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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 
  ความเจริญกาวหนาของประเทศไทยในปจจุบันนี้ดําเนินไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเรื่องของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการศึกษา ดังนั้นมนุษยทุกคนตองรูจักปรับตัวใหทันตอ
สภาพแวดลอมความเจริญกาวหนาเหลานี้ โดยเฉพาะดานการศึกษา นับไดวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในประเทศชาติใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การจัดการศึกษาท่ีดีนั้นจะตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี (รุง แกวแดง, 2543, หนา 287)  
 นับตั้งแตประเทศไทยไดจัดการศึกษาใหแกเยาวชนมาตั้งแตอดีต จวบจนปจจุบันสภาพ
การจัดการศึกษาไทย ออนแอทุกระดับ ขาดความสามารถในการเตรียมคนทั้งเพื่อนําสังคมและ
เพ่ือตอบสนองความตองการของทางสังคม ตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมาวิกฤติการณหลายดาน
ปรากฏผลกระทบออกมาใหเห็นอยางชัดเจนไมวาจะเปน ดานเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา มีคุณภาพชีวิตต่ํา 
ผลกระทบตางๆ ท่ีปรากฏออกมาอาจเกิดจากปจจัยตนเหตุที่หลากหลายประกอบกัน ความออนแอ 
ความลมเหลวของระบบการศึกษาเปนหนึ่งในตนเหตุของปญหาดังกลาว (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 1) กระบวนการท่ีสําคัญของการพัฒนาตามแนวทางที่สังคมตองการ
ก็คือกระบวนการทางการศึกษาโดยมีสถานศึกษา องคการ ประชากรตางๆ ในชุมชนท้ังภาครัฐและ
เอกชนรวมกันรับผิดชอบในการจัดกระบวนการทางการศึกษาตามท่ีผูเรียน รัฐบาลไทยไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการจัดการศึกษา จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาไวในกฎหมายและแผนแมบท
แหงชาติหลายฉบับ ดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ระบุวา บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐบาลจะจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย พัฒนาคุณภาพคน เนื่องจากคนเปนผูขับเคลื่อนไปยังเปาประสงคที่ตองการ 
จําเปนตองพัฒนาคนทุกมิติท้ังดานจิตใจ รางกาย ความรูและความสามารถ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550, หนา 47) รวมท้ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เปนการใชนโยบายปฏิรูปการศึกษา ปรับเปลี่ยนระบบ 
โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาเปรียบเสมือนเปนองคการหรือหนวยงานหนึ่ง
ของสังคมท่ีมนุษยจัดตั้ ง ข้ึน  เ พ่ือดําเนินการตามนโยบายวัตถุประสงคและมีบทบาทสําคัญ
ในการหลอหลอมคานิยมที่ถูกตองใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ มุงสรางสรรคองคการและสังคม
ใหเจริญกาวหนาอยางมีคุณธรรม โดยการปลูกฝงจิตสํานึกหรือสรางสรรคองคการรวมกัน (กริช สืบสนธิ์, 
2540, หนา 186)  
 องคการเปนหนวยงานทางสังคมอยางหนึ่ง เปนที่รวมตัวกันของสมาชิกรวมกันทํากิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของและสัมพันธกัน ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว สมาชิกขององคการ
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นับเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในแตละองคการ เพราะทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ
เปรียบเสมือนเปนเครื่องจักรกลหรือกลไกสําคัญที่จะดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ขององคการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค ผลักดันใหองคการเกิดความเจริญกาวหนา และในแตละองคการกําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงคไวแตกตางกันไป มีการแบงหนา ท่ีความรับผิดชอบ ในกิจกรรมท่ีกระทํา
เพ่ือนําพาองคการไปสูจุดมุงหมาย การท่ีองคการจะบรรลุวัตถุประสงคหรืออยูรอดและเติบโตกาวหนา
ไดอยางตอเนื่องนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ประกอบดวยเปาหมาย คน โครงสราง เทคนิคการบริหาร 
ความรูและขอมูลขาวสาร ท่ีมีอยูในองคการนั้น ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะตองมีความสอดคลองเหมาะสมและ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะผูบริหารจะตองมีความเปนผูนํา ตองมีความรูความสามารถ มีทักษะ
การบริหารภายใตการบริหารยุคใหม การสรางทีมงานเปนสิ่งความสําคัญ เพื่อใหบุคลากรมารวมกัน
ทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โดยแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบใหสมาชิกตามความรู ความสามารถท้ังความถนัด
ของแตละบุคคล ผูนําจะตองตระหนักวาสมาชิกมีความรูแตกตางกัน การประสานความรวมมือรวมใจ 
การทุมเทกําลังความคิดและสติปญญายอมนํามาซ่ึงความสําเร็จของงาน การทํางานเปนทีมจะเกิดข้ึน 
ทุกคนจะตองตระหนักวา พวกตนปฏิบัติงานรวมกัน ตองพึ่งพาประสบการณ ความสามารถและ
ความยินยอมพรอมใจกันของทุกคน จึงจะทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ (สงวน ชางฉัตร, 2542, 
หนา 249)  

 ภายใตภารกิจของการบริหารองคการทามกลางแรงกดดันรอบดาน ผูบริหารองคการ
ในยุคปจจุบันพยายามนําแนวคิดพัฒนาองคการการบริหารยุคใหม เนนการทํางานเปนทีม 
เพราะทีมงานสาํคัญท่ีสุดสําหรับการสรางประสิทธิภาพ ท้ังในแงการแขงขันกับตัวเองใหทันสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะการปรับตัวนําเอาแนวความคิดมาปฏิบัติและปรับระบบ
การทํางานตางๆ ใหเขาสูเง่ือนไขใหมนั้น ตองอาศัยกลุมหรือทีมงานเปนตัวปรับเสมอ (ธงชัย สันติวงษ, 
2540, หนา 194) สิ่งสําคัญคือ องคการจะพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิผลจะตองมาจากสวนหนึ่งของ
สมาชิกท่ีมีความจงรักภักดี มีความรูสึกผูกพันตอองคการ ซ่ึงแสดงออกท้ังในดานพฤติกรรมและจิตใจ 
เชน พรอมท่ีจะอุทิศทั้งกายและจิตใจของตนเพื่องาน โดยไมมีใครบังคับ เกิดขึ้นเองภายในจิตใจ 
เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงความยึดม่ันผูกพันอยูกับองคการเพ่ือทํางานและพยายามทําทุกสิ่งอยาง
ใหองคการมีความม่ันคงและเจริญกาวหนา การบริหารจึงถือไดวางานเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ซ่ึงจะมีผลทําให
การบริหารงาน และการเพ่ิมผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปราณี กองทิพย และมังกร 
ปุมก่ิง, 2542, หนา 84) ดังจะเห็นไดจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ไดกําหนดมาตรฐานฐานท่ี 10 ไววา ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 2 ไดกําหนดวา ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน และมีเกณฑการพิจารณาวาผูบริหาร
มีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั่นคือผูบริหารจะตองสงเสริมใหมี
การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรมีการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภาไดออกขอบังคับ
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานผูประกอบวิชาชีพครู 
ตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในมาตรฐานท่ี 9 ระบุวา รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา
อยางสรางสรรค และมาตรฐานท่ี 10 รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค นั่นคือผูประกอบ
วิชาชีพครูจะตองใหความสนใจรวมมือและรวมใจกันทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และ
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การท่ีครูปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางอยางมีประสิทธิผลไดนั้น ครูตองเนนผูท่ีมีความรู ความสามารถดี 
มีจิตสํานึกที่ดี เพราะการที่ครูมีจิตสํานึกที่ดีจะทําใหตระหนักในภาระหนาที่ของตนที่ตองปฏิบัติ 
นอกจากจิตสํานึกท่ีดีแลว คุณลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีควรจะมีก็คือ ความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครู ซ่ึงนับเปนประเด็นสําคัญท่ีจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ ซีเลฟ (Celep, 
2002, pp. 2-3) ซ่ึงไดกลาววาประสิทธิผลและคุณภาพสถานศึกษาจะข้ึนอยูกับความผูกพันตอสถานศึกษา 
ตอกิจกรรมการเรียนการสอน ตออาชีพและตอเพ่ือนรวมงานของครู ดังนั้นการสรางความรูสึกรักและ
ผูกพันตอสถานศึกษาใหเกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังธํารงไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถใหคงอยูกับสถานศึกษา ดังเชน โบรอน (Bolon, 1993, pp. 56-70) กลาววา การทําให
สมาชิกองคการเกิดความผูกพันตอองคการเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนกลไกสําคัญที่จําเปนสําหรับชี้นํา
พฤติกรรมของกลุมบุคคลไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน  
 สถานศึกษาเปนองคการระดับหนวยปฏิบัติท่ีมีบทบาทสําคัญตอภารกิจในการจัดการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคม 
