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ช่ือเรื่อง                       รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

   ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

   ฉะเชิงเทรา เขต 1 

ผูวิจัย นายชัยวัฒน  นนทยะโส 

ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

พ.ศ. 2557 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ดร.พจนีย ม่ังคั่ง 

อาจารยท่ีปรึกษารวม ดร.นพมาศ หงษาชาต ิ
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 448 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis) แบบข้ันตอน (stepwise  regression)  
 ผลการวิจัยพบวา 

 1) รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานความรวมมือ ดานการสื่อสาร ดานการ

ประสานงาน ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา และดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง  

 2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด 

ประเมินผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  และ            

การนิเทศการศึกษา  

 3) รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความรวมมือ ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา ดานความกาว            

หนาท่ีตอเนื่อง และดานการประสานงาน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถรวมกันพยากรณ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 89

เปอรเซ็นต สวนดานการสื่อสาร  ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  

สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

 y  ́= .490 + .868X2 - .397X4 +.246 X5 + .161X3  

 โดยสามารถเขียนเปนสมการพยากรณรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
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(3) 
 

 Z´y = .877X2 - .349 X4 + .240X5 + .161X3 

 

คําสําคัญ: รูปแบบการทํางานเปนทีม, ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study  team work model affecting the effectiveness of 

academic affairs administration under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. 

The sample were 448 school administrators and teachers under the Office of Chachoengsao 

Primary Educational Service Area 1. The research instrument was a five-rating-scales questionnaire. 

The statistical analysis consisted of mean, standard deviation and multiple regression analysis 

(stepwise regression). 

 The findings were as follows: 

 1) Team work model under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 as a 

whole was at a high level. The ability mean scores ranked from high to low were as followed: 

cooperation, communication, coordination, advanced creativity and continuance progress.  

 2) Effectiveness of academic affairs administration under Chachoengsao Primary 

Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. The effectiveness mean scores 

ranked from high to low were as followed: curriculum development, measurement and 

evaluation, development of quality assurance systems , development of a learning process, and 

effective of educational supervision . 

 3) Team work model: cooperation, communication, advanced creativity , 

continuance progress and coordination which were affected to effectiveness of academic affairs 

administration under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1, could be used to 

predict the effectiveness of academic affairs administration at 89 %. But communication did not 

show any affecting on the effectiveness of academic affairs administration. 

 The regression equation or predicting equation of raw scores was: 
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(3) 
 

 y  ́= .490 + .868X2 - .397X4 +.246 X5 + .161X3  

 The regression equation or predicting equation of standard scores was: 

  Z´y = .877X2 - .349 X4 + .240X5 + .161X3 

 

Keywords: team work model, effectiveness of academic affairs administration 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือ ความเมตตากรุณายิ่งจาก

ดร.พจนีย  ม่ังค่ัง อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และดร.นพมาศ หงษาชาติ อาจารยท่ีปรึกษารวม และคณาจารยผูสอน

ทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกข้ันตอนทําใหวิทยานิพนธฉบับ

นี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง                  

5 ทานดังปรากฏชื่อในวิทยานิพนธฉบับนี้ ท่ีใหความกรุณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและให

คําแนะนําจนทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจ จนสามารถวิเคราะหผลการวิจัยสําเร็จไดดวยดี             

            ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 

ทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ทายท่ีสุดนี้ ขอขอบพระคุณ

คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย ขอบคุณ

เพ่ือนๆ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษทุกคนท่ีใหความชวยเหลือ

ผูวิจัยเปนอยางดี  

           ขอขอบพระคุณ คุณพอบุญแถม คุณแมแตง นนทยะโส ท่ีเปนสิ่งยึดเหนี่ยวในการศึกษา                  

การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตและความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  

 

 

         นายชัยวัฒน นนทยะโส  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะพัฒนาคนในดานความรู ความสามารถ ทักษะ

ประสบการณ และสติปญญาใหมีคุณภาพ สถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญท่ีสุด ในการ

ดําเนินการจัดการศึกษา ตองนําแนวนโยบายการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติมากท่ีสุด เพ่ือใหสม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2545 และและท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553ท่ีมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หนา 33) และ มาตรา 39 ระบุไววาให

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป สูคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมากท่ีสุดเพ่ือการดําเนินงานไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล

ประเมินผล รวมท้ังปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33)  

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ผานมา  

ระหวาง พ.ศ. 2542-2551 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานคุณภาพผูเรียน และสถานศึกษา             

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ไดแกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 และพบวาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนมากยัง

ไมไดมาตรฐานตามเกณฑของ สมศ. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษา             

การสงเสริมการมีสวนรวม และการกระจายอํานาจการบริหาร และจัดการศึกษา พบวาแตละ

หนวยงานยังขาดความอิสระ ความคลองตัวในการบริหารงานและการจัดการศึกษาเทาท่ีควร ดังนั้น

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) จึงมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

การเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และเรียนรูอยางท่ัวถึง เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
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มนุษยทีสมบูรณเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลัง 

และมีประสิทธิภาพใหมีการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพ

เชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 

11-12) 
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ในการบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน ตองอาศัยการทํางานเปนทีมแบบมีสวนรวม 

กลาวคือ จําเปนตองใหทุกภาคสวนท่ีมามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นการทํางานเปนทีมจะมี

ความสําคัญและจําเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการทํางานท่ีจําเปนตองใชทักษะหลายแขนง ตลอดจน

การใชวิจารณญาณและประสบการณของผูปฏิบัติประกอบในการทํางานนั้นขณะท่ีหลายองคการ มี

การรื้อปรับโครงสรางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลดานการแขงขัน นั้น

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางทีมงานข้ึนมาเพ่ือท่ีจะดึงเอาศักยภาพความสามารถของบุคลากรออกมา

ใหมากท่ีสุด (วิภาส ทองสุทธิ์, 2552 หนา 34) นอกจากนั้นในการทํางานเปนทีมนั้นความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของงานจะข้ึนอยู กับทีมงานหากสมาชิกของทีมงานสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพผลงานท่ีไดรับยอมเปนไปตามวัตถุประสงคแตถาสมาชิกของทีมงานไมสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพผลงานท่ีไดรับยอมต่ํากวามาตรฐานหรืออาจทําใหในการทํางานประสบความ

ลมเหลวไดฉะนั้นเพ่ือใหการทํางานเปนทีมบรรลุวัตถุประสงคผูบริหารควรใหความสําคัญแกการพัฒนา

ทีมงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเพราะจะสงผลใหองคการนั้นๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันไดมากยิ่งข้ึนเชนกัน (ทองทิพภา วิริยะพันธุ, 2551,หนา 46) การทํางานเปนทีมมีลักษณะการ

ทํางานท่ีเปดโอกาสใหบุคคล หรือทีมงานรวมมือรวมใจกันทํางานอยางใกลชิด สามารถประสาน

ความสามารถระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการติดตอสื่อสารท่ีเปนเอกภาพเห็นพองตองกันใน

ภารกิจ โดยถือวาเปาหมายสูงสุดอยูท่ีความสําเร็จของทีมเปนสําคัญ จึงสงผลใหสมาชิกทีมมีความ

เขาใจมีความผูกพันกัน เปนการชวยเพ่ิมพูนการยอมรับนับถือตอกัน ชวยสรางขวัญกําลังใจในการ

ทํางานรวมกันประสิทธิภาพของงาน และผลผลิตก็จะเพ่ิมข้ึนการทํางานเปนทีม มีความจําเปนควรให

ความสําคัญในหนวยงาน หรือองคกรตางๆ ดวยเหตุผลท่ีวาการทํางานบางอยางเราไมสามารถทําให

สําเร็จไดโดยบุคคลเพียงคนเดียว งานบางอยางตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรค จําเปนตองอาศัย

ความรูความสามารถจากบุคคลหลายฝาย งานบางอยางเปนงานท่ีตองทําโดยเรงดวนไมสามารถทําให

สําเร็จไดทันเวลาท่ีกําหนด และบางอยางเปนงานท่ีหลายหนวยงานรับผิดชอบหากไดมีการรวมมือจาก

บุคคลหลายฝาย มาระดมความคิดทํางานรวมกันจะทําใหการทํางานนั้นๆ ประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายได (สมชาติ กิจยรรยง และจีรชา ใจเปยม, 2552, หนา 57)  

การบริหารงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถาจะดูความสําเร็จ หรือความลมเหลว ของการ

บริหารงาน ก็อาจดูไดจากสภาพการทํางานของบุคลากร เพราะการบริหารงานบุคคล คือปจจัยสําคัญ

ยิ่งท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลของงานโดยตรง ดังนั้นในการบริหารงานหนวยงานตางๆ จุดประสงค

หลักก็คือ การท่ีผูบริหารหนวยงานนั้นสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ             

มีประสิทธิผล ปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอการบริหารองคการใหไปสูผลสําเร็จได อยู ท่ีผูบริหาร             

มีความสามารถใชศิลปะ การบริหารชักชวนใหผูรวมงาน หรือสมาชิกขององคการนําความสามารถ

ออกมาใชอยางเต็มท่ี และเปนระบบนั่นแสดงวาผูบริหารรูจัก และเขาใจนําแนวคิดในการพัฒนา
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เทคนิคการสรางทีมงานมาใชในหนวยงานของตน (จารุมล พนภัยพาล, 2544, หนา 1) อีกท้ังสถาน             

ศึกษาเปนองคกรหนึ่ง มีหนาท่ีรับผิดชอบในการรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับ

นักเรียนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยปจจัยท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน             

ในการบริหารและการดําเนินการดานตางๆ ของสถานศึกษาคือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ซ่ึงในการทํางานจําเปนตองมีการรวมกลุมกันชวยเหลือรวมมือ และประสานงานกันเพ่ือหาทางพัฒนา

กิจการใหกาวหนาข้ึนไป เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ใหผูเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือ เปนคนดี             

มีปญญา และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (อํานวย มีสมทรัพย, 2553, หนา 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กลาวถึงการกระจายอํานาจไวใน

มาตรา 39 ไววา ใหอํานาจการบริหารดานวิชาการ แกสถานศึกษาโดยกําหนดใหกระทรวงกําหนด

เฉพาะหลักสูตรสวนกลาง และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเอง โดย

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ ออกแบบหลักสูตรกําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบการ

วิจัยในชั้นเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ี เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และออกแบบการ

ประเมินผลผูเรียน การกระจายอํานาจภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถตอง

กระจาย อํานาจการตัดสินใจในโรงเรียน เพ่ือท่ีครูจะไดไมถูกครอบงําทางความคิดท่ีมีอิสระ สามารถ

คิดริเริ่มนวัตกรรมการสอนใหมๆ ได ผูเรียนจะมีอิสระทางความคิด รูจักคนหาความรูดวยตนเอง 

เปนการใหอิสระทางปญญาแกครูและผูเรียน (รุง แกวแดง, 2546, หนา 58-63) จะเห็นไดวาถึงแม

จะมีการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา มีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถบริหาร และจัดการ

ศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีความคลองตัว สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ

เรียนรู  ตลอดจนการวัดผล ประเมินผลแลวก็ตาม แตผลการตรวจสอบและประเมินภายใน

สถานศึกษาปงบประมาณ 2552-2553 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดก็ยังไมไดรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสองหลายโรงเรียน 

โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษายังต่ํากวาระดับชาติทุกวิชา จํานวน 164 โรงเรียน ผลปรากฏวา โรงเรียนท่ีไดรับรอง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 151 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 92.07 และโรงเรียนท่ี

ไมไดรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 7.93 ซ่ึง

โรงเรียนท่ีไมไดรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง จํานวน 13 โรงเรียนนี้ พบวา คุณภาพ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 

โดยมาตรฐานท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไดแก มาตรฐานท่ี 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย และมีวิสัยทัศน สุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 และมาตรฐานท่ี 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิความรู 

ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 สวน

มาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 ลําดับ ไดแกมาตรฐานท่ี 11 ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมี
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ความสามารถในการจัดการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 รองลงมามาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรู และ

ทักษะท่ีจําเปนตรงตามหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 2.84 และมาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองมีคะแนนเฉลี่ย 2.86 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2554, หนา 1-8) และการท่ีจะพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนนั้นตองอาศัยการทํางานเปนทีมในการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

โรงเรียนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนดังจะเห็นไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานเปนทีมและการบริหาร

วิชาการของ อํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 71-72) พบวา การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการ

บริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศร ีอยุธยาเขต1โดยมี

ความส ัมพันธกันในทางบวกระดับคอนขางสูง 

 

จากสภาพความเปนมา และความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของ

รูปแบบการทํางานเปนทีมและประสิทธิผลการบริหารวิชาการ จึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการทํางาน

เปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการเพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัด

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัยดังนี้ 

1.2.1 รูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับใด 

1.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 อยูในระดับใด 

1.2.3 รูปแบบการทํางานเปนทีมแบบใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
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1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

1.3.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ             

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 รูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา             

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.4.2 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 1.4.3. รูปแบบการทํางานเปนทีมทุกรูปแบบสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีม              

ตามแนวคิดของ โรม ม่ิง (Roming, 1996, p. 69) ซ่ึ งกลาวถึงการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

สมัยใหม ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานความรวมมือ3) ดานการประสานงาน 4) 

ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง สําหรับเกณฑการประเมิน

ประสิทธิผล ศึกษาจากแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 111), ฮอย และมิสเกล (Hoy 

& Miskel, 2001, p.373) กลาวถึง ประสิทธิผล เปนความสามารถในการดําเนินการบริหารโรงเรียน

ไดประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และการบริหารวิชาการตาม

ขอบขายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 32-38) และงานวิจัยของอํานวย มี

สมทรัพย (2553, หนา 71-72) รวมท้ังงานวิจัยของศิริพร เมฆวิทยา (2548, หนา 87-88) โดยเลือก

ดานท่ีมีผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคลองกันและอยูในระดับมาก ประกอบดวย 5 ดาน 

คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  3) ผลการวัด และ

ประเมินผลการเรียน 4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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1.5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากร  ไดแก  ผูบริหาร และครูสั ง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 

142 คน และครู จํานวน 1,448 คน รวมประชากร 1,590 คน 

2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง รวมกลุมตัวอยาง 448 คน           

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 142 คน และครูจํานวน 306 คน กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ

เครซี และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp. 607-610) โดยจําแนกตามรายอําเภอ 4 อําเภอ 

คือ อําเภอเมือง อําเภอบางประกง อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว และอําเภอบานโพธิ์ จากนั้นมาเทียบสัดสวน          

ตามรายอําเภอและใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  

 1.5.3 แปรท่ีศึกษา 

  1) ตัวแปรตน ไดแกรูปแบบการทํางานเปนทีม จําแนกเปน 5 ดาน คือ 

(1) ดานการสื่อสาร 

(2) ดานความรวมมือ 

(3) ดานการประสานงาน 

(4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 

(5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

  2) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

(2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

(3) การวัดและประเมินผลการเรียน 

(4) การนิเทศการศึกษา 

(5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 

1.6 กรอบความคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยนําหลักการ แนวคิด

ทฤษฎี มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้   
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1.6.1 รูปแบบการทํางานเปนทีมศึกษาแนวคิดของโ รม มิ่ง (Roming, 1996, p.69)             

ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานความรวมมือ 3) ดานการประสานงาน 4) ดาน

ความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

1.6.2 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในการวิจัย เกณฑการประเมินประสิทธิผล ศึกษาจาก

แนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 111),ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001,p.373) 

กลาวถึง ประสิทธิผล เปนความสามารถในการดําเนินการบริหารโรงเรียนไดประสบผลสําเร็จ ตาม

วัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และการบริหารวิชาการตามขอบขายการบริหารงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 32-38) และงานวิจัยของอํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 

71-72) รวมท้ังงานวิจัยของศิริพร เมฆวิทยา (2548, หนา 87-88) โดยเลือกดานท่ีมีผลการศึกษาการ

บริหารงานวิชาการท่ีสอดคลองกันและอยูในระดับมาก ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) ผลการวัด และประเมินผลการเรียน 4) 

การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สามารถแสดงไดดังภาพประกอบดังนี้ 

 

               ตัวแปรตน                                                    ตัวแปรตาม 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม 5 ดาน ไดแก 

 

   

  

 

 

 

   

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน ไดแก 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3) การวัด และประเมินผลการเรียน 

4) การนิเทศการศึกษา 

5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1) ดานการสื่อสาร 

2) ดานความรวมมือ 

3) ดานการประสานงาน 

4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 

5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 
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การศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยนิยามศัพท             

ในการวิจัย ดังนี้ 

1.7.1 รูปแบบการทํางานเปนทีม หมายถึง วิธีการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ประกอบดวย 5 ดาน คือ 

1) ดานการสื่อสาร หมายถึง วิธีการทํางานของครูท่ีมีการการสื ่อความ หร ือ

แลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน ทําใหเก ิดความสัมพันธที่ดี เป ็นเครื่องมือในการถายทอดขอมูล 

ขอความ ความรู อารมณ ความรู ส ึก รับทราบขอมูลในการทํางานอยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง 

เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด เปดโอกาสใหมีการโตเถียง แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตาง

ได อยางเปดเผย การตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย แสดงความคิดเห็นอย างเป ิดเผย

ตรงไปตรงมา ใชการสื่อสารสองทางหรอืหลายทางมากกวาสื่อสา ร ท า ง เด ียว  กลาเผช ิญหนาในการชวย

แกปญหาอย างเต็มใจและจริงใจ มีความเชื่อถือ มีความเขาใจซ่ึงกันและก ัน 

2) ดานความรวมมือ หมายถึง วิธีการทํางานของครูท่ีมีการแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็น

ซ ึ่งกันและก ัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคนในทีมจะแสดง

ความคิดเห็นไดอยางอิสระทุกคนในทีมมีความไววางใจซึ่งกันและก ัน แตละคนยอมรับจุดออน             

จุดแข็งซ่ึงกันและกันครูทุกคนในทีมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา มีความสาม ัคคี และมี

ความส ัมพันธอันดีตอกันทําใหครูทุกคนมองเห็นความตองการและความสนใจของกันและกันอยาง

เสมอหนา สามารถสนองความตองการของกันและกันไดครูทุกคนทํางานร วมกันบนพ้ืนฐาน             

ของการช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน 

3) ดานการประสานงาน หมายถึง วิธีการทํางานของครูท่ีมีการประสานงานมีการวาง 

แผน มีการกําหนดวิธีการทํางาน การประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน สามารถดําเนิน             

การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถลดข้ันตอน และ             

ความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ดานความคิดสรางสรรค ท่ีก าวหนา หมายถึง วิธีการทํางานของครู ท่ี มี

ความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ คิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม 

คิดหาทางแกไขปญหาไวหลายๆ ทาง เตรียมทางเลือกสําหรับการแกปญหาไวมากกวาหนึ่งเสมอ             

มีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดาน สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ สนใจปญหา 

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเผชิญปญหากระตือรือรนท่ีจะแกปญหา เผชิญกับปญหาตางๆ โดย             

ไมถอยหนี รับประสบการณตางๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหรือหลบถอยสามารถนําความรูและประสบการณ

ตางๆ มาใชแกปญหา ใชกระบวนการคิดท่ีผสมผสานความคิดเดิมเกิดเปนแนวคิดใหมเพ่ือแกปญหา  
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5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง หมายถึง วิธีการทํางานของครูท่ีมีการคนพบวิถีทาง

ในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและดีกวาตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จ 

รีบทําทันที มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง มีการแกไขปญหาไดทันทวงที             

มีการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของทีม มีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไม

หยุดยั้ง มีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการแขงขันอยางรวดเร็ว            

ทุกคนในทีมเห็นความสําคัญของการกาวหนาอยางพรอมเพรียงกัน 

1.7.2 ประส ิทธ ิผล หมายถ ึง ความสามารถในการดําเนินการบริหารโรงเรียนไดประสบผล             

สําเร็จ ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1.7.3 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถใน             

การบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1             

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการกําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรยีนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเร ียนการสอน เก ี่ยวข องก ับผ ูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทุกระด ับของสถานศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามจ ดุมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมาย             

ของการศ ึกษาการจัดการผสมผสานทรัพยากรและก ิจกรรมทางการศึกษา ไดประสบผลสําเร็จ            

ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวพิจารณาจาก 5 ดาน คือ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการบริหารงาน             

ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตร            

ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การประชุม อบรม หรือสัมมนา 

พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน การสอน

อยางเหมาะสม การสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตร การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวม            

ของผูเก่ียวของท้ังในและนอก สถานศึกษา มีความสอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคมเศรษฐก ิจ

และเทคโนโลยี ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน ผูเรียนรูอยางหลากหลายตามศ ักยภาพของผ ูเรียน             

ให ผูเรียนไดเรียนร ูตามความตองการของส ังคม  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการสงเสริมสนับสนุน 

ใหครูจัดก ิจกรรมการเรียนการสอน บรรล ุว ัตถ ุประสงค การเรียนรูของหล ักส ูตร ไดประสบผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาวิเคราะหความจําเปนใน การใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน และการบริหารงานวิชาการ การปรับปรุงการเรียนการสอน หรือก ิจกรรมตางๆ ท่ีนักเรียน

รวมก ันทํา โดยนักเรียนเปนศูนยกลางของความสนใจและการสอน ค ือก ิจกรรมท่ีครูเป ็นผูดําเนินการ

ให ก ิจกรรมตางๆ เปนไปในแนวทางตามแผนการสอนและค ูมือ เสนอแนะไวการสงเสริมใหการวัดผล 
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ประเมินผลการเรียนการสอน เปนไปตามหลักเกณฑและ ระเบียบกําหนด การนําผลการวัดผลและ 

ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  

3) การวัด และประเมินผลการเรียน หมายถึง ความสามารถในการทำความเข าใจ

ระเบ ียบวัดผลให ละเอ ียดล ึกซ ึ้ง สามารถอธ ิบายหรือชี้แจงให ครูผูสอนเข าใจและปฏ ิบัติได จ ัดให             

มีการว ัดและประเมินผลการเรียน ให เปนไปตามหล ักเกณฑท ี่ระเบ ียบกำหนดไว วางแผนกำหนด

ระยะเวลาการว ัดและประเมินผล จ ัดทําปฏ ิทินปฏ ิบัติงานให สอดคล องก ับหล ักส ูตร เวลาเรียนจัดหา

