ราชการครู ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศกึษานครราชสีมา ปีการศกึษา 2563 (ต่อ) 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
     ขนาดโรงเรียน   
                         ขนาดเล็ก 90 26.01 
                         ขนาดกลาง 131 37.86 
                         ขนาดใหญ่ 14 4.05 
                         ขนาดใหญ่พิเศษ 111 32.08 

รวม 346 100.00 
ประสบการณใ์นการท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั   
                         ประสบการณ ์1-5 ปี 82 23.70 
                         ประสบการณ ์6-10 ปี 185 53.47 
                         ประสบการณต์ัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป 79 22.83 

รวม 346 100.00 

 
จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

55.78 และเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.22 ตามล าดบั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.55 

รองลงมาอายนุอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.65 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 
62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.92 และอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.88 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ านวน 300 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
86.71 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.29 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 177 คิดเป็นรอ้ยละ 51.16 รองลงมาเป็น
วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.06 และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.78 ตามล าดบั 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 131 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 37.86 รองลงมาเป็นขา้ราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 111 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 32.08 ขา้ราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.01 และ
ครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.05 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณก์ารท างานระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 185 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 53.47 รองลงมามีประสบการณก์ารท างานระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 23.70 และมีประสบการณ์การท างาน 11 ปีขึน้ไป จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.83 
ตามล าดบั 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลผลการวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการย้ายและ
ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู 

2.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวม รายด้าน และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 2-9 

  คะแนนเฉลี่ย   ระดบั 
  4.51 - 5.00  มากที่สดุ 
  3.51 - 4.50   มาก 
  2.51 - 3.50  ปานกลาง 
  1.51 - 2.50  นอ้ย 
  1.00 - 1.50  นอ้ยที่สดุ 
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้น
ผูบ้รหิาร) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการท างาน (ด้านผู้บริหาร) X  . .S D  ระดับ 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดความสมัพนัธท์ี่ดีกบัขา้ราชการครู 3.69 1.25 มาก 
2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดภาวะผูน้  าในการบรหิารงาน 3.83 1.19 มาก 
3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดการรบัฟังความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 3.81 1.18 มาก 
4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดแนวทางในการสง่เสรมิ

ความกา้วหนา้ของขา้ราชการครูอย่างชดัเจน 3.78 1.19 มาก 
5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการ

เลื่อนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครูอย่างเป็นธรรม 3.85 1.17 มาก 
 ภาพรวม 3.79 1.19 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ระดับสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู ด้านการท างาน (ด้าน

ผูบ้ริหาร) ในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.19 

ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อน
รว่มงาน) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการท างาน (ด้านเพ่ือนร่วมงาน) X  . .S D  ระดับ 

1 ภายในสถานศกึษาของท่านมีปัญหาขดัแยง้ภายใน 3.92 1.14 มาก 
2 การขาดการยอมรบัจากเพื่อรว่มงานภายในสถานศึกษา 3.93 1.13 มาก 
3 ภายในสถานศกึษาของท่านขาดความจรงิใจซึ่งกนัและกนั 3.90 1.14 มาก 
4 ภายในสถานศกึษาของท่านขาดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 3.89 1.16 มาก 
5 ภายในสถานศกึษาของท่านขาดความสามคัคี  

มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 3.94 1.18 มาก 
 ภาพรวม 3.91 1.15 มาก 
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จากตาราง 3 พบว่า ระดับสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อน
รว่มงาน) ในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.15 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้นภาระ
งาน) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการท างาน (ด้านภาระงาน) X  . .S D  ระดับ 

1 การไดร้บัมอบหมายภาระงานใหร้บัผิดชอบมากเกินไป 3.91 1.20 มาก 
2 การไดร้บัมอบหมายงานที่ยากล าบาก หรือเกิน

ความสามารถของท่าน 3.82 1.24 มาก 
3 การขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 3.81 1.25 มาก 
4 การไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานที่ไม่ทา้ทายความสามารถ

มีความน่าเบื่อหน่าย 3.76 1.24 มาก 
5 การไดร้บัมอบหมายภาระงานที่ไม่มีความชดัเจน 3.81 1.23 มาก 
6 การไดร้บัมอบหมายภาระงานที่ไม่ตรงตามความรู้

ความสามารถ 3.86 1.21 มาก 
7 การไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานที่ไม่สอดคลอ้งกบักฎ 

ระเบียบของสถานศกึษา 3.86 1.22 มาก 
8 การไม่ไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองในสายงานที่ได้

รบัผิดชอบ 3.87 1.19 มาก 
 ภาพรวม 3.83 1.22 มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่า ระดับสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อน

รว่มงาน) ในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.22 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้น
สภาพแวดลอ้ม) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการท างาน (ด้านสภาพแวดล้อม) X  . .S D  ระดับ 

1 สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังานมีสิ่งแวดลอ้มที่ไม่มีความ
ปลอดภยั 

3.77 1.23 
มาก 

2 สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังานมีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
เพียงพอ เช่น บา้นพกัครู หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นตน้ 

3.75 1.23 
มาก 

3 สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังานตัง้อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล มีความ
กนัดาร ยากล าบาก 

3.67 1.26 
มาก 

4 การไม่ไดร้บัความสะดวกในการเดินทางไป-กลบั ระหว่าง
บา้นพกัและสถานศึกษา 

3.70 1.25 
มาก 

5 ความตอ้งการท างานในสถานศกึษาที่ใกลภ้มูิล  าเนา 3.69 1.24 มาก 
6 การมีความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ

การท างาน 
3.67 1.28 

มาก 
7 การมีความตอ้งการยา้ยไปยงัสถานศกึษาที่มีชื่อเสียง และ

เป็นที่ยอมรบัของสงัคม 
3.71 1.28 

มาก 
 ภาพรวม 3.70 1.25 มาก 

 
จากตาราง 5 พบว่า ระดับสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อน

รว่มงาน) ในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.25 
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ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้น
ครอบครวั) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านเหตุผลส่วนตัว (ด้านครอบครัว) X  . .S D  ระดับ 

1 ความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อดแูลบิดา มารดา  
หรือผูม้ีพระคณุ 3.75 1.24 มาก 

2 ความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่ออยู่กบัคู่สมรส 3.80 1.25 มาก 
3 ความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อกลบัภมูิล  าเนา 3.93 1.19 มาก 
4 ความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพราะรูส้กึห่างเหินจากบุคคล

ในครอบครวั และเพื่อนของท่าน 3.89 1.21 มาก 
5 ความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อลดความขดัแยง้ภายใน

ครอบครวั 4.07 1.19 มาก 
 ภาพรวม 3.88 1.21 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู ด้านเหตุผลส่วนตัว (ดา้น