ไดอยางมีความสุข สามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติทุกดาน (ณรงค รอดพันธ, 2542, หนา 37-38) องคการนั้นจะบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค ท้ังนี้สมาชิกจะมีความเชื่อม่ันตอนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค และ
คานิยมขององคการ กอใหเกิดความเต็มใจท่ีจะทุมเทใจในการทํางาน การท่ีองคการจะรักษาบุคลากร
ใหคงอยูกับองคการ และพรอมท่ีจะพัฒนาไปพรอมกับองคการจะตองพัฒนาอยางไรเพื่อจูงใจและ
สงเสรมิใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดี ผูกพันและยอมรับเปาหมายขององคการ ซ่ึงองคการจะตองสราง
เจตคติท่ีดีตอองคการ ใครจะเห็นความกาวหนาขององคการตราบเทาที่องคการยังสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรไดมาก (วิเชียร วิทยอุดม, 2549, หนา 36) การแกปญหาที่แทจริง
อยูท่ีวาจะทําอยางไรใหสมาชิกในองคการมีการอุทิศพลังกาย พลังใจ อยางเต็มที่ใหองคการและ
ถือเสมือนวาตัวเองเปนสวนหนึ่งขององคการ มีสวนไดสวนเสียกับองคการอยางแทจริงหรือ
มีความจงรักภักดีผูกพันตอองคการนั้นเอง ความผูกพันตอองคการจึงมีความสําคัญยิ่ง ใชเปนเครื่องมือ
ทํานายอัตราการลาออกหรือการโยกยายไดดีกวาความพึงพอใจในการทํางาน ผูปฏิบัติงานท่ีมี
ความผูกพันตอองคการสูง จะปฏิบัติงานไดดีกวาผูท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา และยังเปนเครื่องมือ
วัดประสิทธิผลการทํางานเปนทีมขององคการท่ีสําคัญอยางหนึ่ง (สุภัทรสจี สายวงศฟน, 2546, หนา 2) 
การทํางานเปนทีม (teamwork) เปนการชวยเหลือกันในการทํางานเพราะไมมีงานใดเลยที่สามารถ
ทําใหสําเร็จดวยคนๆ เดียวได ความสําเร็จขององคการจึงเก่ียวของกับบุคลากร หากงานนั้นเปนงานใหญ
จึงจําเปนตองพ่ึงพาคณะบุคคลท่ีเก่ียวของอีกจํานวนหนึ่ง องคการตองสรางบรรยากาศใหบุคลากร
รูสึกพึงพอใจท่ีจะทํางานรวมกัน ในรูปแบบของการทํางานรวมกันหรือการทํางานเปนทีมดําเนินการ
ตามภารกิจตางๆ ท่ีไดรับมอบหมายจะถูกนํามารวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผล ซึ่งผลของ
การทํางานรวมกันก็คือผลงานของทีมนั่นเอง จึงกลาวไดวา การทํางานเปนทีมเปนการสรางความสําเร็จ
ในการพัฒนาองคการท่ีสมาชิกมีสวนรวม (สุวิมล วองวาณิช, 2546, หนา 169) เชนเดียวกับ ออสติน 
และบลาดวิน (Austin & Baldwin, 1991, p. 35; อางถึงใน อัจฉรา สืบสงัด, 2540, หนา 2) กลาววา 
การทํางานเปนทีมเปนเทคนิคท่ีจะชวยใหหนวยงานหรือองคการประสบผลสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางาน เปนการนําแนวคิดของคนมากกวา 1 คน มารวมแกปญหาเก่ียวกับ
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การทํางานซึ่งกอใหเกิดนวัตกรรมและสิ่งสรางสรรคเปนการเพิ่มผลกําไรที่ยิ่งใหญ บุคคลจะเกิด
ความพึงพอใจในการที่จะรวมแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบในงาน มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของการทํางานและเปนแนวทางในการทํางานหนึ่งท่ีจะชวยใหงานพัฒนาได
อยางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางเต็มท่ีและประสบผลสําเร็จในสถานการณท่ีมีทรัพยากรจํากัด 
(ชุติมา มาลัย, 2538, หนา 2) การทํางานเปนทีมจึงเกิดข้ึนและสมาชิกจะตองตระหนักวา พวกตน
ตองปฏิบัติงานรวมกัน ตองพ่ึงพาอาศัยประสบการณ ความสามารถและความยินยอมพรอมใจกัน
ของทุกคน จึงทําใหงานประสบผลสําเร็จ (สงวน ชางฉัตร, 2542, หนา 249)  

 ในดานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ปการศึกษา 2554 มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 168 โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนในสํากัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 158 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 10 โรงเรียน 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2553, หนา 4-6) ดําเนินการโดยแบงเปน
เขตคุณภาพการศึกษาออกเปน 17 เขต อาศัยแบงตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนสถานศึกษา 
เพ่ือประสานงาน 3 เรื่อง คือ ประสานงานราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน และประสาน
กิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน และมีการกําหนดขอบขายงานในการบริหาร
สถานศึกษาออกเปนหลายกลุมงาน ซ่ึงสถานศึกษาไดแบงงานของแตละกลุมงานหลักออกเปนยอยๆ 
อีกหลายงาน การทํางานเปนทีมจึงจําเปนตอสถานศึกษา โดยแตละกลุมยอยมีการแตงตั้งหัวหนากลุมงาน
ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจําเปนตอง
มีการทํางานเปนทีมรวมกันปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารตองสงเสริมใหมีการปฏิบัติหนาท่ี