วัสดุอุปกรณ แบบฟอรม เครื่องม ือท่ีจําเปน เพ่ือใชดําเนินงานว ัดและประเมินผลให พรอม เพียงพอ

จัดสรางเครื่องม ือว ัดท่ีม ีค ุณภาพปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน และมีประส ิทธ ิภาพ             

ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4) การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชกระบวนนิเทศ

อยางเปนระบบ มีการแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สงเสริม             

ใหผูรับการนิเทศตระหนักถ ึงความความสำค ัญของการนิเทศ ศึกษาว ิธ ีการท่ีหลากหลายท ี่จะเปนส วน

ชวยกระต ุนความสนใจและความรวมม ือมีการนิเทศอยางตอเนื่องและมีประส ิทธ ิภาพ ใชเทคนิค             

การบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรท่ีดีแกผูรับ             

การนิเทศ รวมประชุมวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครู ติดตามและประเมินผล            

การจัดการนิเทศตามวัตถุประสงค ที่ตั ้งไว  โดยใชทรัพยากรใหเกิดผลล ัพธตรงตามว ัตถ ุประสงค             

ท่ีตองการไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหาร             

จ ัดการศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่องการสรางความเขาใจเก่ียวกับแนว ทางการประกันคุณภาพ

ของ โรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนหล ักประก ันว าสถานศึกษาม ีระบบการจ ัดการศึกษาท่ีม ีค ุณภาพ

นาเชื่อถ ือการกําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา             

การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการ             

อยาง ตอเนื่องและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การตรวจสอบ ทบทวนและจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษา ประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนการนําผลการดําเนินงาน             

ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกจากสมศ.ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1.7.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมายถึง 

หนวยงาน หรือองคการท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 มาตรา 34 มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1   



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

12 

 

1.7.5 ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูรักษาราชการแทน สังกัดสํานักงาน             

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

1.7.6 ครู หมายถึง บุคคลซ่ึงประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน และ             

การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ดังนี ้
 1.8.1 ผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบทํางานเปนทีม             

ของครู และประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 1.8.2 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลรูปแบบทํางานเปนทีมของครู และ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 

  1) ผูบริหารสถานศึกษา ใชผลการวิจัยเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบทํางานเปนทีม

ของครู และประสิทธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษาของตนใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

             2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ใชผลการวิจัยเปน

แนวทางในการฝกอบรมและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีใหเกิดศักยภาพตอไป   

 1.8.3 เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยของผูศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบทํางานเปนทีมของครูและ

ประสทิธิภาพการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา             

รวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับตอไปนี้   

2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

2.1.1 ความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

2.2.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

2.2.3 ขอบขายของการบริหารวิชาการ 

2.2.4 แนวคิดประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีม 

2.3.1 ความหมายของทีม 

2.3.2 ความหมายของการทํางานเปนทีม 

2.3.3 ความสําคัญของการทํางานเปนทีม 

2.3.4 แนวคิดทฤษฎรีูปแบบการทํางานเปนทีม 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการประกาศแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หนา 28-33) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพ่ือบริหาร

และจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมิไดอยูในการบริหาร และจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 

 2.1.1 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2553 มาตรา 37 กําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย

คํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม

ดานอ่ืนๆ เวนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีโดยการแนะนําของ

สภาการศึกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเขตเปนพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการมัธยมศึกษา ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

ท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การกําหนดใหสถานศึกษาแหงนั้นอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด               

ใหยึดระดับการศึกษาของศึกษานั้นเปนสําคัญ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง             

การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามกฎหมายกําหนด มาตรา 3 

กําหนดใหมีการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 39 ระบุให             

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ             

การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง จึงเห็นไดวากฎหมายดังกลาว ระบุชัดเจนวา ตองการใหเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เปนหนวยงานระดับปฏิบัติมีหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ใหบรรลุหลักการและเปาหมาย             

ของการจัดการศึกษามีการบริหาร และการจัดการท่ีเปนอิสระ มีความคลองตัวตามหลักการกระจายอํานาจ

การบริหาร และการจัดการ สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สําหรับจังหวัด

ฉะเชิงเทรา แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน 2 เขต เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

มอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต

1, 2555, หนา 13) 
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  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม             

ไดใหความหมายไววา หมายความวา สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งอยู

ท่ีหมู 1 ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เปนผูบังคับบัญชาในการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

ในสังกัด 4 อําเภอ มีจํานวน 142 แหง ดังนี้ 

   1) อําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 51 แหง 

   2) อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 37 แหง 

   3) อําเภอบางปะกง มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 29 แหง 

   4) อําเภอบานโพธิ์ มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 25 แหง 

  2.1.2 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

จํานวน 7,105 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 22,794 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,686 คน            

มีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 142 คน ขาราชการครู จํานวน 1,590 คน ครูโรงเรียนเอกชนจํานวน 668 คน 

จํานวนนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 33,523 คน นักเรียนในโรงเรียนเอกชน จํานวน 13,468 คน เปน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมคอนขางพรอม ประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน รับจาง และคาขาย ผลผลิตท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก มะมวง ขาวหอม

มะลิ มะพราว กุง ปลาตางๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอบางปะกง อําเภอแปลงยาว สถานท่ีสําคัญ           

ทางศาสนา คือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนท่ีพรอมใหบริการจัดการศึกษา            

แกประชาชนอยางเพียงพอและท่ัวถึง โดยทําการเปดการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา จนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีการกําหนดทิศทางในการบริหารงานของสํานักงาน ดังนี้ 

  1) วิสัยทัศน (vision) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เปนองคกรท่ีมุงม่ันในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึง มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูอยางพอเพียง รักษความเปนไทย และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  2) พันธกิจ (mission) 

    (1) จัดและสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกกลุมมีโอกาสไดรับการศึกษาภาค

บังคับและการศึกษาปฐมวัยอยางเทาเทียมกัน 
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   (2) พัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค คุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษความเปนไทย และมีความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    (3) บุคลากรและผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

   (4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

    (5) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาค และสากล 

  3) เปาประสงค (goal) 

    (1) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับ 

อยางท่ัวถึง 

   (2) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

    (3) ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเก่ียวกับเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียน สามารถติดตอ 

สื่อสารได 

    (4) บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียน 

    (5) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 

  4) คานิยมขององคกร (values) 

    (1) มีความรับผิดชอบ 

    (2) มีวินัย และมีคุณธรรม 

    (3) มีจิตสาธารณะ 

    (4) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

    (5) ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 

    (6) ทํางานเปนทีม  

    (7) ยึดหลกัธรรมาภิบาล  

   5) ผลผลิต (outcomes) 

    (1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ไดแกการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา 

    (2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ไดแก การจัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกติ             

การจัดการศึกษามัธยมตอนตนโรงเรยีนปกติ การกอสรางซอมแซมอาคาร สิ่งกอสราง การจัดหาคอมพิวเตอร 

และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

    (3) เด็กพิการไดรับการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ การเรียนรวม 

    (4) การจัดการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนปกติ ไดแก สนับสนุนโรงเรียนเรียนรวม 

   6) ยุทธศาสตร (strategy)  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

15 

 
    (1) คุณธรรมนําความรู 

    (2) ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวางท่ัวถึง 

    (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

    (4) กระจายอํานาจสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

    (5) สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

   7) กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

    (1) ดานคุณธรรมนําความรู ไดแก สงเสริมใหนักเรียนปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ

สอน และสื่อเพ่ือเนนคุณธรรมนําความรู เนนการขยายผลการเรียนรูจากโรงเรียนท่ีเปนแบบอยาง สงเสริม

กิจกรรมนักเรียนและเครือขาย บาน วัด โรงเรียน และวางมาตรการสรางภูมิตานทานและแกปญหาพฤติกรรม

นักเรียน 

    (2) ดานสงเสริมการขยายโอกาส ไดแก การรณรงคใหเด็กและเยาวชนในวัยการศึกษา

ภาคบังคับ ไดเขาเรียนอยางท่ัวถึง การรณรงคการเรียนตอ 12 ป ขยายผลศูนยปฐมวัย และสงเสริมการศึกษา

สําหรับผูปกครอง 

    (3) ดานสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน ไดแก การเรงรัดปรับปรุงโรงเรียนท่ีต่ํากวามาตรฐาน

แกปญหาการอาน เขียน คํานวณ การคิดวิเคราะห และทักษะการเรียนระดับสูง ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูโดยเชื่อมโยงกันการประเมินวิทยฐานะ  

    (4) ดานกระจายอํานาจ ไดแก การจัดระบบการกระจายอํานาจไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงและเสริมความพรอมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และสถานศึกษา การนํารองการบริหารจัดกระบวนการกระจายอํานาจโดยมี

โรงเรียนเปนฐาน และการจัดระบบเครือขายโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความพรอมใหแก

โรงเรียนขนาดเล็ก 

    (5) ดานการสงเสริมการมีสวนรวม ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา และองคคณะบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายผูปกครอง 

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน และการสงเสริมใหทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2555, หนา 15-16) 

  จุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 

(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1, 2555, หนา 18)  

    (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 4  

    (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

    (3) เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดาน

เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาสูคุณภาพ สูระดับชาติ 
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    (4) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในการรักชาติ 

    (5) สรางทางเลือกในการเรียนรูท่ีเนนประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการ

ศึกษาอยางท่ัวถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

    (6) สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 

    (7) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึง 

    (8) สถานศึกษาผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เขมแข็ง และผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

    (9) สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1            

เปนระบบการจัดแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการปกครองท่ีจัดแบงโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือจัดระบบและกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหครอบคลุมมากข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จัดระบบใหโรงเรียนภายในสังกัด จํานวน 142 โรงเรียน ใหเขามามีสวนรวม

ในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตกรอบกฎหมายท่ีกําหนด โดยมีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ            

ท่ีจะพัฒนานโยบายวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการ ท้ังดานการ

บริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคลากร และดานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับกับการบริหารงานวิชาการ ผูวิจัยไดศึกษา

รายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

มีนักวิชาการและนักบริหารหลายทานไดใหความหมายของคําวาการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกันออกไปดังนี้ 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา  
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สวัสดิ์ แกวชนะ (2544, หนา 48) กล าวว า การบริหารงานว ิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวของกับการจ ัดประสบการณ การปรับปรุง และพัฒนาการจ ัด

กิจกรรมการ เรียนการสอนใหบรรลุจ ุดมุงหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

แสงเด ือน มาลีรักษ (2547, หนา 16) ไดใหความหมายของการบริหารงานว ิชาการไวว า 

การบริหารงานวิชาการหมายถ ึง กระบวนการบริหารกิจกรรมท ุกอยางท ี่เก่ียวของก ับการปร ับปรุงการ

เรียนการสอนให ด ีข้ึน ตั้งแต กระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปร ับปรุงการเรียนการสอน 

ให ด ีข้ึน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเร ียนการสอน เพ่ือให

เปนไปตามจ ุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศ ึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชน สูงสุดตอ

ผูเรียน 

เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548, หนา 167) ไดใหความหมายของการบริหารงานว ิชาการไว วา

หมายถึง กระบวนการบริหารก ิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหด ีข้ึน