ครอบครัว) ในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.21 

ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้น
สขุภาพ) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านเหตุผลส่วนตัว (ด้านสุขภาพ) X  . .S D  ระดับ 

1 สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังานอยู่ในพืน้ที่ที่เสี่ยงต่อโรคภยั 4.08 1.15 มาก 
2 การมีโรคประจ าตวัจ าเป็นตอ้งอยู่ใกลส้ถานพยาบาล 4.05 1.17 มาก 
3 การมีโรคประจ าตวัจ าเป็นตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง 4.06 1.13 มาก 
4 ความรูส้กึทอ้แทแ้ละหมดก าลงัใจท างานจากปัญหาสขุภาพ 3.88 1.21 มาก 
5 ความรูส้กึเครียดและกดดนัจากการปฏิบติังาน 4.01 1.14 มาก 
6 ความตอ้งการเวลาในการดแูลสขุภาพตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ 4.00 1.12 มาก 
 ภาพรวม 4.01 1.15 มาก 
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จากตาราง 7 พบว่า ระดับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู ด้านเหตุผลส่วนตัว (ดา้น
สขุภาพ) ในรายขอ้อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.15 

ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้น
ค่าใชจ้่าย) ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านเหตุผลส่วนตัว (ด้านค่าใช้จ่าย) X  . .S D  ระดับ 

1 ความตอ้งการลดค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปท างาน 3.99 1.18 มาก 
2 การมีค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพที่สงูขึน้เมื่ออยู่ในสถานศกึษานี ้ 3.98 1.18 มาก 
3 ความรูส้กึว่ารายไดไ้ม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท่านได้

รบัผิดชอบ 3.94 1.16 มาก 
4 ความตอ้งการลดค่าใชจ้่ายในการรบัสง่ลกูหรือคนใน

ครอบครวัไปโรงเรียน/ท างาน 3.95 1.09 มาก 
 ภาพรวม 3.96 1.15 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับสาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครู ด้านเหตุผลส่วนตัว (ดา้น

ค่าใช้จ่าย) ในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.15 
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ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ในภาพรวม 

สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู X  . .S D  ระดับ 
ดา้นการท างาน(ดา้นผูบ้รหิาร) 3.79 1.19 มาก 
ดา้นการท างาน(ดา้นเพื่อนรว่มงาน) 3.91 1.15 มาก 
ดา้นการท างาน(ดา้นภาระงาน) 3.83 1.22 มาก 
ดา้นการท างาน(ดา้นสภาพแวดลอ้ม) 3.70 1.25 มาก 
ดา้นเหตผุลสว่นตวั (ดา้นครอบครวั) 3.88 1.21 มาก 
ดา้นเหตผุลสว่นตวั (ดา้นสขุภาพ) 4.01 1.15 มาก 
ดา้นเหตผุลสว่นตวั (ดา้นค่าใชจ้่าย) 3.96 1.15 มาก 

ภาพรวม 3.86 1.19 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่าสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษานครราชสีมา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.19 อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นเหตุผลส่วนตัว (ดา้นสขุภาพ) มีค่าเฉลี่ยสงูสดุที่ 4.01 
มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 รองลงมาดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้นค่าใชจ้่าย) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อนร่วมงาน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ด้านเหตุผลส่วนตัว (ด้านครอบครวั) มี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 ดา้นการท างาน (ดา้นภาระงาน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 ด้านการท างาน (ดา้นผูบ้ริหาร) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 และดา้นการท างาน (ดา้นสภาพแวดลอ้ม) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.25 ตามล าดบั 
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2.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 10-14 

ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน X  . .S D  ระดับ 

1 การท าใหป้ระสิทธิภาพในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน
ของท่านลดลง 3.84 1.18 มาก 

2 การท าใหป้ระสิทธิภาพในการสอนของท่านลดลง 3.87 1.23 มาก 
3 การท าใหป้ระสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนของท่าน

ลดลง 3.82 1.30 มาก 
4 การท าใหป้ระสิทธิภาพในการรบัผิดชอบงานอ่ืน ๆ ของท่าน

ลดลง 3.73 1.32 มาก 
 ภาพรวม 3.81 1.26 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการจัดการ

เรียนการสอน ในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.26 
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ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นการบรหิาร
จดัการของโรงเรียน ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน X  . .S D  ระดับ 

1 ความลา่ชา้ในการจดัสรรครูมาทดแทนขา้ราชการครูที่ยา้ย 3.70 1.33 มาก 
2 การมขีา้ราชการครูที่ยา้ยมาทดแทนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่

สถานศึกษาตอ้งการ 3.68 1.30 มาก 
3 เมื่อมีขา้ราชการครูยา้ยท าใหก้ารจดัครูสอนแทนเป็นไปดว้ย

ความยากล าบาก 3.69 1.30 มาก 
4 เมื่อขา้ราชการครูยา้ยท าใหเ้กิดความยากล าบากในการ

มอบหมายภาระงานใหก้บัครูคนอ่ืน  3.90 1.27 มาก 
 ภาพรวม 3.84 1.29 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ด้านการบริหาร

จดัการของโรงเรียน ในรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.29 

ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นครูผูส้อน ใน
รายขอ้ 

ข้อ ด้านครูผู้สอน X  . .S D  ระดับ 

1 ภาระงานสอนของท่านเพิ่มมากขึน้ เมื่อมีขา้ราชการครูใน
สถานศึกษายา้ย 3.91 1.21 มาก 

2 ความตอ้งรบัภาระงานสอนแทนเพิ่มมากขึน้เมื่อมีขา้ราชการ
ครูในสถานศึกษายา้ย 3.99 1.19 มาก 

3 ความตอ้งรบัผิดชอบภาระงานอ่ืนเพิ่มมากขึน้เมื่อมี
ขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย 4.18 1.07 มาก 

4 เมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย ประสิทธิภาพในการ
สอนของท่านลดลง 4.02 1.17 มาก 

 ภาพรวม 4.02 1.16 มาก 
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จากตาราง 12 พบว่า ระดับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นครูผูส้อน ใน
รายขอ้อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 

ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นประสิทธิภาพ
ของนกัเรียน ในรายขอ้ 

ข้อ ด้านประสิทธิภาพของนักเรียน X  . .S D  ระดับ 

1 เมื่อขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ยท าใหไ้ม่มีครูมาสอน
นกัเรียนทดแทนในรายวิชานัน้ 4.10 1.13 มาก 

2 เมื่อขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ยท าใหก้ารเรียนการสอน
ไม่ต่อเนื่อง 3.91 1.23 มาก 