ของบุคลากรมีการทํางานเปนทีม รวมมือกันปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549, หนา 1-11) 

  บุคลากรท่ีสําคัญท่ีสุดในองคการท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคือ ครู เพราะครูเปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการศึกษา โดยเปนผูวางรากฐานการศึกษาแกเยาวชนใหมีคุณภาพดี 
มีความรู รูจักการดําเนินชีวิตของตนเองใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
ครจูึงเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมาก ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญตอองคการอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะความผูกพันตอองคการนั้นมีสวนสําคัญตอคุณภาพขององคการและเปนตัวบงชี้ที่ดีถึง
ความมีประสิทธิผลขององคการ และยังสามารถชี้ถึงแนวโนมของความตั้งใจท่ีจะอยูหรือยายออกจาก
องคการต่ํา จากขอมูลการยื่นคํารองขอยายของครูปการศึกษา 2553-2554 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 
และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 10) 
ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนสรางแรงจูงใจในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในงาน 
การยาย จากโรงเรียนจะตํ่า ลดการขาดงานและความเฉ่ือยชาในการทํางาน ดังนั้นผูบริหารจึงตองสราง
ความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายแตท่ีสําคัญยิ่งก็คือการไดรับความรวมมือจากครูในโรงเรียนยังมีปจจัยอ่ืน
เกี่ยวของอีกมากมายไมวาจะเปนความรักใครนับถือของบุคลากร ความจงรักภักดี ความเชื่อถือ 
ความศรัทธาและการใหความรวมมือสนับสนุนจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา เม่ือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเขามาอยูในองคการก็หวังท่ีจะพบสภาพแวดลอมท่ีดีเอ้ืออํานวย ใหใชความรูความสามารถเต็มท่ี 
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มีการทํางานรวมกันเกิดความพอใจในการทํางาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536, หนา 6) 
เม่ือครูมีความผูกพันตอองคการมากเทาใดก็จะทําใหบุคลากรปรารถนาที่จะเปนสมาชิก และอยูกับ
องคการตอไป ไมโยกยายไปไหน ทุกฝายตองมีการเสริมสรางใหสมาชิกมีความผูกพันตอองคการ
มากข้ึนไป การยายออก และการบรรจุใหมบอยๆ นําไปสูปญหาเรื่องการจัดการศึกษา ทําใหสูญเสีย
เวลาขาดความตอเนื่องในการทํางาน ท้ังงานวิชาการ งานบริหารบุคคล เกิดความชะงักงัน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม
เกิดความผูกพันตอองคการ ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.2 คําถามการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี ้ 
 1.2.1 การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด  
 1.2.2 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับใด  
 1.2.3 การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยางไร  
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกับการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  
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1.4 สมมติฐานของการวจัิย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้  
 1.4.1 การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 
 1.4.2 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 
 1.4.3 การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทางบวก
ในระดับมาก 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้  
  1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปนเนื้อหาในการวิจัย คือ การทํางานเปนทีม 
สังเคราะหจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานประกอบดวย วูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) 
ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 10) สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 158) และสุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, 
หนา 74-75) ผูวิจัยไดศึกษาสังเคราะหมาเปนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัย
ไดเลือกมาศึกษาในองคประกอบ 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีเปาหมายเดียวกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ 