ตั้งแต กระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผน การปร ับปรุงการเรียนการสอนให ด ีข้ึน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเม ินผลการเรียนการสอน เพื่อให เป ็นไปตาม จุดมุงหมาย

ของหลักสูตรและจุดม ุงหมายของการจ ัดการศ ึกษา เพ่ือใหเก ิดประโยชนสูงสุดแกผูเร ียน 

ปรียาพร วงศอนตุรโรจน (2548, หนา 8) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวน 

การบริหารกิจกรรมทุกอยาง ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ตั้งแตการกําหนด 

นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให

เปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความหมายวาการ

บริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวกับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

สุภัทร พันธพัฒนากุล (2545, หนา 17) ใหความหมายวาการบริหารงาน วิชาการหมายถึง

กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนได เรียนรู ตามท่ี

กําหนดไวในจุดหมายของการพัฒนาผูเรียน   

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 , หนา 1) กล าวว า งานว ิชาการเปนงานหล ักของการ

บริหาร สถานศึกษาไม ว าสถานศึกษาจะเป ็นประเภทใด มาตรฐานและค ุณภาพของสถานศึกษา จะ

พิจารณาไดจากผลงานทางดานว ิชาการเนื่องจากงานว ิชาการเก ี่ยวข องก ับหล ักส ูตรการจ ัดโปรแกรม

การศึกษา และการจ ัดการเรียนการสอนซ ึ่งเปนห ัวใจของสถานศึกษาและเก ี่ยวข องก ับผ ูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทุกระด ับของสถานศึกษา อาจจะเก ี่ยวข องทางตรงหรือทางอ อมก ็อยูท่ี

ล ักษณะของงาน นั้น 
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จากความหมายของงานวิชาการสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารท่ี

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการกําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรยีนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเร ียนการสอน เก ี่ยวข องก ับผ ูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากรทุกระด ับของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามจ ุดมุงหมายของหลกัสูตรและจุดมุงหมายของ

การศ ึกษา การจัดการผสมผสานทรัพยากรและก ิจกรรมทางการศึกษา มีการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเก ิดประโยชนสูงสุดโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2.2.2 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการ 

1) ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารสถานศึกษานับวาเปนภารกิจสําคัญของผูบริหาร ท่ีจะตองนําพา

สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงการบริหารงานวิชาการก็นับวาเปนหัวใจสําคัญท่ีจะเปน

ตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา มีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไวดังตอไปนี้ 

รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 56) ใหความสําคัญวา  

การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีผู บริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ส วนการบริหารดานอ่ืนๆ นั้นแมจะมี

ความสําคัญ เชนเดียวกันแตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความสําคัญ

วา การบริหารงานวิชาการ โดยถือวาเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาเปนงานท่ีเก่ียวของกับ

คุณภาพ ของผูเรียนท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพสวนงานอ่ืนๆ ถือวาเปนสวนท่ีมีความสําคัญ

รองลงมา และเปนงานสนับสนุนผูบริหารท่ียึดเอางานวิชาการเปนหลัก ในการบริหารและมีความเปน

ผูนําทางวิชาการจะนําไปสูความสําเร็จ   

แสงเดือน มาลีรักษ  (2547, หนา 23) กลาวถึง ความสำคัญของงานว ิชาการไวว า

งานว ิชาการเปนงานหลักท่ีผูบริหารสถานศ ึกษาดำเนินการ เพ ื่อจ ดัการเรียนการสอนและการทำ

กิจกรรมทุกชนิด เพ่ือปรับปรุงและพ ัฒนาผูเรียนในโรงเรียนใหได ผลดี และม ีประสิทธิภาพ 

กมล ภูประเสร ฐิ (2544, หนา 18) ไดกลาวไววา ในการบริหารงานวิชาการ

เก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียนให มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังน ั้น ประกอบดวยงานหลายๆ ด าน ไดแก งาน

เก ี่ยวกับหลักสูตร ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศ ึกษาแหงชาต ิพ ุทธศ ักราช 2542 แก ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 และแนวความค ิดการปฏ ิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะต องนำหลักสูตรแกนกลางเปน

หลักสูตรสถานศึกษารวมก ับสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมก ับทองถ่ินท่ีสถานศึกษาเปนผูกําหนดงานท่ี

เก่ียวก ับการเรียนการสอน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงความค ิดท่ีใหเน นผูเรียนเป ็นสำคัญ เน นการปฏ ิบัติ

จริง งานเก่ียวก ับการประเมินผลการเร ียน ท่ีหันมาเนนการประเม ินผลตามสภาพจริง ไมเนนการใช ขอ
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ทดสอบแตเพียงอยางเดียว ด ังนั้นการบร ิหารงานวิชาการในสถานศ ึกษาจ งึหมายถึง การบร ิหารท่ี

เก ี่ยวก ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษาอ ันเปนเป าหมายสูงสุดของภารก ิจของสถานศึกษา 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความสําคัญ

วาการบริหารงานวิชาการ ถือวาเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษาเปนงานท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ 

ของผูเรียนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพสวนงานอ่ืนๆ ถือวาเปนสวนท่ีมีความสําคัญรองลงมา และ

เปนงานสนับสนุน ผูบริหารท่ียึดเอางานวิชาการเปนหลักในการบริหาร และมีความเปนผูนําทาง

วิชาการจะนําไปสูความสําเร็จ   

สรุปไดว า การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานท่ีสําคัญ เปนงานท่ีเก่ียวของกับ

คุณภาพ ของผูเรียนท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ และเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

สวนการบริหารดานอ่ืนๆ นั้นแมจะมีความสําคัญเชนเดียวกัน แตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนให

งานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียน

โดยตรง สามารถสะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียนและความสามารถในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวของก ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษาอ ันเปนเป าหมายสูงสุดของภารก ิจของ

สถานศึกษา จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางยิ่ง 

2) วัตถุประสงคของการบรหิารงานวิชาการ 

(1) เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน 

(2) เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี

คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

(3) เพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัย

เก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรูท่ีสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4) เพ่ือใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

จากการศึกษาความสําคัญและวัตถุประสงคของการบริหารงานวิชาการ สรุปวา  

การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารงานในโรงเรียนผูบริหารตองใหความสําคัญเปน

อยางมาก เพราะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และควรใหเวลาในการบริหารงาน

วิชาการมากวาการบริหารงานอื่นๆ สวนงานอื่นเปนงานสนับสนุนงานวิชาการดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และการบริหารงานวิชาการจะเปนเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จใหเห็นถึงคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ 
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2.2.3 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

มีนักการศึกษา และนักวิชาการหลายทานไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 

ไวตางๆ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 32-38) ไดกําหนดขอบขาย และภารกิจของการบริหาร

และการจัดการดานวิชาการไว 12 งาน คือ  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู    

3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู   

7) การนิเทศการศึกษา   

8) การแนะแนวการศึกษา   

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

10) การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน   

11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา   

ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 68) ไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารวิชาการไววา  

การบริหารงานวิชาการ เปนงานหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียน งานวิชาการเปนตัวบงชี้

คุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน เนื่องจากงานวิชาการเปนงานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพ่ือพัฒนา

และสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย

การศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีขอบขายและภารกิจของงานดานวิชาการไวดังนี้   

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู   

3) การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน   

4) การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา   

5) การพัฒนา การใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   

6) การพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู   

7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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8) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

สำนักงานปฏ ิรูปการศึกษา (2545,  หนา  12) ไดเสนอแนะขอบขายของการบริหารงาน

ว ิชาการให แก เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามแนวทางการปฏ ิรูปการศึกษาเอาไว 8 ดาน ดังนี้ 

1) งานพัฒนาหล ักส ูตรสถานศึกษาและการนําหล ักส ูตรไปใช 

2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) งานว ัดผล ประเม ินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

4) งานประก ันค ุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5) งานพัฒนาและใชส ื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

6) งานพัฒนาและส งเสริมให มีแหล งเรียนรู 

7) งานว ิจ ัยเพ่ือพัฒนาค ุณภาพการศึกษา 
8) งานส งเสริมให ชมุชนมีความเข มแข ็งทางวิชาการ 
 

ชุมศักดิ์ อ ินทรรักษ  (2545, หนา 5-6) ไดกำหนดขอบขายหล ักของงานว ิชาการเอาไวด ังนี้ 

1) งานหล ักส ูตรและการพัฒนาหล ักส ูตร 

2) งานบริหารหล ักส ูตร 
3) งานส ื่อและนว ัตกรรม 
4) งานว ัดผลและประเมินผล 
5) งานนิเทศภายใน 

6) งานส งเสริมว ิชาการ 

รุจ ิร  ภูสาระ และจ ันทราน ี  สงวนนาม (2545, หนา 51) กล าวว า ขอบขายของการบริหาร 

ว ิชาการ มี 5 ประการดวยก ัน ได แก 

1) การพัฒนาหล ักส ูตรสถานศึกษา 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การว ัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) การนิเทศการศึกษา 
5) การประก ันค ุณภาพการศึกษา 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 46) ไดกำหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการว าควร 

ประกอบดวยก ิจกรรมตอไปนี ้

1) หลกัสูตรและการบริหารหล ักสูตรประกอบดวย 

(1) การศ ึกษาสาระการเรยีนรูของหล ักสูตรและการจ ัดระบบ 
(2) การพ ัฒนากระบวนการเรียนรู 
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(3) สื่อการเรียนรู 
(4) การวัดและประเม ินผลการเร ียนรู 

2) การวิจ ัยในชั้นเรียน 
3) การสอนซ อมเสริม 
4) การจ ัดก ิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5) การน ิเทศภายในสถานศึกษา 

6) การประก ันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัยเก่ียวกับการบริหารวิชาการ ดังนี้ อํานวย มีสมทรัพย  

(2553, หนา 71-72) ศึกษาพบวา มีการบริหารงานวิชาการในระด ับมากท ุกดาน เรียงตามลำดับมาก

ไปนอยด ังนี้ ด านการจัดการเร ียนการสอน ด านการประกันค ุณภาพสถานศ ึกษา ดานหลักส ูตรและ

การบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศการศึกษา และ ดานการบร ิการว ิชาการ  

            ศิริพร เมฆวิทยา (2548, หนา 87-88) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1อยูในระดับดีมาก ไดแก ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียนการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             

การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนการ ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษา และองคกรอ่ืนและสถาบันอ่ืน  

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปได ว า การบริหารวิชาการ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาขอบขาย

การบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 32-38) และงานวิจัยของอํานวย มีสม

ทรัพย (2553, หนา 71-72) รวมท้ังงานวิจัยของศิริพร เมฆวิทยา (2548, หนา 87-88) โดยเลือกดาน

ท่ีมีผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคลองกันและอยูในระดับมาก ประกอบดวย 5 ดาน  คือ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  3) ผลการวัด และ

ประเมินผลการเรียน  4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

2.2.4 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

มีนักการศึกษา และนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประสิทธิผลไวตางๆ ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 667) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสําเร็จ, ผลท่ีเกิดข้ึน 

วิเชียร วิทยอุดม (2547, หนา 18) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลขององคการวา ความมี

ประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวยความมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุมรวมกัน มุมมอง