3 ครูที่ยา้ยมาแทนไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบันกัเรียนได ้ 3.79 1.21 มาก 
4 ครูที่ยา้ยมาแทนขาดเทคนิคในการสอน 3.66 1.27 มาก 
 ภาพรวม 3.86 1.21 มาก 

 
จากตาราง 13 พบว่า ระดับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ดา้นประสิทธิภาพ

ของนักเรียน ในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.21 

ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ในภาพรวม 

ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู X  . .S D  ระดับ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.81 1.26 มาก 
ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน 3.84 1.29 มาก 
ดา้นครูผูส้อน 4.02 1.16 มาก 
ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน 3.86 1.21 มาก 

ภาพรวม 3.88 1.23 มาก 
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จากตาราง 14 พบว่าผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.23 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.02 มี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 รองลงมาดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 ดา้นการบริหารจัดการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจัย 
3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุคูณ 

(Multivariate Analysis of  Variance : MANOVA) 

ตาราง 15 ขนาดของโรงเรียน  สาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู ผลกระทบจากการยา้ยของ
ขา้ราชการครู 

 ขนาดโรงเรียน Mean S.D. N 
สาเหตกุารยา้ย 
ของขา้ราชการครู 

ขนาดเล็ก 3.75 0.72 90 
ขนาดกลาง 3.81 0.67 131 
ขนาดใหญ่ 3.84 0.64 14 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.06 0.53 111 
รวม 3.88 0.65 346 

ผลกระทบจากการยา้ย
ของขา้ราชการครู 

ขนาดเล็ก 3.71 0.73 90 
ขนาดกลาง 3.91 0.65 131 
ขนาดใหญ่ 3.95 0.87 14 
ขนาดใหญ่พิเศษ 3.91 0.66 111 
รวม 3.86 0.69 346 
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ตาราง 16 การวิเคราะหส์ถิติ Box’s test 

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 
Box’s M 15.257 

F 1.653 
df1 9 
df2 14296.805 

p-value .095 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent 
variables are equal across groups. 
a. Design: Intercept + side 

 
จากตารางที่  16  ผลการวิเคราะหส์ถิติ Box’s test ในการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ

ความเท่ากันในเมตริกความแปรปรวนร่วม สถิติทดสอบนีจ้ะมีสมมติฐานศูนยว์่า เมตริกความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมจะมีความเท่ากันในทุกกลุ่ม ดังนั้นถา้เมตริกของทั้ง 4 กลุ่มที
ความเท่ากัน สถิติควรจะไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ในข้อมูลมีค่า p-value =  .095 มากกว่า .05 
แสดงว่าผลการทดสอบสถิตินีไ้ม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นั่นคือเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของความ
เท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม 
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ตาราง 17 ค่าสถิติทดสอบในการวิเคราะห ์MANOVA 

Multivariate Testsa 
Effect Value F Hypothesis df Error df p-value 

Intercept Pillai's Trace 0.957 3827.159b 2.000 341.000 <.001 
Wilks' Lambda 0.043 3827.159b 2.000 341.000 <.001 
Hotelling's Trace 22.447 3827.159b 2.000 341.000 <.001 
Roy's Largest Root 20.447 3827.159b 2.000 341.000 <.001 

size Pillai's Trace 0.052 3.018 6.000 684.000 .006 
Wilks' Lambda 0.949 3.036b 6.000 682.000 .006 
Hotelling's Trace 0.054 3.054 6.000 680.000 .006 
Roy's Largest Root 0.049 5.592c 3.000 342.000 .001 

a. Exact statistic 
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
c. Design: Intercept + size 

 
จากตาราง 17  สถิติทดสอบในการวิเคราะห์ MANOVA สถิติทดสอบจะแสดงผลการ

ทดสอบจุดตัด (Intercept) ของโมเดล และส าหรบัความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรียน จะ
แสดงค่าของสถิติใน Value และสถิติทดสอบ F-test ที่มีองศาแห่งความเป็นอิสระ (df) คือ 2 ระดบั 
นยัส าคญัแสดงในสดมภ ์p-value สถิติ  Pillai's Trace  มีค่า p-value = .006,  Wilks' Lambda มี
ค่า p-value = .006, Hotelling's Trace มีค่า p-value = .006 และ Roy’s Largest root มีค่า p-
value = .001 ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ จากผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวนี ้พิจารณารวมกนัทุก
ตวัแปร จะมีความแตกต่างกนัตามระดบัของตวัแปรอิสระ พบว่า ค่า p-value มีค่านอ้ยกว่า  ระดบั
นยัส าคัญ .05 นั่นแสดงว่า การทดสอบนัน้ ๆ มีนัยส าคัญ จึงสามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของตวัแปรตามรายตวั (ANOVA) ได ้
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ตาราง 18 ค่าสถิติทดสอบในการวิเคราะห ์ANOVA 

Source Dependent Variable 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F p-value 

Corrected 
Model 

สาเหตกุารยา้ย 4.661a 3 1.554 3.752 .011 

ผลกระทบจากการยา้ย 6.258b 3 2.086 4.539 .001 

Intercept สาเหตกุารยา้ย 2416.561 1 2416.561 5835.432 <.001 

 ผลกระทบจากการยา้ย 2364.892 1 2364.892 5146.002 <.001 

ขนาด
โรงเรียน 

สาเหตกุารยา้ย 4.661 3 1.554 3.752 .011 

ผลกระทบจากการยา้ย 6.258 3 2.086 4.539 .004 

Error สาเหตกุารยา้ย 141.629 342 .414   

 ผลกระทบจากการยา้ย 157.169 342 .460   

Total สาเหตกุารยา้ย 5356.261 346    

 ผลกระทบจากการยา้ย 5339.477 346    

Corrected 
Total 

สาเหตกุารยา้ย 146.290 345    

ผลกระทบจากการยา้ย 163.427 345    

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = .023) 
b. R Squared = .038 (Adjusted R Squared = .030) 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตวัแปรตามดว้ย

การวิเคราะห์ ANOVA พบว่า ค่าเฉลี่ยของสาเหตุการย้ายและผลกระทบจากการย้ายของ
ขา้ราชการครู ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 (F = 3.752, df=3, p-value = .011) และ (F = 4.539, df=3, p-value = .004) จึ ง
สามารถท าการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบรายคู่ต่อไปได ้
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

Multiple Comparisins 

Dependent 
Variable 

(I) Size (J) Size 
Mean 

Different 
(I-J) 

Std. Error p-value a 
95% Confidence 

Interval for Differencea 
Lower Bound Upper Bound 

สาเหตกุาร
ยา้ย 

เล็ก กลาง -.0561 .08811 1.000 -.2899 .1777 
ใหญ่ -.0810 .18488 1.000 -.5716 .4096 
ใหญ่พิเศษ -.2794* .09128 .014 -.5217 -.0372 