3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 5) การไววางใจซึ่งกันและกัน และ 
6) การยอมรับนับถือ สําหรับ ความผูกพันตอองคการ ศึกษาจากตามแนวคิดของ อัลเลน และเมเยอร 
(Allen & Mayer, 1990, pp. 1-18) ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1) ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ 
2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม 3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน  
 1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง  
  1) ประชากร ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 175 คน ครู จํานวน 1,400 คน รวมประชากร 1,575 คน 
  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 123 คน คร ูจํานวน 302 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) และใชวิธีสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 
425 คน  
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 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
  1) ตัวแปรตน ไดแก การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวย 
   (1) การมีเปาหมายเดียวกัน  
    (2) การมีปฏิสัมพันธ  
   (3) การสื่อสารอยางเปดเผย  
   (4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
   (5) การไววางใจซ่ึงกันและกัน  
   (6) การยอมรับนับถือ  
  2) ตัวแปรตาม ไดแก ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวย 
   (1) ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ  
   (2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม  
   (3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน  

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 1.6.1 การทํางานเปนทีม บูรณาการจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานประกอบดวย  
วูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 10) สงวน ชางฉัตร (2542, 
หนา 158) และสุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, หนา 74-75) ผูวิจัยไดศึกษาสังเคราะหมาเปนพฤติกรรม
การทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยไดเลือกมาศึกษาในองคประกอบ 6 ดาน ประกอบดวย 
1) การมีเปาหมายเดียวกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 5) การไววางใจซ่ึงกันและกัน 6) การยอมรับนับถือ  
 1.6.2 ความผูกพันตอองคการ ศึกษาจากแนวคิดของ อัลเลน และเมเยอร (Allen & Mayer, 
1990, pp. 1-18) ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1) ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ 2) ความผูกพัน
ตอองคการดานพฤติกรรม 3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ
ดังนี้ 
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         ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.7 ขอตกลงเบื้องตน  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตนดังนี้  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส เทานั้น 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้  

 1.8.1 การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางครูและผูบริหารสถานศึกษา 
มีปฏิสัมพันธกัน ดําเนินกิจกรรมท้ังหลาย และชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนุนชวยเหลือ เอาใจใสซ่ึงกันและกัน ใชทักษะประสบการณ แบกภาระรวมกันรวมกันทํางาน
อยางเต็มความสามารถ สามัคคีกัน เพ่ือแกปญหาตางๆ และพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ 
 1.8.2 การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหบรรลุเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนนุชวยเหลือ เอาใจใสซ่ึงกันและกัน ใชทักษะประสบการณ แบกรับภาระรวมกัน สามัคคีกันและ
รวมมือกันทํางานอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 6 ดาน 
คือ 
  1) การมีเปาหมายเดียวกัน หมายถึง แผนหรือทิศทางการทํางานท่ีสมาชิกทุกคนรวมกัน
กําหนดข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานท่ีตรงกันและแจมชัด 

การทํางานเปนทีม ประกอบดวย 
 1. การมีเปาหมายเดียวกัน 
 2. การมีปฏิสัมพันธ 
 3. การสื่อสารอยางเปดเผย  
 4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
 5. การไววางใจซ่ึงกันและกัน  
 6. การยอมรับนับถือ  
  

 

ความผูกพันตอองคการ ประกอบดวย 
1. ดานทัศนคติ 
2. ดานพฤติกรรม 
3. ดานบรรทัดฐาน 