ความมีประสิทธิผลขององคการ ก็โดยพิจารณาวา ความมีประสิทธิผลขององคการนั้นมีมากกวา
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ผลบวกของความมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุมรวมกัน องคการก็จะมีผลการดําเนินงาน2ท่ีดี 

พิภพ วชังเงิน (2547, หนา 10) ไดอธิบายถึงการวัดหรือประเมินความมีประสิทธิผลของ

องคการวา การวัดความมีประสิทธิผลไมควรวัดเพียงเฉพาะดีขนาดไหน โดยวัดลึก 2 ทาง 1. วัดผล

ประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตท่ีทําไดถึงเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 2. วัดความสามารถขององคการวา

ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกตําแหนงหนาท่ี ระดับชั้นใหดี ข้ึน และชวยตอบสนองความ

ตองการไดเพียงใด 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 111) ไดกลาวว า ประสิทธิผล หมายถ ึง ความสำเร็จของ 

การปฏิบัติตามว ัตถุประสงคท่ีองคการไดตั้งไว 

พ ัฒนะ เส ็งเร ียบ (2545, หนา 10) ได กลาวว า ประสิทธ ิผล หมายถ ึง ผลของการ

ดำเนินงาน ขององคการหรือหนวยงานที่ดําเน ินการอย างเปนระบบ สามารถบรรลุวัตถุประสงคได

ตามเกณฑ มาตรฐานของเป าหมายท ี่ไดตั้งไว 

ฮอย และมิสเกล (Hoy &  Miskel, 2001, p . 373) ไดใหความหมายของประสิทธิผลของ

โรงเรียนวา หมายถ ึง การท ี่โรงเรียนสามารถผล ิตน ักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนส ูง สามารถ

พ ัฒนาน ักเรียนใหม ีทัศนคติทางบวก สามารถปร ับตัวกับส ิ่งแวดลอมท ี่ถ ูกบีบบังคับได และรวมทั้ง

สามารถแก ปญหาภายในโรงเรียนไดเปนอย างดี 

จากความหมายของประส ิทธิผลขางตนนั้นสร ุปไดว า ประส ิทธ ิผล หมายถ ึง ความสามารถ

ในการดําเนินการบริหารโรงเรียนไดประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด             

ไว  

ประส ิทธิผลการบริหารวิชาการ หมายถึง ความสามรถในการบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการกําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ 

สอนตลอดจนการประเมินผลการเร ียนการสอน เก ี่ยวข องก ับผ ูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุก

ระด ับของสถานศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามจ ุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศ ึกษา             

การจัดการผสมผสานทรัพยากรและก ิจกรรมทางการศึกษา ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผล จากแนวคิดของ จันทรานี  สงวนนาม (2545, หนา 111),

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 373) สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถใน

การดําเนินการบริหารโรงเรียนไดประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

และการบริหารวิชาการตามขอบขายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 32-38) 

และงานวิจัยของอํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 71-72) รวมท้ังงานวิจัยของศิริพร เมฆวิทยา (2548, 

หนา 87-88) โดยเลือกดานท่ีมีผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสอดคลองกันและอยูในระดับ

มาก ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการการ
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เรียนรู 3) ผลการวัด และประเมินผลการเรียน 4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ 

ดังนั้นประสิทธิผลการบริหารวิชาการในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

3) การวัด และประเมินผลการเรยีน 

4) การนิเทศการศึกษา   

5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

บรรพต ส ุวรรณประเสริฐ (2544 , หนา 15) ไดให ความหมายว า การพัฒนา

หล ักส ูตรหมายถ ึง การปรับปรุงหล ักส ูตรท่ีม ีอยูแล วให ดีข ึ้น หรือการจ ัดทาหล ักส ูตรข ึ้นมาใหม โดยไมมี

หล ักส ูตรเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลยและรวมถ ึงการผล ิตเอกสารตางๆ สาหรับผ ูเรียนดวย 

นิรมล ศตว ุฒิ (2547, หนา 54) กล าวถ ึง ความหมายของการพัฒนาหล ักส ูตรไว 

ว า การพัฒนาหล ักส ูตร หมายถ ึง การสรางหล ักส ูตรข ึ้นมาใหม โดยท่ียังไม เคยมีหล ักส ูตรนั้นมาก อน

และ การปรับปรุงหล ักส ูตรท่ีม ีอยูแล วให ดีข ึ้น 

ชุมศักดิ์ อ ินทรรักษ (2549,  หนา 59) ไดกล าวว า การพัฒนาหล ักส ูตร หมายถ ึง

ความพยายามจ ัดประสบการณ ตางๆ ให ผูเรียนไดเรียนร ูตรงตามจ ุดประสงค ท่ีกำหนดไว ให ผูเรียน

เรียนรู และพัฒนาตนเองตามท่ีพ ึงประสงค ของส ังคม การพัฒนาหล ักส ูตรเก ิดข ึ้นด วยความจำเปนด ังนี ้

1) ความเปล ี่ยนแปลงของส ังคม เศรษฐก ิจ และเทคโนโลยี 

2) ปรัชญาการศึกษาท ี่ปรับเปล ี่ยนไปตามยุคสมัย จากเดิมท่ียึดครูเป ็นศูนยกลาง

ตองเปลี่ยนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรูอาศ ัยประสบการณ ตรง ให ผูเรียนไดปฏ ิบัติ ทดลอง

ฝ ึกงานและเนนเป ็นผูยึดกระบวนการค นคว าหาความรูด วยตนเองมากข ึ้น ให ผูเรียนรูอยางหลากหลาย

ตามศ ักยภาพของผ ูเรียน 

3) ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน ผ ูเรียนตองการเรียนรูในส ิ่งท ี่มีความหมาย 

ตอตนเองมากข ึ้นการนําไปใชในชีว ิตประจำวัน เพ่ือความอยูรอดและความสงบส ุขของช ีว ิต 

4) ความตองการของช ุมชน และทองถ ิ่นเป ็นความจำเปนท่ีตองคำนึงถ ึงสภาพ

ส ังคม ว ัฒนธรรมความเปนอยูของผ ูเรียนในชุมชน เพ ื่อให สามารถดํารงชีว ิตอยูในส ังคมไดโดยไมสราง

ปญหาให ก ับส ังคม รูจักรับผ ิดชอบ รูหนาท่ีการเปนพลเมืองท ี่ดีของส ังคม 

5) การพัฒนากระบวนการและรูปแบบทางการศึกษาทำให การจ ัดเนื้อหา วิธ ีสอน

รวมท ั้งการว ัดผลและประเมินผล ตองปรับเปล ี่ยนตามไปดวย เชน การจ ัดการศึกษาทางไกลการศึกษา
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ดวยตนเอง การใชบทเรียนสำเร็จรูป การใชเครื่องคอมพ ิวเตอรชวยสอน การศึกษาดวยกระบวนการ

แก ปญหา เปนตน การปรับปรุงเนื้อหา จ ุดประสงค หล ักส ูตร การกำหนดว ิธ ีการเรียนการสอน และ

การว ัดผลประเมินผล ยอมตองม ีการพัฒนาหล ักส ูตรให มีคุณภาพยิ่งข ึ้น 

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตร

ใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การประชุม อบรม หรือสัมมนา 

พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน การสอน

อยางเหมาะสม การสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตร การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของท้ังในและนอก สถานศึกษา มีความสอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคม เศรษฐก ิจ 

และเทคโนโลยี ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน อยางหลากหลายตามศ ักยภาพของผ ูเรียน ให ผูเรียน

ไดเรียนร ูตามความตองการของส ังคม 

ดังนั้นสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการ

บริหารงานไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เก่ียวกับการปรับปรุง

หลักสูตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การประชุม อบรม หรือ

สัมมนา พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน 

การสอนอยางเหมาะสม การสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตร การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวน

รวมของผูเก่ียวของท้ังในและนอก สถานศึกษา มีความสอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคม 

เศรษฐก ิจ และเทคโนโลยี ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน ผูเรียนรูอยางหลากหลายตามศ ักยภาพ

ของผ ูเรียน ให ผูเรียนไดเรียนร ูตามความตองการของส ังคม 

2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 10-11) ไดกำหนดแนวทางการดําเนินงานการ

บริหารจ ัดการเรียนการสอนของผ ูบริหารสถานศึกษา ไวด ังนี้ 

(1) การวบรวมวิเคราะห และกำหนดก ิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมก ัน

หนวยการเรียนรูท่ีกำหนดไว โดยคำนึงถ ึงก ิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสำค ัญ 

(2) มีการกำหนดเตร ียมการและจ ัดหาส ื่อการเรียนการสอนอ ุปกรณ เครื่องใช ท่ี

สอดคล องก ับก ิจกรรมการเรียนการสอนบริการแก ครูผูสอน เม ื่อก ิจกรรมการเรียนการสอนเนนให 

ผูเรียน ปฏ ิบัติส ิ่งตางๆ ส ื่อและอ ุปกรณ ก ็จะเปนส ิ่งท ี่จำเปนสาหรับนักเรียนท่ีจะใชในการปฏ ิบัติ

ก ิจกรรม 

(3) การกำหนดว ิธ ีการประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายว ิชา

ตาม แนวค ิดในปจจ ุบันตองการให มีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซ ึ่งเปนการประเมินท่ี
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สอดคล องก ับจุดเนนของก ิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให ผูเรียนค นคว าทดลองปฏ ิบัติในส ิ่งตางๆ ก ็

ควรประเมินจากการปฏ ิบัติและผลงานท่ีเก ิดข ึ้น ซ ึ่งอาจแตกตางก ันไปสำหรับผ ูเรียนแตละคนไม

สามารถประเมินโดยการใชแบบทดสอบในทุกๆ เรื่องเหมือนแตก อน ประกอบก ับแตละหนวยการ

เรียนรู รายว ิชามีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรูไว แล ว การประเมินจ ึงตองสอดคล องก ับมาตรฐาน

การเรียนรูน ั้นๆ ดวย 

(4) การจ ัดทําแผนการสอนหรือแผนการจ ัดการเรียนรูของผ ูสอนแตละคนใน 

ระด ับ ชั้นประถมศ ึกษาป ีท่ี 1- มัธยมศ ึกษาป ีท่ี 3 ตามหล ักส ูตรสถานศึกษา จัดเปนหนวยการเรียนรู 

ซ ึ่งมีล ักษณะของการบูรณาการอยูแล ว ฉะนั้นผูสอนแตละคนสามารถนาเอาผลงานจากข อ 2 หรือ 3 

มา ใชในการจ ัดทําแผนการสอนเช ิงบ ูรณาการไดโดยตรง ส วนชั้นมัธยมศ ึกษาป ีท่ี 4-6 จ ัดทําแผนการ

สอนเป ็นรายว ิชา 

(5) การควบคุมด ูแล และส งเสริมให มีการจ ัดก ิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการสอน หรือแผนการจ ัดการเรียนรู โดยการเยี่ยมช ั้นเรียน หรือการประชุมปรึกษาหารือก ันเป ็น

ระยะ 

(6) การรวมม ือก ันแก ปญหาท ี่เก ิดข ึ้นระหว างการเรียนการสอนโดยการนิเทศ

ภายใน การพัฒนาบุคลากร การส งเสริมดานส ื่อการเรียนการสอน และการแสวงหาความรวมม ือ

ชวยเหล ือ จากภายนอกสถานศึกษา 

ส ุว ิทย มูลคำและอรทัย มูลคำ (2545, หนา 4-15) กล าวว า กระบวนการเรียนรู 

หมายถ ึง การท่ีสถานศึกษาจัดมวลประสบการณ ให ก ับผ ูเรียน เพ่ือให ผูเรียนไดร ับความรูและ