กลาง เล็ก .0561 .08811 1.000 -.1777 .2899 
ใหญ่ -.0249 .18095 1.000 -.5051 .4553 
ใหญ่พิเศษ -.2233* .08302 .045 -.4436 -.0030 

ใหญ่ เล็ก .0810 .18488 1.000 -.4096 .5716 
กลาง .0249 .18095 1.000 -.4553 .5051 
ใหญ่พิเศษ -.1984 .18251 1.000 -.6827 .2859 

ใหญ่
พิเศษ 

เล็ก .2794* .09128 .014 -.0372 .5217 
กลาง .2233* .08302 .045 -.0030 .4436 
ใหญ่ .1984 .18251 1.000 -.2859 .6827 

ผลกระทบ
จากการ
ยา้ย 

เล็ก กลาง -.1768 .09281 .346 -.4231 .0695 
ใหญ่ -.0395 .19476 1.000 -.5563 .4774 
ใหญ่พิเศษ -.3462* .09616 .002 -.6013 -.0910 

กลาง เล็ก .1768 .09281 .346 -.0695 .4231 
ใหญ่ .1373 .19061 1.000 -.3685 .6431 
ใหญ่พิเศษ -.1694 .08745 .322 -.4014 .0627 

ใหญ่ เล็ก .0395 .19476 1.000 -.4774 .5563 
กลาง -.1373 .19061 1.000 -.6431 .3685 
ใหญ่พิเศษ -.3067 .19226 .670 -.8169 .2035 

ใหญ่
พิเศษ 

เล็ก .3462* .09810 .002 .0910 .6013 
กลาง .1694 .22674 .322 -.0627 .4014 
ใหญ่ .3067 .09874 .670 -.2035 .8169 

     Based on estimated marginal means      
     a. Adjustment multiple comparisons: Bonferroni. 
     *. The mean difference in significant at the .05 level 
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จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายตู่พบว่า ค่าเฉลี่ยสาเหตกุาร
ยา้ยของขา้ราชการครูมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายคู่
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิด
จากการยา้ยของขา้ราชการครูมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั เมื่อพิจารณา
รายคู่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที ่5 
สรุปผลและอภปิรายผล 

การวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครูสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์  1) เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุ
การยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา ในโรงเรียน
ที่มีขนาดแตกต่างกนั 2) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั  การวิจยันีเ้ป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2563 จ านวน 346 คน โดยก าหนดตาม
ตารางเครจซี่และมอรแ์กน  โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) แลว้จึง
ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ตามที่ก าหนด ก าหนดกลุ่มตัวอย่างครูตามสัดส่วนประชากรของโรงเรียนแต่ละขนาด ได้กลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 90 คน โรงเรียนขนาดกลาง 131 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 14 คน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 111 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 346 คน  สถิติในการวิเคราะหข์อ้มูล
คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)  ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  ค่ารอ้ยละ 
(Percentage)   ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติที่ใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน  ไดแ้ก่ สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหคุณู (Multivariate Analysis of 
Variance : MANOVA) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครูสงักัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา สรุปผลการวิจัยไดว้่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.78 และเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 44.22 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 48.55 รองลงมาอายนุอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.65 อายรุะหว่าง 40 - 
49 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.92 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
13.88 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 300 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 86.71 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.00 และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.29 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ 
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จ านวน 177 คิดเป็นรอ้ยละ 51.16 รองลงมาเป็นวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 104 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 30.06 และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 65 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.78 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
37.86 รองลงมาเป็นขา้ราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
32.08 ข้าราชการครูที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 90 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.01 และครูที่อยู่
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.05 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.47 รองลงมามี
ประสบการณก์ารท างานระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.70 และมีประสบการณ์
การท างาน 11 ปีขึน้ไป จ านวน 79 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.83 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู ส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.19 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นเหตุผลส่วนตัว (ดา้นสุขภาพ) มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุที่ 4.01 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 รองลงมาดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้นค่าใชจ้่าย) 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ดา้นการท างาน (ดา้นเพื่อนร่วมงาน) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 ดา้นเหตุผลส่วนตัว (ดา้นครอบครวั) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 ด้านการท างาน (ด้านภาระงาน) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22 ดา้นการท างาน (ดา้นผูบ้รหิาร) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่  3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.19 และด้านการท างาน (ด้านสภาพแวดล้อม) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.25 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.23 อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นครูผูส้อน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุที่ 4.02 มี
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.16 รองลงมาดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.21 ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.81 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 ตามล าดบั   

ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของความเท่ากันใน
เมตริกความแปรปรวนร่วม สถิติทดสอบนีจ้ะมีสมมติฐานศนูยว์่า เมตรกิความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมจะมีความเท่ากนัในทุกกลุ่ม ดังนัน้ถา้เมตริกของทัง้ 4 กลุ่มทีความเท่ากัน สถิติควร
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จะไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในขอ้มลูมีค่า p-value =.095 มากกว่า.05 แสดงว่าผลการทดสอบสถิติ
นีไ้ม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของความเท่ากันในเมตริกความ
แปรปรวนร่วม  และสถิติทดสอบในการวิเคราะห ์MANOVA สถิติทดสอบจะแสดงผลการทดสอบ
จุดตัด (Intercept) ของโมเดล และส าหรบัความแตกต่างระหว่างขนาดของโรงเรียน จะแสดงค่า
ของสถิติใน Value และสถิติทดสอบ F-test ที่มีองศาแห่งความเป็นอิสระ (df) คือ 2 ระดับ 
นยัส าคญัแสดงในสดมภ ์p-value สถิติ  Pillai's Trace  มีค่า p-value =.006,  Wilks' Lambda มี
ค่า p-value =.006, Hotelling's Trace มี ค่า p-value =.006 และ Roy’s Largest root มีค่า p-
value =.001 ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ จากผลการทดสอบสมมติฐานดงักล่าวนี ้พิจารณารวมกันทุก
ตวัแปร จะมีความแตกต่างกนัตามระดบัของตวัแปรอิสระ พบว่า ค่า p-value มีค่านอ้ยกว่า  ระดบั
นยัส าคัญ .05 นั่นแสดงว่า การทดสอบนัน้ ๆ มีนัยส าคัญ จึงสามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของตวัแปรตามรายตวั (ANOVA) ได ้

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรตามดว้ยการวิเคราะห ์
ANOVA พบว่า ค่าเฉลี่ยของสาเหตุการย้ายและผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู ใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
3.752, df=3, p-value = .011) และ (F = 4.539, df=3, p-value = .004) จึ งสามารถท าการ
วิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบรายคู่ต่อไปได ้

