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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอ
องคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 
 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
 2. เพ่ือศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกับการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 
 2. ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูในระดับมาก 
  3. การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทางบวก
ในระดับมาก 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 175 คน    
ครูจํานวน 1,400 คน รวมประชากร จํานวน 1,575 คน 
 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปการศึกษา 2554 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 123 คน       
คร ูจํานวน 302 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607-610) ใชวิธีสุมอยางงาย รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 425 คน  

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
       เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึนเอง
ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่องการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
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แบบสอบถามความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
            ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
            ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ในการขออนุญาตใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 2. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
 4. การรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณและนําผลขอมูลมาวิเคราะห 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ีและ
คํานวณเปนคารอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. วิเคราะหขอมูลความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
            4. ความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation coefficient)  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 
28.94 เปนครู จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 71.06 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 312 คน 
คิดเปนรอยละ 73.41 และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไปจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 
53.41 
 5.1.2 ผลของการศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก
( X = 4.18) สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ( X = 4.22) รองลงมา คือดานการยอมรับนับถือ ( X = 4.22) ดานการมี
ปฏิสัมพันธ ( X = 4.19) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานการสื่อสารอยางเปดเผย ( X = 4.12)   
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
              1) ดานการมีเปาหมายเดียวกัน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 
ไดแก ครูมีการวางแผนกําหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ( X = 4.31) รองลงมาคือ 
มีความเขาใจเปาหมายการทํางานที่รับผิดชอบ ( X = 4.23) ยอมรับวัตถุประสงคการทํางานท่ีรวมกัน
กําหนดข้ึน ( X = 4.23) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ครูใหความสําคัญตอเปาหมายของสวนรวม
มากกวาสวนตัว ( X = 4.16)   
              2) ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.19) เม่ือพิจารณา
รายขอพบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกันโดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีน้ําใจตอกัน ( X = 4.26) ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เปนอยางดี ( X = 4.25) มีความสัมพันธอันดีตอกัน ( X = 4.22) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ       
ครสูามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย ( X = 4.12)   
               3) ดานการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.12) 
เม่ือพิจารณารายขอพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ 
ไดแก ครูสามารถแสดงความคิดเห็นในการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( X = 4.18) รองลงมา คือ
สามารถซักถามขอสงสัยหรือปญหา ( X = 4.17) ครูมีการปรึกษาหารือกันดวยเหตุผล ( X = 4.14) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือครูสามารถประเมินผลงานตนเองในการแกไขปญหา ( X = 4.08)    
             4) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ตามลําดับไดแก ครูมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน ( X = 4.27) รองลงมาคือ ครูสามารถ
ประเมินผลงานตนเอง กับเพ่ือนรวมงานไดอยางอิสระ ( X = 4.23) ครูมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมายในการทํางาน ( X = 4.19) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีสวนรวมในการตรวจสอบ
หาขอบกพรองในการทํางาน ( X = 4.05) 
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             5) ดานการไววางใจซ่ึงกันและกัน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.15) 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ตามลําดับ ไดแก ครูมีอิสระในการทํางานที่รับผิดชอบ ( X = 4.21) รองลงมาคือ มีความไววางใจกัน