ประสบการณตางๆ ตามความคาดหวัง 

ดําริ บุญช ู (2546 , หนา 17) ไดให ความหมายของกระบวนการเรียนรู ไว ว า

กระบวนการเรียนรู  (learning) หมายถ ึง การดําเนินการอยางเปนข ั้นตอนหรือการใชวิธ ีการตางๆ ท่ีจะ

ชวยให บุคคลเก ิดการเรียนรู 

จากท่ีกลาวมาขางตน สรุปได ว า การพัฒนากระบวนการการเรียนรู หมายถึง             

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาวิเคราะห

ความจําเปนใน การใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และ การบริหารงานวิชาการ

การปรับปรุงการเรียนการสอน หรือก ิจกรรมตางๆท่ีนักเรียนรวมก ันทํา โดยนักเรียนเปนศูนยกลาง

ของความสนใจและการสอน ค ือ ก ิจกรรมท่ีครูเป ็นผูดําเนินการ ให ก ิจกรรมตางๆ เปนไปในแนวทาง

ตามแผนการสอนและค ูมือ เสนอแนะไว การสงเสริมใหการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน 

เปนไปตามหลักเกณฑและ ระเบียบกําหนด การนําผลการวัดผลและ ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชใน

การปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน เพ่ือใหก ิจกรรมการเรียนการสอนบรรล ุว ัตถ ุประสงค การเรียนรู

ของหล ักส ูตร 
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ดังนั้น การพัฒนากระบวนการการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการสงเสริม

สนับสนุนใหครูจัดก ิจกรรมการเรียนการสอนบรรล ุว ัตถ ุประสงค การเรียนรูของหล ักส ูตร ไดประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาวิเคราะหความจําเปนใน การใชสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอน และ การบริหารงานวิชาการการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือก ิจกรรมตางๆ ท่ี

นักเรียนรวมก ันทํา โดยนักเรียนเปนศูนยกลางของความสนใจและการสอน ค ือ ก ิจกรรมท่ีครูเป ็น

ผูดําเนินการให ก ิจกรรมตางๆ เปนไปในแนวทางตามแผนการสอนและค ูมือ เสนอแนะไว การสงเสริม

ใหการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน เปนไปตามหลักเกณฑและ ระเบียบกําหนด การนําผล             

การวัดผลและ ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  

3) การวัด และประเมินผลการเรียน 

กระทรวงศึกษาธ ิการ (2544, หนา 24-25) ไดกำหนดแนวทางในการว ัดผล และ

ประเมินผลไว ในหล ักส ูตรการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไว ว า การว ัดผล และประเมินผล

การเรียนรู เป ็นกระบวนการที่ให ผูสอนใชพ ัฒนาค ุณภาพผ ูเรียน เพราะจะชวยให ไดข อมูลสารสนเทศท ี่แสดง

การพัฒนาความก าวหนา และความสำเร็จทางการเรียนของผ ูเรียน รวมท ั้งข อมูลท่ีจะเป ็นประโยชนตอ

การส งเสริมให ผูเรียนเก ิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มตามศ ักยภาพ 

นภา หล มิรัตน (2544, หนา 12) กล าวว า ควรเขาใจเก ี่ยวก ับคาว า (term) ใน  

เรื ่องการวัด การประเมินผล 2 คำ ดังนี้ ค ือการว ัดผลหรือการว ัด หรือ measurement หรือ 

assessment ความหมายว า การจ ัดหาขอมูล หรือจ ัดหาคะแนนจากหลากหลายว ิธี ส วนการ

ประเมินผล ค ือ การนําผลผล ิตท่ีว ัดได มาตัดส ินว าม ีค ุณค าอยางไร 

ศิริเดช  ส ุชีวะ (2546, หนา 54) ไดให ความหมายการว ัดผล และประเมินไว ว า

การวัด (measurement ) หมายถ ึง การกำหนดค าเชิงปริมาณให ก ับส ิ่งท ี่ตองการว ัดด วยการประเมิน

ที่เปนระบบ และเปนที่ยอมรับ ส วนการประเมินผล (evalution) หมายถ ึง การตีค าหรือการใหความหมาย

ของผลการว ัด 

อรจ ีย ณ ตะก ั่วทุง (2546,  หนา 89) กล าวว า การประเมินเปนกระบวนการค น

ความจำระยะยาว ดวยการใชส วนต างๆ ของสมอง เม่ือครูผูสอนต องการประเมินผูเรียน ครูผูสอนต อง

ม ีเครื่องม ือประเมินท่ีเท่ียงตรง จึงสามารถว ัดส ิ่งท ี่อยูในความจากระยะยาวของผ ูเรียนได 

จากท่ีกลาวมาขาตนสรุปได ว า การว ัดและประเมินผล หมายถึง การว ัดและ

ประเมินผลเป ็นงานท่ีเก ี่ยวข องก ับการประเม ินผลการจ ัดการเรียนรู บุคลากรในสถานศึกษาควรท่ีจะ

ทําการศึกษาและทำความเข าใจระเบ ียบการวัดผลให ละเอ ียด ล ึกซ ึ้ง สามารถอธ ิบายหรือชี้แจงให 

ครูผูสอนเข าใจและปฏ ิบัติได จ ัดให มีการว ัดและประเมินผลการเรียน ให เปนไปตามหล ักเกณฑท ี่

ระเบ ียบกำหนดไว  วางแผนกำหนดระยะเวลาการว ัดและประเมินผล และจ ัดทําปฏ ิทินปฏ ิบัติงานให 
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สอดคล องก ับหล ักส ูตร และเวลาเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ  แบบฟอรม เครื่องม ือท่ีจําเปน เพ่ือใชดําเนิน

งานว ัดและประเมินผลให พรอมและเพียงพอ จัดสรางเครื่องม ือว ัดท่ีม ีค ุณภาพ ปรับปรุงการสราง

ข อสอบของครูให มีมาตรฐาน 

ดังนั้น การวัด และประเมินผลการเรียน หมายถึง ความสามารถในการทำความ

เข าใจระเบ ียบวดัผลให ละเอ ียด ล ึกซ ้ึง สามารถอธ ิบายหรือชี้แจงให ครูผูสอนเข าใจและปฏ ิบัติได จ ัดให 

มีการว ัดและประเมินผลการเรียน ให เปนไปตามหล ักเกณฑท ี่ระเบ ียบกำหนดไว วางแผนกำหนด

ระยะเวลาการว ัดและประเมินผล และจ ัดทําปฏ ิทินปฏ ิบัติงานให สอดคล องก ับหล ักส ูตร และเวลา

เรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ แบบฟอรม เครื่องม ือท่ีจําเปน เพ่ือใชดําเนินงานว ัดและประเมินผลให พรอม 

และเพียงพอ จัดสรางเครื่องม ือว ัดท่ีม ีค ุณภาพ ปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน และมี

ประส ิทธ ิภาพ ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

4) การนิเทศการศึกษา   

รุจ ิร ภูสาระ และจ ันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 70) กล าวว า การนิเทศ

การศึกษาเปนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครู 

ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษารวมม ือก ันปรับปรุงงานดานตางๆ เปนการส งเสริมและเพ่ิม

ประส ิทธ ิภาพการเรียนการสอนอ ันจะนํามา ซ ึ่งค ุณภาพของสถานศึกษาและของผ ูเรียนให อยูในระด ับท ี่

นาพึงพอใจการน ิเทศการศึกษา เปนภารก ิจหนึ่งท่ีถ ือไดว าเป ็นส วนสนับสนุนภารก ิจหล ัก คือ             

การบริหารหล ักส ูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลซ ึ่งม ีหล ักการสำค ัญด ังนี้ (กมล ภ ูประเสริฐ, 

2544, หนา 60) 

(1) มุงท่ีคุณภาพของผ ูเรียนเปนสำค ัญ แมวาการนิเทศการศึกษาจะเปนการ 

พัฒนาบุคคลในสถานศึกษา ส ิ่งท ี่จะพัฒนาจะตองโยงไปส ูค ุณภาพของผ ูเรียนท้ังส ิ้น 

(2) อาศ ัยความรวมม ือภายในสถานศึกษาบ ุคลากรในสถานศึกษาจะต องตระหนัก

ถ ึงความความสำค ัญของการนิเทศการศึกษา รวมม ือ รวมใจ รวมคิด รวมทำ เพ่ือให บุคลากรแตละคน

พัฒนาตนเองไดอยางม ีค ุณภาพ และหลายกรณีอาจต องเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวย

ให คำแนะนำดวย 

(3) อาศ ยัว ิธ ีการท่ีหลากหลาย ท ี่จะเปนส วนชวยกระต ุนความสนใจ และความ

รวมม ือในการดําเนินการแตละว ิธ ีมีจุดเดน มีจุดดอย ท ี่จะชวยเสริมประส ิทธ ิภาพของก ันได 

(4) กระทําอยางตอเนื่องและมีประส ิทธ ิภาพ จนสรางความรูส ึกว า กระบวนการ

นี้เปนส ิ่งท ี่ขาดไมไดกลายเปนส วนหนึ่งของการปฏ ิบัติงานสถานศึกษา ซ ึ่งเปนการสรางอ ุปนิส ัยของ 

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

(5) ใชกระบวนการท่ีเปนระบบ เพ่ือให ม่ันใจไดว าการนิเทศการศึกษาจะสามารถ 
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บรรล ุเปาหมายท่ีตองการได 

วิษณุ จุลวรรณ (2547, หนา 102) ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดวา 

ปจจุบันนี้ การศึกษามีความเจริญกาวหนา และมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุกๆ ดานบุคลากรใน

โรงเรียนจําเปนตองเปนผูใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ การนิเทศจึงเปนกระบวนการหนึ่งท่ี

ชวยเหลือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือสงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม การเรียน

การสอนอันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูมีอํานาจสูงสุดในโรงเรียน

จึงตองแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจึงตองแสดงบทบาทในการ

นิเทศชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากร  

อัญชลี โพธิ์ทอง (2544, หนา 136-137) กลาวา ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงมีฐานะเปน

ท้ังผูนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศควรมีบทบาทและหนาท่ี ดังนี้ 

(1) เปนผูนิเทศภายในโรงเรียน 

(2) สงเสริมใหครูมีความรู มีความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายในอยางแทจริง 

(3) รวมประชุมวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครูในฐานะประธาน 

คณะกรรมการ 

(4) เปนผูประสานงานระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

 

(5) ใหการสนับสนุนท้ังดานวัสดุอุปกรณและงบประมาณ ขวัญและกําลังใจในการ 

ดําเนินงานตามโครงการ 

(6) ชวยเหลือและสงเสริมใหครูมีความรู และมีการพัฒนาวิชาชีพ 

(7) ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศสภาพภายใน 

(8) ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การท่ีผูบริหารใช

กระบวนนิเทศอยางเปนระบบ มีการแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียน สงเสริมใหผูรับการนิเทศตระหนักถ ึงความความสำค ัญของการนิเทศ ศึกษาว ิธ ีการท่ี

หลากหลายท ี่จะเปนส วนชวยกระต ุนความสนใจ และความรวมม ือ มีการนิเทศอยางตอเนื่องและมี