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยสาเหตุการย้ายของ
ขา้ราชการครูมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายคู่พบว่ า 
โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เกิดจาก
การยา้ยของขา้ราชการครูมีความแตกต่างระหว่างโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาราย
คู่พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
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อภปิรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับการเปรียบเทียบสาเหตุและ

ผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นต่าง ๆ ที่ส  าคญัมาปภิปรายดงันี ้

สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั 
กรรณิการ ์สวุรรณศรี (2556, น. 66-69) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัสาเหตแุละแนวโนม้การลาออก/โอนยา้ย 
ของขา้ราชการในหน่วยงานวิชาการ กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
(สคร.) พบว่า การลาออกของข้าราชการ  สคร. ในปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหาในการขับเคลื่อน
องคก์ารในระดับปานกลางถึงค่อนขา้งสูง จึงนับว่าเป็นปัญหาหลกั ๆ ที่ สคร. ควรใหค้วามสนใจ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยใช้การส ารวจหาสาเหตุจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 70 คน ไดข้อ้สรุปดงันี ้สาเหตุที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลาออก/โอนยา้ยของขา้ราชการ โดย
เรียงล าดับตามความส าคญัดังนี ้การจ่ายค่าตอบแทน, ลกัษณะงานที่ไดร้บัมอบหมายและความ
อิสระในการท างาน, หวัหนา้งานและผูบ้งัคบับญัชา, ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ, บรรยากาศการ
ท างานและความสมัพันธก์ับเพื่อร่วมงาน และมีแนวโนม้การลาออก/โอนยา้ยอยู่ในระดับสูง และ
สอดคลอ้งกบั Ariko and Simatwa (2011, Pp. 1270-1280) ท าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพล
ต่อค ารอ้งขอยา้ยของครูในโรงเรียนมัธยมในเขตซูบา้ ประเทศเคนย่า ซึ่งพบว่า การยื่นค ารอ้งขอ
ย้ายของครูมีอัตราเพิ่มสูงขึน้ ถึงแม้จะมีมาตราการต่าง ๆ ที่พยายามปรบัปรุงและลดปัญหา
ดงักลา่ว ไม่ว่าจะเป็นการเสนอเงินเดือนที่สงูขึน้ เบีย้ความยากล าบาก นโยบายการยา้ยเมื่อท างาน
ผ่านไป 5 ปีซึ่งเริ่มในปี 2001 แต่ถึงแมจ้ะมีนโยบายเหล่านี ้ค ารอ้งขอยา้ยของครูในเขตดังกล่าว
กลบัเพิ่มสงูถึง 16.5% เมื่อเทียบกับค ารอ้งขอยา้ยของทัง้ประเทศที่เฉลี่ยประมาณ 10.9% และใน
จ านวนนัน้เป็นครูที่ยงัไม่ครบก าหนด 5 ปีถึง 26% อีกดว้ย โดยปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรอ้งขอยา้ย
ของครูคือการที่โรงเรียนตัง้อยู่ในพืน้ที่ชนบท ท าใหส้ภาพเศรษฐกิจไม่ดี ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 
การคมนาคมที่ล  าบากรวมไปถึงการขาดไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ซึ่งสาเหตเุหลา่นีล้ว้นสง่ผลต่อการรอ้งขอ
ยา้ยของครูในเขตซูบ้า และสอดคลอ้งกับ Ariko and Othuon (2012, Pp. 61-68) ไดท้ าการวิจัย
เก่ียวกับการลดค ารอ้งขอย้ายของครู ซึ่งพบว่า การรอ้งขอย้ายของครูเป็นอุปสรรคต่อความมี
เสถียรภาพและความต่อเนื่องของการสอนจึงท าใหป้ระสิทธิภาพของนกัเรียนต ่าลง ผลการศึกษา
พบว่า การรอ้งขอยา้ยของครูอาจลดลงหากการคมนาคมและการสื่อสารไปยังโรงเรียนดีขึน้ มี
บา้นพกัและไฟฟ้าส าหรบัครู และครูที่จา้งเป็นคนในพืน้ที่ ขนาดชัน้เรียนลดลง มีการปฐมนิเทศและ
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มีโปรแกรมให้ค าปรึกษาส าหรับครู มีสวัสดิการและครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียน 
การศกึษาพบว่ารฐัควรจดัหาไฟฟ้าและปรบัปรุงการเขา้ถึงเมืองซูบา้โดยทางถนน ทางโรงเรียนควร
มีความพรอ้มของสิ่งอ านวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัยใหก้ับครู มีการจา้งครูเพิ่มขึน้เพื่อลด
อตัราส่วนครูต่อนกัเรียน ผูบ้ริหารและคณะกรรมการควรมีการปฐมนิเทศเพื่อการสนบัสนุนครูใหม่
และใหโ้บนสัส าหรบัครูเพื่อใหพ้วกเขาตอ้งการที่จะอยู่ต่อ  

ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา
นครราชสีมา ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั 
Noor et al. (2012, Pp. 609-612) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัผลจากการยา้ยของครูที่กระทบต่อระบบ
ของโรงเรียน โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมผสาน ที่เนน้ไปที่การวิจยัเชิงคณุภาพในการเก็บขอ้มลูจาก
การสมัภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพบว่า การยา้ยของครูส่งผลดังนี ้1. ดา้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพราะครูที่ยา้ยส่วนใหญ่จะมีภาระหนา้ที่ในการสอนอยู่แลว้ แต่เมื่อมีการยา้ยท าใหเ้กิด
ต าแหน่งว่าง ท าใหย้ากต่อการจดัการเรียนสอนทดแทนครูที่ยา้ย แมจ้ะมีการสอนทดแทน 2. ดา้น
กระบวนการบรหิาร เนื่องจากการยา้ยของครูท าใหว้ิชาและชัน้เรียนที่ครูที่ยา้ยไม่มีคนสอนทดแทน 
3. ดา้นความสามารถและประสิทธิภาพของครู เพราะเมื่อครูยา้ยโรงเรียนใหม่ ครูตอ้งพบเจอกับ
ปัญหามากมาย 4. ดา้นประสิทธิภาพของนกัเรียน เนื่องจากเมื่อครูยา้ยในบางครัง้ตอ้งใชเ้วลานาน
ในการรอครูยา้ยมาทดแทน ซึ่งส่งผลใหช้ัน้เรียนไม่มีคนสอน หรือบางครัง้ครูที่ยา้ยมาทดแทนขาด
ความรูใ้นชัน้เรียนที่สอน ซึ่งทัง้หมดส่งผลลบต่อประสิทธิภาพของนกัเรียน 5.ดา้นความวิตกกังวล
ของครูใหญ่ เพราะหลายครัง้ครูที่มีปัญหา ขาดความรูค้วามสามารถถูกยา้ยมาที่โรงเรียนเหล่านี ้ 
และสอดคลอ้งกับOnsomu (2014, Pp. 46-51) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการยา้ยของ
ครูที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมของรฐัในเคนย่า ซึ่งมุ่งศกึษา
ถึงลักษณะการย้ายของครู สาเหตุในการย้าย และการย้ายของครูส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างไร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และใชส้ถิติเชิงพรรนณาและเชิงอนุมาน 
ผลการวิจยัพบว่า การยา้ยของครูในพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นการยา้ยภายในพืน้ที่จึงท าใหสู้ญเสียครูไป
ในการยา้ย แต่การเคลื่อนยา้ยของครูออกนอกพืน้ที่นั้นจะท าใหสู้ญเสียครูไป อย่างไรก็ตามการ
ยา้ยของครูดงักล่าวแม้เพียงเล็กนอ้ยก็ส่งผลเสียต่อการเรียนรูข้องนักเรียน ส่วนสาเหตุในการยา้ย
พบว่าความขดัแยง้ระหว่างครูมีนอ้ยเมื่อเทียบกบัความขดัแยง้กบัผูบ้รหิาร ซึ่งสิ่งนีน้บัเป็นสาเหตุที่
ท าให้ครูตัดสินใจย้าย และผลที่ตามมาคือภาระงานที่เพิ่มมากขึน้เมื่อมีครูย้าย ครูที่ เหลือจะ
รบัภาระงานมากขึน้ทันที เพราะเมื่อครูยา้ยไปไม่ไดม้ีครูคนใหม่มาแทนในทันที ซึ่งสิ่งเหล่านีใ้น
บางครัง้ท าใหน้กัเรียนรอ้งเรียนไปยงัผูบ้ริหาร ซึ่งนบัเป็นสิ่งที่ยากจะรบัมือส าหรบัผูบ้ริหารอีกดว้ย 
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และสอดคลอ้งกับHussein (2016, Pp. 49-51) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากการย้าย
ของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนในแซนซิบาร:์ กรณีศึกษาในภาคใตเ้ขต Unguja ซึ่ง
พบว่า การยา้ยของครูส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะดา้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อตัวครูผูส้อนเองดว้ย ซึ่งตอ้งเผชิญกบัปัญหามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม อีกทั้งยังต้องอาศัยเวลาที่มากขึน้ในการปรบัตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มใหม่ บางครัง้ในการยา้ยเกิดจากการที่ครูไม่ดีถูกสั่งใหย้า้ย แต่ในบางครัง้ครูที่ดีมี
ความรูค้วาสามารถก็ถูกสั่งใหย้า้ยออกไปจากโรงเรียนดว้ยเช่นกนั ซึ่งในบางกรณีครูก็ถูกสั่งใหย้า้ย
ในระหว่างภาคเรียน ท าใหไ้ม่มีครูมาทดแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมายังประสิทธิภาพในการเรียน
ของเด็กนักเรียนอีกด้วย และยังสอดคล้องกับ Kolawole (2019, Pp. 79-82) ได้ท าการวิจัย
เก่ียวกบัผลกระทบจากการยา้ยครูที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย อาบูจา ไนจีเรีย ไดพ้บว่า การยา้ยของครูสามารถเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในครูที่มีประสบการณใ์นการสอน 5 ปีขึน้ไป ครูที่อยู่ในโรงเรียนชนบทยินดีที่จะยา้ยไปโรงเรียนใน
เมืองดว้ยความสมัครใจ เนื่องจากสิ่งอ านวยความสะดวก และในบางครั้งครูใหญ่ก็ขอยา้ยครูที่
กระท าความผิดอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ส่งผลเช่นเดียวกัน คืองานและกิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรียนตอ้งหยุดไปดว้ย และนอกจากนีค้รูบางคนที่ยา้ยมาทดแทนอาจไม่ตรงตามสาขาวิชาที่
ตอ้งการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน  จากที่กล่าวมาขา้งตน้อาจเป็น
เพราะ แนวทางเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการคงอยู่ของครูในโรงเรียนเป็นการศึกษาเพื่อใหค้รูเกิดการคง
อยู่ในองค์การโดยไม่คิดจะเปลี่ยนยา้ยงานหรือลาออกหากองคก์ารสามารถรกัษาบุคลากรที่มี
ประสบการณม์ีความรูแ้ละความสามารถใหค้งอยู่ไดจ้ะท าใหค้รูเกิดการสั่งสมประสบการณใ์นดา้น
ต่างๆ เช่นทกัษะการสอนกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรูต่้างๆ สู่ผูเ้รียนและการสอนที่ดีที่สดุของ
ครูคือการสั่งสมประสบการณ์ดา้นการสอน การสั่งสมความรูค้วามสามารถนอกจากนีแ้ลว้ครูยัง
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุดนอกเหนือจากตัวนักเรียน
เองดังนั้นการรกัษาบุคลากรครูให้คงอยู่ในองค์การได้นานจึงเป็นปัจจัยที่ ส  าคัญในการพัฒนา
ผูเ้รียนใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ตามท่ีมุ่งหวงั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เมื่อพิจารณาสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู พบว่า สาเหตทุี่ท าใหข้า้ราชการครู
ยา้ย คือ 1) ดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้นสขุภาพ) 2) ดา้นเหตผุลส่วนตวั (ดา้นค่าใชจ้่าย) และ 3) ดา้น
การท างาน (ด้านเพื่อนร่วมงาน) นั่นคือผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคัญต่อ
สุขภาพของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนช่วยใน
การแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ระหว่างการท างานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน มีการติดตามปัญหาต่าง ๆ ปรบัแกก้ฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนก าหนด
ขึน้มา เพื่อใหโ้รงเรียนมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ 

2.  ภาพรวมผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู  ทั้ง 4 ด้าน  เรียงล าดับ
ผลกระทบจากมากไปน้อย  1) ด้านครูผู้สอน   2) ด้านประสิทธิภาพของนักเรียน  3) ด้านการ
บริหารจดัการของโรงเรียน และ 4) ดา้นการจัดการเรียนการสอน จะเห็นไดว้่าเมื่อครูยา้ยโรงเรียน
จะส่งผลกระทบในการขาดครูและประสิทธิภาพของนักเรียนอย่างมาก ดังนั้นควรตระหนักใน
ประเด็นการยา้ยของขา้ราชการครูถึงผลกระทบต่อดา้นต่าง ๆ เนื่องจากผลกระทบทุก ๆ ดา้นลว้น
สง่ผลต่อประสิทธิภาพของนกัเรียนทัง้สิน้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการต่อยอดการวิจัยโดยศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบจากการยา้ย