ในการทํางาน ( X = 4.20) มีความเชื่อถือศรัทธาตอเพ่ือนรวมงาน ( X = 4.17) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด คือ ครูสามารถปรับทุกขกับเพ่ือนรวมงานไดทุกเรื่อง ( X = 4.08) 
             6) ดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.22) เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ เชนกัน โดยเรียงลําดับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงตามลําดับ ไดแก 
ครูมีความเชื่อวาทุกคนสามารถทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายได ( X = 4.28) รองลงมาคือ 
ครูตระหนักวาทุกคนมีความสําคัญตอการทํางาน ( X = 4.25) ครูใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ( X = 4.25) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ยอมรับการตัดสินใจในบทบาทหนาท่ีของเพ่ือนรวมงาน ( X = 4.19)                
 5.1.3 ผลการศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.44) สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ          
ดานพฤติกรรม ( X = 4.50) รองลงมา คือ ดานทัศนคติ ( X = 4.45) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ     
ดานบรรทัดฐาน ( X = 4.37)   
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

 1) ดานทัศนคติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 5 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือ รักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ ( X = 4.60) รองลงมาคือ ตั้งใจที่จะทํางาน
ในสถานศึกษาแหงนี้อยางมุงม่ัน ( X = 4.58) เต็มใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมาย 
( X = 4.52)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือครูทุกคนในสถานศึกษาแสดงออกถึงความเปนเจาของ
โรงเรียน ( X = 4.32) 

 2) ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.50) เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 6 ขอ และมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4 ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
ทุมเทความสามารถเพ่ือประโยชนของสถานศึกษา ( X = 4.55) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ของสถานศึกษาอยางเต็มความสามารถ ( X = 4.54) ยินดีปฏิบัติงานทุกอยางท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหเจริญกาวหนา ( X = 4.54) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากในสภาพปจจุบันท่ีมีผลกระทบตอตนเองก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติในสถานศึกษาแหงนี้ตอไป 
( X = 4.43) 
             3) ดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความจงรักภักดีตอสถานศึกษาเปนสิ่งที่ขาราชการครูควรให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ( X = 4.54) รองลงมาคือ การพัฒนาขาราชการครูสงผลตอการพัฒนา
ของสถานศึกษา ( X = 4.47) มีความเชื่อม่ันในความมั่นคงของสถานศึกษา ( X = 4.45) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงนี้จนเกษียณอายุราชการ ( X = 4.16) 
 5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
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เขต 2 พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวกในระดับมาก (rxy =.717) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว     
   

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวามีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ศึกษาทํางานเปนทีมของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษา
พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน 
เขต 5 มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการทํางานเปนทีม โดยรวมรายดานมีความคิดเห็นอยูระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553, บทคัดยอ) การทํางานเปนทีมของ
พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุร ีพบวา การทํางานเปนทีมโดยรวมรายดานอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา ชุนณะวงค (2553, บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการศึกษาศึกษาการทํางาน
เปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง 
พบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง ท่ีมีตอการทํางานเปนทีมของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นพภัสสร โกสินทรจิตต 
(2548, บทคัดยอ) พบวา ประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มีประสิทธิผลการทํางานเปนทีมทุกดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัคพงษ โกษาแสง (2553, บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทํางานเปนทีมโดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
สิริรัตน แกวสมบัติ (2553, หนา 77-78) ศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีมของครู
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณวดี รื่นรมย (2553, บทคัดยอ) 
ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1 พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการทํางานเปนทีม โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร สมทรัพย (2550, บทคัดยอ) พบวาการทํางานเปนทีม
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทานประจําปการศึกษา 2547-2548 
ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ทําให
โรงเรียนมีความคลองตัว มีอิสระและความเขมแข็ง ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 6-7) กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารไปยังโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีอิสระ
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ในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management: 
SBM) ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ ดังกลาวขางตนผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
จึงตองรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนหัวใจหลักในการดําเนินงานและลงมีปฏิบัติ จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองประสานความรวมมือรวมใจ รวมทํางานอยางมุงม่ัน ใหการยอมรับและไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน จึงทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ประกอบกับขอบขายการบริหารงานของ
โรงเรียนในปจจุบันประกอบดวย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร 
และการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงจะเห็นไดวางานทุกฝายมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ทําใหผูรับผิดชอบ
งานในแตละดานมีโอกาสไดทํางานรวมกัน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน 
สงผลใหการทํางานเปนทีมของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  
 5.2.2 ผลการวิจัยพบวาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน 
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ 
(2538, หนา 157) กลาววาการหวังจะใหองคการทํางานสําเร็จผลไดจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและชัดเจนเสมอ และสอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีกร สมทรัพย 
(2550, บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครู ในโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
พระราชทานประจําปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการทํางานเปนทีม
ของผูบริหารและครู โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมี
เปาหมายเดียวกัน สอดคลองกับ บัญชร แกวสอง (2543, หนา 150) กลาววาการบริหารงานท่ีเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ จะสงผลใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความรูสึกในความเปนเจาของ เกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีไดกระทํา มีความขยัน
ขันแข็ง กระตือรือรนท่ีจะคิดสรางสรรคงานใหกาวหนายิ่งข้ึน ทําใหงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับ สุเทพ พงษศรีวัฒน (2544, หนา 403) ไดกลาววาทีมงานที่ประสบความสําเร็จนั้น 
จะตองมีวัตถุประสงคของทีมกับเปาหมายของการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปดวยกันเสมอ ซ่ึงชวยให
สมาชิกมีความผูกพันตอกัน เปนเพราะวัตถุประสงคท่ีมีความหมายรวมกันจะชวยกําหนดแนวทางและ
แรงดลใจใหสมาชิกในทีมนําวัตถุประสงคท่ีมีความหมายนั้นมาเปนตัวกําหนดทิศทางการรวมพลังและ
เกิดความผูกพันข้ึน รวมไปถึงการสรางความสัมพันธท่ีดีตองพ่ึงพาอาศัย ท้ังนี้อาจเนื่องจากขาราชการครู
และผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการวางแผนและกําหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานประจําปใหกับบุคลากรไดมีความเขาใจตรงกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน แผนกลยุทธซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยดี 
เพ่ือเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานท่ีตรงกัน และแจมชัด สามารถบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว จึงทําใหการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน อยูในระดับมาก  
 5.2.3 ผลการวิจัยพบวาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย   
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มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมากและอยูในอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณวดี รื่นรมย (2553, 
หนา 73-74) ไดศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษา พบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียน
ระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และ
ดานการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและอยูในอันดับสุดทาย และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลัคพงษ โกษาแสง (2553, หนา 63-64) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการทํางานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา การทํางานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการสื่อสารอยางเปดเผย อยูใน
อันดับสุดทาย สอดคลองกับสุนันทา เลาหนันท (2540, หนา 131-213) ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปน
ในการสรางทีมงานไววา ทักษะในการสื่อสาร การติดตอระหวางบุคคลเปนพื้นฐานที่สําคัญตอ
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล การแกปญหาตางๆ การปฏิบัติการ การใหขอมูลยอนกลับและ
การประเมินผล ยิ่งองคการท่ีซับซอนเพียงใด ความสําคัญของการสื่อสารยิ่งเพิ่มมากข้ึนเทานั้น ท้ังนี้
อาจเนื่องจากการสื่อสารของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ผูบริหารสถานศึกษามีการตัดสินใจ สั่งการ โดยผานหัวหนางานตามลาํดับ มีการสื่อสารขอมูลท่ีแตกตางกัน 
ในกลุมหรือระหวางกลุม ในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กมีบุคลากรประมาณ 2-14 คน การทํางานรวมกัน
จึงเปนอยางราบรื่น สมานฉันท มากกวาโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีจํานวนบุคลากรมากกวา ดังคํากลาวท่ีวา 
“มากคนก็มากความ” ในการทํางานรวมกันนั้นเม่ือคนมากข้ึน ความขัดแยงก็ตองตามมา ความสมาน