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  2) การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง การแสดงความรูสึกระหวางบุคคลท่ีมีตอกันในลักษณะ
ของความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจตอกัน ใหความชวยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูลกัน มีความสัมพันธ
อันดีตอกัน 
  3) การสื่อสารอยางเปดเผย หมายถึง การสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหผูรับไดรับขอมูลขาวสาร
และเปนการสื่อสารท่ีมีลักษณะสําคัญในการสรางมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น 
ความตองการ อารมณ ความรูสึก ตลอดจนปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจน ตรงไปตรงมาและท่ัวถึง
ดวยความจริงใจ ซ่ึงผูรับสามารถซักถามได สามารถตอบและตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย  
  4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของหรือ
ผูมีสวนไดเสีย หรือครูในโรงเรียนมีสวนรวม ในการคิด ตัดสินใจ แกไขปญหา และทํางานรวมกัน
ในทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มแรกจนถึงข้ันสุดทายใหมากท่ีสุดตามแผนงานท่ีกําหนดไวใหบรรลุเปาหมาย
รวมกันแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ
การประเมินผลและการปรับปรุงแกไข 
  5) การไววางใจซ่ึงกันและกัน หมายถึง ความรูสึกระหวางบุคคล โดยรวบรวมไว
ซ่ึงความรัก ความเมตตา นิยมชมชอบ ความเชื่อม่ันจนเกิดความเชื่อถือ ไววางใจในบุคคลนั้น
ดวยความเต็มใจ 
  6) การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟงซ่ึงกันและกัน เคารพในบทบาทและหนาท่ี
ของกันและกัน ยอมรับในความแตกตางของกันและกัน ดวยความจริงใจและพรอมท่ีจะรวมกันทํางาน
ดวยความเต็มใจ  
 1.8.3 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความรูสึก
ความสัมพันธของครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา โดยแสดงออกในรูปพฤติกรรม เชน 
ความพยายามท่ีจะทํางานกับองคการใหยาวนาน รวมมือกันทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิก ขององคการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ  
  1) ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีตอสถานศึกษา รูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสถานศึกษา มีความสุขกับการทํางาน
และความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา 
  2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม หมายถึง การท่ีครูและผูบริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงการคงอยูกับสถานศึกษา และความพยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพของตนเองไว 
ซ่ึงจะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีมีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ อุทิศกําลังกายเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 
  3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน หมายถึง การท่ีครูและผูบริหารสถานศึกษา
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับสถานศึกษาเพราะเปนความถูกตองและ
เหมาะสม และเปนหนาท่ีท่ีครูและผูบริหารสถานศึกษาจะตองปฏิบัติหนาท่ีและทุมเทใหกับสถานศึกษา
โดยไมโยกยายหรือเปลี่ยนท่ีทํางาน  
 1.8.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ 
รองผูบริหารสถานศึกษา และผูรักษาการในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2554  
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 1.8.5 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงผู อํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน รวมถึงผูรักษาการในตําแหนง ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปการศึกษา 2554 
 1.8.6 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 1.8.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย 7 อําเภอ คือ อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต 
อําเภอทาตะเกียบ อําเภอแปลงยาว อําเภอบางคลา อําเภอราชสาสน และอําเภอคลองเข่ือน  
 

1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้  
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานใหขาราชการครูและผูที่เกี่ยวของ
ใชในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินการบริหารจัดการ เพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  