ของขา้ราชการครูจากกลุ่มตัวอย่างในระดับอ่ืน ๆ เพื่อเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาคุณภาพทาง
การศกึษาต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเพื่อคน้หาสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครูใน
ดา้นอ่ืน ๆ  

3. ควรศึกษาการวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบัการยา้ยของขา้ราชการครูตลอดจนการหา
ตวัแปรใหม่ ๆ มาศกึษาเพื่อเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัครัง้นี ้
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ปรญิญาการบริหารการศึกษา). บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บข้อมูลการวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

1 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 26 โรงเรียนเสิงสาง 
2 โรงเรียนพดุซาพิทยาคม 27 โรงเรียนปักธงชยัประชานิรมิต 
3 โรงเรียนศรีสขุวิทยา 28 โรงเรียนปากช่อง 
4 โรงเรียนเมืองพลบัพลาพิทยาคม 29 โรงเรียนมธัยมด่านขนุทด 
5 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมนุี 30 โรงเรียนเมืองคง 
6 โรงเรียนหนองกราดวฒันา 31 โรงเรียนพิมายวิทยา 
7 โรงเรียนหนองบวัละครวิทยา 32 โรงเรียนมหิศราธิบดี 
8 โรงเรียนบญุเหลือวิทยานสุรณ ์2 33 โรงเรียนสรุนารีวิทยา 2 
9 โรงเรียนเทพาลยั 34 โรงเรียนบญุวฒันา 2 
10 โรงเรียนแกง้สนามนางพิทยาคม 35 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 
11 โรงเรียนหนัหว้ยทรายพิทยาคม 36 โรงเรียนหนองบญุมากประสงคว์ิทยา 
12 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 37 โรงเรียนท่าชา้งราษฏรบ์ ารุง 
13 โรงเรียนกระเบือ้งนอกพิทยาคม 38 โรงเรียนจระเขห้ินสงัฆกิจวิทยา 
14 โรงเรียนขามสะแกแสง 39 โรงเรียนโนนสมบรูณว์ิทยา 
15 โรงเรียนชมุพวงศกึษา 40 โรงเรียนหนองน า้ใสพิทยาคม 
16 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั 41 โรงเรียนมธัยมวชิราลงกรณวราราม 
17 โรงเรียนสรุนารีวิทยา 42 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 
18 โรงเรียนบญุวฒันา 43 โรงเรียนบา้นเหลื่อมพิทยาสรรพ ์
19 โรงเรียนสรุธรรมพิทกัษ์ 44 โรงเรียนเกล็ดลิน้วิทยา 
20 โรงเรียนอบุลรตันฯ นครราชสีมา 45 โรงเรียนบงึพะไล 
21 โรงเรียนบญุเหลือวิทยานสุรณ ์ 46 โรงเรียนสีดาวิทยา 
22 โรงเรียนโนนสงูศรีธานี 47 โรงเรียนพิมายด ารงวิทยาคม 
23 โรงเรียนจกัราชวิทยา 48 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 
24 โรงเรียนโชคชยัสามคัคี 49 โรงเรียนภู่วิทยา 
25 โรงเรียนหว้ยแถลงพิทยาคม 50 โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  80 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลุ 

  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทรศัม ์ภติูอรยิวฒัน ์

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.สมบรูณ ์บรูศิรริกัษ์ 

อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ดร.มะลิวนั มาเหง่า 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 

5. ดร.สธุาสินี สว่างศรี 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมนุี  

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
การเปรียบเทยีบสาเหตุและผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
ค าชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบสาเหตแุละผลกระทบจากการยา้ย

ของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครราชสีมา 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี ้ คือ ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา

มธัยมศกึษานครราชสีมา 

 3. แบบสอบถามฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของขา้ราชการครู ในลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งทาง

วิชาการ ขนาดโรงเรียน และประสบการณใ์นการท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั 

  ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้แก่ 1) ด้านการท างาน และ 2) 

ดา้นเหตผุลส่วนตวั  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) 

  ตอนที่  3  แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบจากการย้ายของข้าราชการครู ใน

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจัดการเรียนการ

สอน 2) ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน 3) ด้านครูผู้สอน และ 4) ด้านประสิทธิภาพของ

นกัเรียน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดร้บัความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

       ขอแสดงความนบัถือ 

         นายนพกลุ  ปคุลิต 

      นิสิตปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศกึษา 

             คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านตามขอ้ความต่อไปนี ้

ข้อมูลท่ัวไป 

 1. เพศ 

   ชาย       หญิง 

 2. อายุ 

   นอ้ยกว่า 30 ปี     อายุ 30-39 ปี 

   อายุ 40-49 ปี     อายุ 50 ปีขึน้ไป 

 3. ระดบัการศกึษา 

   ปรญิญาตรี      ปรญิญาโท 

   ปรญิญาเอก 

 4. ต าแหน่งทางวิชาการ 

   ไม่มีวิทยฐานะ     ช านาญการ 

   ช านาญการพิเศษ     เชี่ยวชาญ 

   เชี่ยวชาญพิเศษ 

 5. ขนาดโรงเรียน 

   ขนาดเล็ก (มีจ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 359 คนลงมา) 

   ขนาดกลาง (มีจ านวนนกัเรียน 360-1,079  คน) 

   ขนาดใหญ่ (มีจ านวนนกัเรียน 1,080-1,679  คน) 

   ขนาดใหญ่พิเศษ (มีจ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,680 คนขึน้ไป) 

 6. ประสบการณใ์นการท างานในสถานศกึษาปัจจุบนั 

   ประสบการณ ์1-5 ปี     ประสบการณ ์6-10 ปี 

   ประสบการณต์ัง้แต่ 11 ปีขึน้ไป 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสาเหตกุารยา้ยของขา้ราชการครู  
ค าชี้แจง : โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ
สาเหตุการยา้ยของขา้ราชการครูตามสภาพความเป็นจริง โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องแสดง
ความคิดเห็น โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
 ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก 
 ระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ข้อ  สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

       ด้านการท างาน 

1 
ด้านผู้บริหาร 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ขาดความสมัพนัธท์ี่ดีกบัขา้ราชการครู 

     

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไม่มีภาวะผูน้  า      
3 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไม่รบัฟังความคิดเห็นของขา้ราชการครู      
4 ผูบ้รหิารสถานศกึษา ไม่สง่เสรมิความกา้วหนา้ของขา้ราชการครู      

5 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนใหแ้ก่ขา้ราชการครู
อย่างไม่เป็นธรรม 

     

6 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน 
ท่านมีปัญหาขดัแยง้กบัเพื่อนรว่มงานในสถานศึกษา 