สามัคคีในกลุมก็สั่นคลอน การสื่อสารอาจคลาดเคลื่อน การแจงขอมูลอาจไมตรงกัน เม่ือสมาชิกมีกลุม
ขนาดใหญข้ึนติดตอสื่อสารกันลําบากและเกิดกลุมขนาดเล็กซอนกันอยูภายใน เม่ือมีปญหาและอุปสรรค 
บุคลากรในโรงเรียนไมสามารถโตแยงไดอยางเปดเผย ทําใหการสื่อสารเขาใจขาวสารท่ีไดรับไมตรงกัน 
ขาดโอกาสในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผยและการประเมินผลงานตนเอง
ในการแกปญหานั้นเปนไปไดอยาก ดังนั้นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
จึงควรใหความสําคัญในการติดตอสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
สรางความคุนเคยและรับรูถึงแรงจูงใจของบุคคลอ่ืนและแสดงความเขาใจระหวางกัน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สรางความเขาใจอันดี นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําให
การทํางานเปนทีมของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
 5.2.4 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธาริณี สุเพ็งคํา (2552, หนา 72-73) ทําการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของขาราชการครู 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ  สุระธรรมนิต ิ
(2549, หนา 78-79) ทําการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันตอองคการของครู โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สรพงษ โพนบุตร (2551, หนา 109-110) พบวา 
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ความผูกพันตอองคการของครูผูสอน โดยภาพรวมและรายปจจัยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของมนัสชัย ปนโต (2550, หนา 179-180) พบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรภายใน
บริษัทไทยมารูจูน มีระดับความคิดเห็นตอความผูกพันขององคการภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปราโมทย จิตรไพโรจน (2548, หนา 67-68) พบวาความผูกพันตอองคการของบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตตรวจราชการท่ี 7 กระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กรกต บัวอินทร (2553, หนา 61-62) พบวา ความผูกพัน
ตอองคการของบุคลากรโรงเรียนประชาบํารุง จังหวัดพะเยา มีความผูกพันตอองคการโดยภาพรวม 
อยูในระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มานะ อยูทรัพย (2554, บทคัดยอ) 
พบวา ความผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมิตร ขาวประภา (2550, บทคัดยอ) พบวา สภาพ
ความผูกพันตอองคการของโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณ 
โคตรวงษา (2553, บทคัดยอ) พบวา ความผูกพันตอองคการของโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐยา ไพรสงบ (2546, บทคัดยอ) พบวา ระดับความผูกพันตอองคการ 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอาหารวางแหงหนึ่ง โดยรวมอยูระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ธรรมรัตน ดวงนคร (2549, หนา 155) พบวา ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เขต 3 ภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของสุจินต พูลปน (2553, 
หนา 108-109) พบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิสิษฐ พูลสวัสดิ์ (2548, 
หนา 127) พบวาความผูกพันตอองคการของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจ
ท่ีจะเลือกทํางานกับโรงเรียนนี้มากกวาเลือกทํางานกับหนวยงานอ่ืน เนื่องจากบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
ตอชื่อเสียงและเกียรติยศของสถาบันท่ีไดกอต้ังมานาน และไดรับการยอมรับเปนอยางสูงจากสังคม 
การไดปฏิบัติงานในองคการเชนนี้ จึงเปนสิ่งท่ีเชิดหนาชูตาและเพ่ิมเกียรติยศแกตนเอง นอกจากนี้แลว
ในภาวะปจจุบันอาชีพรับราชการเปนอาชีพท่ีม่ันคง เสี่ยงตอการถูกใหออกจากงานนอย ถึงแมความพึงพอใจ
และความศรัทธาในอาชีพครูจะมีนอย แตเนื่องภาวะความเสี่ยงในการถูกออกงานจากงานหรือโอกาส
ในการหางานใหมมีนอย จึงทําใหขาราชการครูมีความผูกพันตอองคการอยูพอสมควร จึงมีความตองการ
ท่ีจะปฏิบัติงานตอไป สอดคลองกับแนวคิดของแอลเลน และเมเยอร (1993, pp. 49-61) กลาววา
ความผูกพันตอองคการจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอยางตอเนื่องในการทํางานวาจะอยูกับ
องคการนั้นตอไปหรือจะโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสูมาตรฐานระดับสากลมากข้ึนเปนเหตุให
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดรับการพัฒนาท้ังระบบ 
เชน การปฏิรูปการบริหารและการจัดการ การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบ
การบริหารการจัดการ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงไดมีการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยปรับระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมีการจัดทํา แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการโรงเรียนท่ีเปนขอตกลงระหวางโรงเรียน ชุมชน
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการนิเทศกํากับติดตามและ
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ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถของตัวเอง 
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคโดยผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
โดยเนนสรางแรงจูงใจและความผูกพันในการทํางานโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมเขามาใชกับความสามารถ
เพราะแตละแหงมีเปาหมายและวิธีการดําเนินตามนโยบายและกลยุทธตางกัน การสรางแรงจูงใจ
การทํางานรวมกันจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 5.2.5 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสชัย ปนโต (2550, หนา 179-180) ศึกษางานวิจัยเรื่องการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากรภายในบริษัท ไทยมารูจูน จํากัด พบวา
ความผูกพันตอองคการของบุคลากร ดานพฤติกรรม อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ณัฐยา ไพรสงบ (2546, หนา 75) พบวาความผูกพันตอองคการของขาราชการครู ดานพฤติกรรม 
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ บูชานัน และเชลดอน (1971, pp. 143-144) ไดคนพบจากการวิจัยตรงกันวา
ปฏิสังสรรคในทางสนับสนุนชวยเหลือของเพ่ือนรวมงานทําใหทุกคนเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ
ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูบริหารและครูในโรงเรียน มีการรวมมือกัน ชวยเหลือ เปนมิตรเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานตามเปาหมายของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนา 
จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกผูกพันตอองคการ จึงทําใหความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานพฤติกรรมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
 5.2.6 ความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธารินี สุเพ็งคํา (2552, หนา 72-73) พบวาความผูกพัน
ตอองคการของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก สวนความผูกพันตอองคการของขาราชการครู ดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยนอย ท้ังนี้
พบวาความจงรักภักดีตอสถานศึกษาเปนสิ่งท่ีขาราชการครูควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การพัฒนา
ขาราชการครูสงผลตอการพัฒนาของสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของสถานศึกษา และ
ยินดีท่ีจะปฏิบัติงานในสถานศึกษาแหงนี้จนเกษียณอายุราชการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสิษฐ 
พูลสวัสด์ิ (2548, หนา 129) พบวาความผูกพันตอองคการ ภายในองคการท่ีเนนความมีระเบียบ
ความม่ันคง ความมีประสิทธิภาพ มีกฎ มีระเบียบ โครงสรางสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน ขอบังคับตางๆ 
ถึงแมจะเปนการดําเนินการตามท่ีกลาวมานั้นมุงเนนใหสมาชิกปฏิบัติตามเพื่อบรรลุเปาหมาย 
แตยึดกฎเกณฑอยางเครงครัดตลอดเวลา ทําใหเกิดการจํากัดความคิดและขาดอิสระในการทํางาน
การไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน การทํางานจึงยึดหลักการแบงงานตามหนาท่ี จึงทําให
เนื้อหาของงานลดลง การทํางานเกิดความจําเจ เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหระดับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูลดนอยลง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน ใหโรงเรียนมีสวนบริหารจัดการ
ในบางเรื่อง มอบหมายงานไปตามหัวหนางาน บางครั้งขาดการประสานงานท่ีชัดเจน งานไมมีการควบคุม 
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ติดตาม นิเทศท่ีเปนระบบระเบียบข้ันตอนท่ีชัดเจน การมอบหมายงานไมตรงกับความถนัด อีกท้ังจํานวน
บุคลากรมีไมเพียงพอ สอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก ดวยเหตุจํากัดจํานวนบุคลากรในสถานศึกษากับ
จํานวนนักเรียน ทําใหขาดความเชื่อม่ันตอสถานศึกษา และไมมีความสุขในการทํางานในปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา และทําใหบุคลากรขาดกําลังใจท่ีอยูหรือทํางานในสถานศึกษามีผลกระทบตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของควรสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีการเรียนรู
สิ่งใหมๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ โดยนํามาพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเองและ
งานท่ีปฏิบัติ สรางความผูกพันและความจงรักภักดีใหเกิดกับครูทุกคน เพ่ือลดการสูญเสียของบุคลากร
ท่ีมีคา และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ สุระธรรมนิติ 
(2549, หนา 78-79) ศึกษาการวิจัยเรื่องความผูกพันตอองคกรของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 1 พบวา ครูมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ีการทํางานในองคการท่ีตนสังกัดอยู 
โดยทํางานอยางเต็มความรู ความสามารถ ดวยความเสียสละเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาผูเรียน และพัฒนา
องคการ ใหกาวหนาตอไป เกิดความพึงพอใจตองานท่ีทํา และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับสถานศึกษา 
จึงสงผลทําใหความผูกพันตอองคการของขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานบรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
 5.2.7 ผลการวิจัยพบวาการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา  
มีความสัมพันธกันอยูในระดับมาก สอดคลองกับธรรมรัตน ดวงนคร (2549, หนา 155) พบวา 
ความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานและความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
เขต 3 ภาคเหนือ (ลพบุรี) มีความสัมพันธกันในภาพรวมระดับสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ พนิดา 
แตงศรี (2546, หนา 116-117) พบวาความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลทีมงาน อยูในระดับสูง 
และความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลทีมงาน กลาวคือ ผูท่ีมีความผูกพันสูง
มีอิทธิผลตอประสิทธิภาพของการทํางาน และสงผลตอประสิทธิภาพขององคการ เม่ือสมาชิกมีสวนรวม
ในกิจกรรมขององคการในระดับสูง มีความปรารถนาอยางมากท่ีจะคงอยูกับองคการตอไปเพ่ือทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย มักจะมีความผูกพันอยางมากกับงานและมีความเต็มใจท่ีใชความพยายามมาก