ประส ิทธ ภิาพ ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปน

วิทยากรท่ีดีแกผูรับการนิเทศ รวมประชุมวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครู ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการนิเทศ 

ดังนั้น การนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการใชกระบวน

นิเทศอยางเปนระบบ มีการแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

สงเสริมใหผูรับการนิเทศตระหนักถ ึงความความสำค ัญของการนิเทศ ศึกษาว ิธ ีการท่ีหลากหลายท ี่จะ
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เปนส วนชวยกระต ุนความสนใจ และความรวมม ือ มีการนิเทศอยางตอเนื่องและมีประส ิทธ ิภาพ ใช

เทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรท่ีดีแกผูรับ

การนิเทศ รวมประชุมวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครู ติดตามและประเมินผลการ

จัดการนิเทศตามวัตถุประสงค ที ่ตั ้งไว  โดยใชทรัพยากรใหเกิดผลล ัพธตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ี

ตองการ ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

มีนักวิชาการ และนักการศึกษาไดกลาวถึงประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพตางๆ กันดังนี้ 

ดร ุณศักดิ์ ว ิริยะสมบ ัติ (2545, หนา 14-15) มีแนวค ิดเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพไวดังนี้ 

                      (1) การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา (child-centere-development) 

เปนแนวความคิดท่ีมุงใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูทั้งปวงและยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ 

ผูเรียนเปนสําคัญโดยมีความเชื่อวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต

ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงตองชวยกระตุนเอื้ออํานวยความสะดวก และสงเสริมใหผูเรียนแตละ

คนได พัฒนาจนเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื ่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และ สังคม สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขและรวมมือพัฒนาอยางสรางสรรค 
                       ( 2)  ก า ร ใ ช โ ร ง เ รี ย น เ ป น ฐ าน ใ นก า รบ ริ ห า ร จ  ัด ก า ร  ( school–based 

management:SBM) เปนแนวความค ิดท่ีมุงให โรงเรียนมีอำนาจในการตัดส ินใจบริหารจ ัดการไดด วย

ตนเอง ซ ึ่งมี ความเชื่อว า โรงเรียนเป ็นศูนยกลางของการผล ิต ท่ีสามารถสรางผลผล ิต ค ือ ผ ูเรียนให มี

คุณภาพ ไดการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจ ัดการ จึงเปนการชวยเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการบริหาร 

จ ัดการของโรงเรียนท่ีจะทําให เก ิดการพัฒนาผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเรียน เพ่ิมความรับผ ิดชอบ ท่ีตรวจสอบ             

ได และเปนการเสริมสรางพล ังให โรงเรียน ประชาชน และชุมชนรวมม ือก ันจ ัดการศึกษาให มีคุณภาพ 

(3) การมีส วนร วมและการรวมคิดรวมทำ (participation & collaboration) 

เปนแนวความคิดท่ีมุงการศึกษา เปนแหลงสาธารณชนท่ีทุกคนทุกสวนของสังคม ตองเขามามีสวนรวม

รับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือให เก ิดประโยชนส ูงส ุดก ับบ ุคคลและส ังคม โดยส วนรวม การศึกษา

เปนเรื่องของท ุกคน โดยแนวความค ิดน ี้เชื่อว า การให ทุกคนทุกส วนของส ังคมตองเข ามามีส วนร วมใน

กระบวนการประเมินและประก ันค ุณภาพการศึกษา จะทําให เก ิดความรูส ึกความเปนเจ าของให การ

สนับสนุน และรวมรับผิดชอบตอการจ ัดการศึกษามากข ึ้น ซ ึ่งจะก อให เก ิดความมุงม่ัน รวมก ันพัฒนา

การศึกษาให มีคุณภาพเปนท่ียอมรับของส ังคมได 

(4) การกระจายอำนาจทางการศึกษา (decentralization of education) เปน 
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แนวความค ิดท่ีมุงกระจายอำนาจการจ ัดการศึกษาให ก ับผ ูท่ีม ีส วนได ส วนเส ียก ับการศึกษา ซ ึ่งเปนผูท ี่

อยูใกล ชิดก ับผ ูเรียนมากท่ีส ุด ได แก โรงเรียน ผ ูปกครองและชุมชน แนวความค ิดน ี้เชื่อว าการกระจาย

อำนาจทางการศึกษาให ก ับผ ูท่ีม ีส วนได ส วนเส ียก ับการศึกษามากข ึ้น จะทาให เขาเก ิดความตระหนักใน

ค ุณประโยชนของการศึกษาและผลกระทบท ี่จะเก ิดข ึ้นจ ึงทำให เก ิดความรวมม ือในการจ ัดการศึกษาให 

ตอบสนองความตองการของเขา และมุงม่ันพัฒนาการศึกษาให มีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับ ศรัทธา

ของผ ูปกครองและชุมชนในท่ีส ุด 

(5) การแสดงความรับผ ิดชอบท ี่ตรวจสอบได (a c c o u n t a b i l i t y ) เปน             

แนวความค ิดท่ีม ุงให โรงเรียนแสดงความรับผ ิดชอบตอภาระหนาท่ีในการจ ัดการศึกษาตอผูเรียน 

ผ ูปกครอง 

(6) มาตรฐานการศึกษา หรือผลล ัพธ อ ันเก ิดจากการตัดส ินใจของโรงเรียนเอง ซ ึ่ง

สามารถให ผูปกครองประชาชน และส ังคมตรวจสอบได เพ่ือเปนหล ักประก ันและสรางความเชื่อม่ันตอ

ผูปกครอง ประชาชน และส ังคมไดอยางแทจริง 

รุจ ิร ภูสาระและ จ ันทราน ี  สงวนนาม (2545, หนา 74–75) กล าวว าสถาน 

ศึกษา จะตองดําเนินการในส วนท่ีเก ่ียวข องก ับการประก ันค ุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1) จ ัดโครงสรางการบริหารงาน ให เอ ื้อตอการพัฒนาค ุณภาพการศึกษา ตาม

ระบบการประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 

2) แตงตั้งคณะกรรมการการประก ันค ุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ 

มอบหมายภารก ิจเพ่ือดําเนินการ 

3) จ ัดระบบสารสนเทศท ี่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานการประก ัน

ค ุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4) กำหนดมาตรฐานการศึกษาระด ับสถานศึกษาท ี่ครอบคล ุมสาระ กระบวนการ 

เรียนรูและผลการเรียนรู ให เหมาะสมก ับสภาพของผ ูเรียน สถานศึกษา ท องถ ิ่นและมาตรฐาน

การศึกษา 

5) จ ัดทําแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถ ึงหล ักการ

สภาพปจจ ุบัน ป ัญหาและความตองการ ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางม ีประส ิทธ ิภาพโดยให 

บุคลากรในชุมชนเข ามาม ีส วนร วมในการจ ัดทํา 

6) ดําเนินการตามแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมท ั้งม ีการ

กำก ับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือให บรรล ุเปาหมายท่ีกำหนด 

7) คณะกรรมการดําเนินงานในข อ 2 จะตองม ีการตรวจสอบ ทบทวนแล วจ ัดทํา

รายงานการดําเนินงานโดยใชวิธ ีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมแลว จะตองทำอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา

ผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาค ุณภาพการศึกษา 
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8) สถานศึกษาจะต องจัดทำรายงานค ุณภาพการศึกษาประจำป โดยระบุความ             

สำเร็จ ตามเปาหมายท่ีกำหนดในแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหล ักฐานข อมูล

และผลการประเมินผลส ัมฤทธ ิ์เสนอตอหนวยงานตนส ังก ัด 

อ ุไรพรรณ เจนวานิชยานนท และส ุวรรณ มงคลรุงเรือง (2545, หนา 46) กล าววา             

การประก ันค ุณภาพ หมายถ ึง ก ิจกรรม แนวปฏ ิบัติหรือแผนงานท่ีไดจ ัดทําข ึ้นอยางเปนระบบ หรือเปน

ก ิจกรรมท่ีไดวางแผนไว ล วงหนา โดยมีเปาหมายของก ิจกรรมหรือการกระทําท ี่วางไว  ค ือ ผ ูใชบริการ

จะไดร ับผลผล ิตจากมหาวิทยาล ัยท่ีม ีค ุณภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2545, หนา 7) กล าวว าการประก ัน

ค ุณภาพการศึกษา หมายถ ึง การบริหารจ ัดการและการดําเนินก ิจกรรมตามภารก ิจปกติของ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาค ุณภาพของผ ูเรียนอยางตอเนื่อง 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การประก ันค ุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ

ของการบริหาร จ ัดการศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนหล ักประก ันว าสถานศึกษาม ี

ระบบการจ ัดการศึกษาท่ีม ีค ุณภาพนาเชื่อถ ือ การดําเนินงานการประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา

กำหนดมาตรฐานการศึกษาระด ับสถานศึกษาท ี่ครอบคล ุมสาระ กระบวนการเรียนรู จ ัดโครงสรางการ

บริหารงานในการพัฒนาค ุณภาพการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการการประก ันค ุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา มีการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา จ ัดทําแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาจะต อง

จัดทำรายงานค ุณภาพการศึกษาประจำป  

ดังนั้น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจ ัด

การศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง การสรางความเขาใจเก่ียวกับแนว ทางการประกันคุณภาพ

ของ โรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนหล ักประก ันว าสถานศึกษาม ีระบบการจ ัดการศึกษาท่ีม ีค ุณภาพ

นาเชื่อถ ือ การกําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการอยางตอเนื่อง

และบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การตรวจสอบ ทบทวนและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป

เสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน การนําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจากสมศ. ได

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทาํงานเปนทีม 

 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับการทํางานเปนทีม ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียด 

ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของทีม 

มีนักการศึกษา และนักวิชาการไดใหความหมายของทีมไวตางๆ กันดังนี้ 

จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1991, p. 453) กลาววา ทีม หมายถึง

กลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันมารวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดรวมกันไว 

ปริญญา ต ันสก ุล (2550,  ห น า  24) ไดใหความหมายของ ท ีม หมายถ ึง คณะบุคคลหรือ

กลุมคนต ั้งแต 2 คนข้ึนไป ท ี่มารวมตัวกัน เพื่อทำงานอยางใดอย างหนึ่ง หรือหลายๆ อยางใหสำเร ็จ

ร วมกัน ซ ึ่งงานดังกล าวนั้นจะไมมีใคร สามารถกระทําใหสําเร็จล ุลวงแตเพียงลำพังคนเดียว 

ไพโรจน บาล ัน (2551,  หนา  18) ไดอธ ิบายว า ท ีม คือกลุมคนท ี่ถ ูกจัดต ั้งข ึ้น เพื่อทำงาน

รวมก ันหรือกล ุมคนท่ีทํางานร วมกัน หรือกล ุมคนท่ีทํางานคลายคลึงกัน หร ืกลุมคนท่ีข้ึนตรงกับ

ผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน   

ลุสเซอร (Lussier, 1996, p. 314) ไดใหความหมายของทีมวาบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมา

รวมกันทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา 214) ไดกลาวไววา ทีม หมายถึง กลุมของสมาชิกท่ีมา

ทํางานรวมกัน ไมทุกกลุมในองคกรท่ีมารวมกันทํางานเปนทีม แตละทีม ทีมท่ีเกิดข้ึน คือ กลุมนั่นเอง