     

7 ท่านไม่ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อรว่มงาน      
8 เมื่อท่านมีปัญหา ท่านไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน      
9 ท่านรูส้กึว่าเพื่อนรว่มงานไม่มีความจรงิใจต่อท่าน      
10 เพื่อนรว่มงานของท่านขาดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั      
11 เพื่อรว่มงานของท่านขาดความสามคัคี มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก      
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ข้อ สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

       ด้านการท างาน 

12 
ด้านภาระงาน 
ท่านไดร้บัมอบหมายภาระงานใหร้บัผิดชอบมากเกินไป 

     

13 ท่านไดร้บัมอบหมายงานที่ยากล าบาก      
14 ท่านขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน      
15 ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานที่มีความน่าเบื่อหน่าย      
16 ท่านไดร้บัมอบหมายภาระงานที่ไม่มีความชดัเจน      
17 ท่านไดร้บัมอบหมายที่ไม่ตรงตามความรูค้วามสามารถ      
18 ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานที่ไม่สอดคลอ้งกบักฏ ระเบียบ       
19 ท่านไม่ไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองเก่ียวกบัสายงานที่ไดร้บัผิดชอบ      
20 ท่านไดร้บัผลการประเมินการปฏิบติังานที่ไม่เป็นธรรม      

21 
ด้านสภาพแวดล้อม 
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังาน มีสิ่งแวดลอ้มที่ไม่มีความปลอดภยั 

     

22 
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังาน มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น
บา้นพกัครู หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เป็นตน้ 

     

23 
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังาน ตัง้อยู่ในที่ห่างไกล มีความกนัดาร 
ล าบาก 

     

24 
ท่านไม่ไดร้บัความสะดวกในการเดินทางไป-กลบั ระหว่างบา้นพกัและ
สถานศึกษา 

     

25 ท่านตอ้งการท างานในสถานศกึษาที่ใกลภ้มูิล  าเนา      
26 ท่านมีความตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการท างาน      

27 
ในอนาคตท่านมีความตอ้งการยา้ยไปยงัสถานศกึษาที่มีชื่อเสียง และ
เป็นที่ยอมรบั 
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       ด้านเหตุผลส่วนตัว 

28 
ด้านครอบครัว 
ท่านตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อดแูลบิดา มารดา หรือผูม้ีพระคณุ 

     

29 ท่านตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อยู่กบัคู่สมรส      
30 ท่านตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อกลบัภมูิล  าเนา      

31 
ท่านตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพราะรูส้กึห่างเหินจากบุคคลในครอบครวั 
และเพื่อนของท่าน 

     

32 ท่านตอ้งการยา้ยสถานศกึษาเพื่อลดความขดัแยง้ภายในครอบครวั      

33 
ด้านสุขภาพ 
สถานศึกษาที่ท่านปฏิบติังาน อยู่ในพืน้ที่ที่เสี่ยงต่อโรคภยั 

     

34 ท่านที่โรคประจ าตวั จ าเป็นตอ้งอยู่ใกลส้ถานพยาบาล      
35 ท่านมีโรคประจ าตวัที่ตอ้งรกัษาอย่างต่อเนื่อง      
36 ท่านรูส้กึทอ้แทแ้ละหมดก าลงัใจในการท างาน      
37 ท่านรูส้กึเครียดและกดดนัในสถานศึกษาปัจจบุนั      
38 ท่านตอ้งการเวลาในการดแูลสขุภาพตนเองใหดี้ยิ่งขึน้      

39 
ด้านค่าใช้จ่าย 
ท่านตอ้งการลดค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปท างาน 

     

40 ท่านมีค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพที่สงูเมื่ออยู่ในสถานศกึษานี ้      
41 ท่านตอ้งการมีรายไดท้ี่สงูขึน้      
42 ท่านรูส้กึว่ารายไดไ้ม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท่านไดร้บัผิดชอบ      
43 ท่านมีธุรกิจอื่นที่ตอ้งดแูล      

44 
ท่านตอ้งการลดค่าใชจ้่ายในการรบัสง่ลกูหรือคนในครอบครวัไป
โรงเรียน/ท างาน 

     

45 ท่านตอ้งการคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ในดา้นเศรษฐกิจ      
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครู  
ค าชี้แจง : โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการยา้ยของขา้ราชการครูตามสภาพความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง
แสดงความคิดเห็น โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
 ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั มาก 
 ระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ข้อ สาเหตุการย้ายของข้าราชการครู 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

       ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ย ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนของท่านลดลง 

     

2 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ย ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการสอนของท่านลดลง 

     

3 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ย ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการประเมินผลการเรียนของท่านลดลง 

     

4 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ย ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ในการรบัผิดชอบงานอ่ืน ๆ ของท่านลดลง 

     

       ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน 

5 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูยา้ย เป็นเวลานานกว่าที่ครูคนใหม่จะ
ยา้ยเขา้มาทดแทน 

     

6 
ท่านรูส้กึว่าขา้ราชการครูที่ยา้ยมาทดแทนไม่ตรงตามสาขาวิชาที่
ตอ้งการ 

     

7 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูยา้ย ท าใหก้ารจดัสอนแทนเป็นไปดว้ย
ความยากล าบาก 

     

8 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อขา้ราชการครูยา้ย ท าใหเ้กิดความยากล าบากในการ
มอบหมายภาระงานใหก้บัครูคนอ่ืน ๆ  
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       ด้านครูผู้สอน 

9 
ท่านรูส้กึว่าภาระงานสอนของท่านมากขึน้  
เมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย 

     

10 
ท่านรูส้กึว่าท่านตอ้งรบัภาระงานสอนแทนมากขึน้  
เมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย 

     

11 
ท่านรูส้กึว่าท่านตอ้งรบัผิดชอบภาระงานอ่ืนมากขึน้ 
เมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย 

     

12 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อมีขา้ราชการครูในสถานศึกษายา้ย ประสิทธิภาพในการ
สอนของท่านต ่าลง 

     

       ด้านประสิทธิภาพของนักเรียน 

13 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย ท าใหไ้ม่มีครูมาสอน
ทดแทนในรายวิชานัน้ 

     

14 
ท่านรูส้กึว่าเมื่อขา้ราชการครูในสถานศกึษายา้ย ท าใหก้ารเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง 

     

15 ท่านรูส้กึว่าครูที่ยา้ยมาแทนไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบันกัเรียนได ้      
16 ท่านรูส้กึว่าครูที่ยา้ยมาแทนขาดเทคนิคในการสอน      
17 ท่านรูส้กึว่าประสิทธิภาพของนกัเรียนลดลงเมื่อมีครูที่ยา้ยมาแทน      
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