ทํางานใหกับองคการใหบรรลุสําเร็จ และปกปองชื่อเสียงขององคการ รูสึกภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่ง
ขององคการ ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้และผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนจึงแสดงใหเห็นความสําคัญ
ของการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการกําหนดเปาหมายและเขาใจวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีชดัเจนใหเปนไปตาม
มาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินต พูลปน (2553, หนา 108-110) พบวา 
ครูมีการปรับตัวใหสอดคลองกับคานิยมขององคการ และตองยอมรับเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน 
เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ จะเห็นวาวัตถุประสงคของการทํางานสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ 
ท้ังนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครูมีทัศนคติท่ีดี ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 
ซ่ึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีความรูสึกผูกพันกับองคการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
บูชานัน (Buchanan, 1974 p. 533) ที่กลาวถึงองคประกอบของความผูกพันตอองคการ คือ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ โดยเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานและยอมรับคานิยมและวัตถุประสงค
ขององคการ ท้ังนี้อาจเนื่องจากจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
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ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีการปฏิรูปการบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา จึงทําให
ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักที่สงเสริมการทํางานเปนทีม โดยสงเสริมใหครูไดรับโอกาส
ในการบริหารรวม สรางแรงจูงใจในการทํางาน สรางภาวะผูนํา สรางทีมงานใหกับครูและการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน พรอมท้ังสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ และรวมกันปฏิบัติ
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงความสําเร็จของการจัดการศึกษาเกิดจากการรวมมือจากทุกฝาย 
สอดคลองกับ อรุณ โคตรอาษา (2553, หนา 142) พบวาผูบริหารสถานศึกษาแจงนโยบายและเปาหมาย
ในการดําเนินงานของโรงเรียน และนโยบายก็สอดคลองกับคานิยมของครู โดยผูบริหารสถานศึกษา
ใหอํานาจแกครู ใหอิสระในการทํางาน ทําใหครูเกิดทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษาท่ีตนสังกัดอยู มีความรูสึกวา
เปนหนึ่งเดียวกับสถานศึกษา จึงแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มศักยภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและของตนเอง และปรารถนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ในสถานศึกษาตอไป จึงมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษาและมีความผูกพันตอองคการ
ของตนเอง จึงทําใหครูอยากท่ีจะทํางานอยูในสถานศึกษาแหงนี้ตอไปโดยไมคิดจะยายออก ดวยเหตุนี้
จึงทําใหผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการของขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูใน
ระดับมาก 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) จากผลการวิจัยพบวาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนดานการสื่อสารอยางเปดเผย 
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและครูควรพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม โดยเปดโอกาส
ใหครูสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย ปรึกษาหารือ ซักถามขอสงสัยหรือปญหาตางๆ 
ไดอยางเปดเผย 
  2) จากการศึกษาพบวาความผูกพันตอองคการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สวนดานบรรทัดฐาน 
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเสริมสรางความรักความสามัคคีในหนวยงานใหมากข้ึน 
ใหโอกาสในการปฏิบัติงานมากข้ึน เชน การมอบหมายงานท่ีทาทาย สงเสริมครูท่ีมีความสามารถ
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สนับสนุนครูเขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ กระตุน
สรางแรงจูงใจ และชื่นชมใหรางวัลกับครูเม่ือทํางานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด สิ่งเหลานี้จะชวยทําใหครู
เกิดทัศนคติท่ีดีตอสถานศึกษากอใหเกิดความผูกพันตอองคการท่ีตนเองสังกัดอยูเพ่ิมข้ึน มีความเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มศักยภาพและกอประโยชนสูงสุดตอองคการ  
  3) จากการศึกษาพบวา การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและครูควรใหความสําคัญกับ
การทํางานเปนทีม โดยการสนับสนุน และความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มีสวนรวม
ในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการทํางาน สรางความเชื่อถือ ความพึงพอใจ เพ่ือใหครูรูสึกวา
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ตนเองมีสวนรวมในสถานศึกษา มีความรูสึกภูมิใจในสถานศึกษามากขึ้น ซึ่งเปนแนวทางในการสราง
ความผูกพันตอองคการตอไป 
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
  2) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการครู ดานบรรทัดฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  3) ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการทํางานเปนทีมและความผูกพันตอองคการ
ของขาราชการครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่ืน 

 