คุณสมบัติของกลุมคลายทีมตรงท่ีวาสมาชิกมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ใน

ปจจุบันภาวการณเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  

ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ (2545, หนา 9) ไดให ความหมายของทีม หมายถึง การทำงานของกล ุมคน

ท่ีใชความสามารถแตละบุคคลของสมาชิกตามบทบาทท่ีแตกตางกัน สมาชิกมีความเปนอิสระซ่ึงกัน

และก ัน แตมีความรับผิดชอบในว ัตถุประสงคของกลุมรวมกัน เห็นความสําคัญและผลประโยชนของ

งานท่ีจะทําใหองคกรนั้นเจริญข้ึน 

ไพโรจน บาล ัน (2551,  หนา  18) ไดอธ ิบายว า ท ีม คือกลุมคนท ี่ถ ูกจัดต ั้งข ึ้น เพื่อทำงาน

รวมก ัน หรือกล ุมคนท่ีทํางานร วมกัน หรือกลุมคนท่ีทํางานคลายคลึงกัน หร ือกลุมคนท่ีข้ึนตรงกับ

ผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน   

ธีระ รุญเจริญ (2550,  ห น า 199) อธิบายว า ทีม คือคณะบุคคลหรือกล ุมคนท่ีทํางาน             

ภายในองคกรใดองคกรหนึ่ง เพ่ือพัฒนาการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธ ิภาพ 

สร ุปไดวา ทีม หมายถึง กลุมบ ุคคลท่ีรวมกันทํางานโดยมีเปาหมายและหนาท่ีสัมพันธกัน
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เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันตามท่ีกําหนดไว 

2.3.2 ความหมายของการทํางานเปนทีม 

การทํางานเปนทีมเปนเทคนิคการทํางานท่ีมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน รวมถึง

ความพึงพอใจของผูรวมงานท่ีทํางาน ดังนั้นการทํางานเปนทีมตองมีการบริหารงาน โดยมีโครงสราง

การทํางานท่ีชัดเจน มีงานและลักษณะงานท่ีกําหนดไว รวมไปถึงบุคคลตองมีความรูความสามารถท่ี

จะทํางานดวย ตองอาศัยพ้ืนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม เพ่ือกาวไปสู

การรวมมือในการผลักดันวัตถุประสงคขององคการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ผูวิจัยศึกษาและ

เรียบเรียง ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะการทํางานเปนทีม ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

ชองส (Shonk, 1992, p. 1) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม เปนการทํางานของคนต้ังแต 2

คนข้ึนไป ท่ีจะตองรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวรวมกันโดยอาศัยความไววางใจ

กัน และมีความสัมพันธอยางใกลชิด 

ศิณีย สังขรัศมี (2544, หนา 32) ไดใหความหมายไววา การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุม

บุคคลท่ีมารวมตัวกัน โดยมีเปาหมายรวมกัน และทุกคนในกลุมมีบทบาทชวยดําเนินงานของกลุมมี

การติดตอสื่อสารและประสานงานกัน เพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และเพ่ือ

ประโยชนของกลุม 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2546, หนา 10) ไดใหความหมายไวว า การทํางานเปนทีม 

หมายถึง กลุมคนท่ีตองมาทํางานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการรวมตัวท่ีจะตอง

อาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม เพ่ือท่ีสมาชิกแตละ

คนจะสามารถทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีม 

ปราณี รามสูตร (2545, หนา 170) ไดใหความหมายไววา การทํางานเปนทีม หมายถึง 

การทํางานเปนกลุมประเภทหนึ่งท่ีสมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะคน ทุกบทบาทตอง

ประสานกัน และมีผลตอกันและกัน โดยมีเปาหมายรวมกันท่ีผลสําเร็จของงานนั้น 

สุนทรี ดวงทิพย (2548, หนา 56) ไดใหความหมายไววา การทํางานเปนทีม หมายถึง 

บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมกลุมกันซ่ึงอาจเรียกวา ทีม กลุม หรือทีมงาน ประกอบดวยหัวหนาทีม 

และทีม ทุกคนในทีมจะตองรวมมือรวมใจกัน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด มีความสามัคคี มี

เปาหมายเดียวกัน มีความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน หัวหนาทีมจะตองเปนผู โนมนาวใหสมาชิกทุมเท

กําลังกายกําลังใจใหกับหนวยงาน เพ่ือใหงานตางๆ สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ   

อมรทิพย ทิพยประทุม (2548, หนา 45) ไดใหความหมายไวว า การทํางานเปนทีม 

หมายถึง รูปแบบการรวมกลุมกันทํางานของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป การทํางานเปนทีมเปนการ

รวมมือในการปฏิบัติงานไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคกรหรือทีมงานท่ีสรางรวมกัน 

โดยสมาชิกของทีมมีการประสานสัมพันธ และสนับสนุนชวยเหลือกันในการทํางาน     
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วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2551, หนา 87) ได ใหความหมายของ การทํางานเปนทีม มีความ             

สําคัญในทุกองคกร การทํางานเปนทีมเปนส ิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธ ิผล

ของการทํางานเปนทีม มีบทบาทสำคัญ ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของ

กล ุมสมาช ิกเปนอยางดี 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การทํางานเปนทีม หมายถึง การรวมกันทํางานของ

สมาชิกตั้งแต 2 คนข้ึนไป โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกัน จะทําอะไรแลวทุกคน

ตองยอมรับรวมกัน มีการวางแผนการทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคกร 

การทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงาน

การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุม

สมาชิกเปนอยางดี  

 

2.3.3 ความสําคัญของการทํางานเปนทีม   

การทํางานเปนทีมเปนอีกรูปแบบหนึ่งของระบบองคกร และการทํางานสมัยใหม ผูบร ิหาร

ขององคกรตางๆ นิยมนํามาใชเพ่ือปรับโครงสร างการบร ิหารและการดําเนินงานใหมีความราบรื่น และ

ลดลำดับข้ันในการจัดการนอยลง ทำใหองคกรสามารถตัดสินใจ แก ไขปญหาและตอบสนองตอ

สภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว โดยมีความเชื่อวา ทีมงานสามารถดําเนินงาน และตัดสินใจแก ไขปญหา

อยางมีประสิทธ ิภาพ และยืดหยุนกวาองคกรในรูปแบบเดิม ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง 

ความสําค ัญของการทํางานเปนทีมไว ดังนี้ 

กัลยา อรรถวิเวก และคณะ (2544, หนา 200) ใหความสําคัญของการทํางานเปนทีมวามี

ความสําคัญตอการทํางานในองคกรเปนอยางมาก ไมเพียงแตทีมจะชวยใหวัตถุประสงคขององคการ

บรรลุเปาหมายเทานั้น ยังชวยเพ่ิมผลผลิต และสรางความม่ันใจในการตัดสินใจ นอกจากนี้การทํางาน

เปนทีมยังมีผลดีตอสมาชิกในทีมอีกดวย  

พรชัย คํารพ (2547, หนา 12) ใหความสําคัญของการทํางานเปนทีมวา นอกจากการมีสวน

รวมการบรหิารงานในองคกรใหประสบผลสําเร็จแลวยังชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ มีความ

จงรักภักดีตอทีมงาน และเกิดความรูสึกเปนหมูคณะ อีกท้ังยังอาจเกิดการสรางสรรคความคิดใหมๆ 

ข้ึนในการทํางาน   

วิเชียร วิทยอุดม (2550, หนา 225) กลาววา การทํางานเปนทีมเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในแนวทางของการทํางานในองคการ องคการตางๆ มีการยอมรับกันมากวาทีมงานเปน

แนวทางท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะตองพบกับการทาทายใหมๆ ดวยการสรางความมีคุณภาพใหสูงข้ึน การบริการ

รวดเร็วมากข้ึน มีการประสานงานกัน และทีมงานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําจะตองรูจักใชความรู 

ความสามารถและศักยภาพตนท่ีมีอยูนําพาองคการไปสูความกาวหนา  อีกท้ังผูนําทีมงานตองกระจาย
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อํานาจใหกับทีมงานพัฒนาเพ่ือนรวมงานและกระตุนใหสมาชิกในทีมงานมีความคิกสรางสรรค และ

สรางสิ่งแปลกใหมๆ เกิดข้ึนมาในองคการใหมากท่ีสุด  

วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หนา 8) กล าวไววา บุคคลแตละคนมีความรูความสามารถ 

และศ ักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขตท่ีจํากัด จ ึงจําตองมารวมกลุมก ัน เพ ื่อนำจุดดี จุดเดน ความรู 

ความสามารถที่แตกตางก ัน ในสวนที่ดีที ่ส ุดของแตละคน มารวมกันทำงาน เพ ื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายของทีม ดังนั้นการทํางานเปนทีมจึงมีความสำคัญ ดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือรวมกันแกปญหา 

2) เพ่ือผลประโยชน ท้ังส วนบุคคล และส วนรวม 

3) เพ่ือความรูส ึกปลอดภัยและม่ันคง 
4) เพ่ือตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ ซ่ึงไดแก ความต องการใฝ

สัมพันธ ความตองการความปลอดภัย ความตองการการยกยองนับถือ ความตองการพัฒนาตนเอง 

ประคอง สุคนธจิตต (2551, หนา 2-3) ไดอธิบายวา การทำงานเปนทีมเป ็นเร ื่องที่มี 

ความสําค ัญมาก ตั้งแตสังคมระดับเล็กไปจนถึงใหญ ดังนั้นจ ึงมีความจำเป ็นท่ีจะตองสร างทีมงาน 

และทํางานเปนทีม ผูบริหารในทุกองคการใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม เนื่องจากการทํางาน

เปนทีมจะตองระดมความคิดและความสามารถท่ีแตกตางกันในแตละบุคคลมาประสานสอดคล องกัน 

ซ ึ่งจะชวยใหการทํางานท่ีตองใชความสามารถหลายดานดําเนินไปไดดวยดี ดังเหตุผลตอไปนี้ 

1) มนุษยทุกคนมีความจำก ัดในเรื่องพลงังาน การทำงานแตเพียงคนเดียวใหสําเร็จ

นั้นย อมเปนการยากโดยเฉพาะในงานใหญๆ หรืองานท่ีสลับซับซอน กำลังงานเพ ียงคนเดียวทําไมได

จ ึง จําเปนตองพ่ึงพาแรงงานจากผูอ่ืนดวย 

2)  มนุษยทกคนม ีความจำกัดและความแตกตางก ัน ในเรื่องสต ิปญญา 

ความสามารถในการค ิดจะทำงานใดๆ ห ัวเดียวย อมสูหลายหัวไม ได เพราะหลายหัวสามารถช วยก ัน

ค ิดชวยกันทําใหรอบคอบขึ้น 

3) มนุษย เป ็นสัตว สังคมอย ูอยางโดดเดี่ยวลำพังไมได จ ึงจำเปนตองพึ่งพาอาศ ัยซึ่ง

กันและก ัน และมีความต องการที่จะมีปฏ ิสัมพันธทางสังคมก ับผ ูอ ื่น การท ี่มนุษย มีโอกาสท ี่จะอยู 

และทํางานรวมกับอ่ืน จึงเปนการสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนของมนุษย 

4) ล ักษณะของส ังคมในปจจุบัน เปนสังคมที ตองทํางานร วมกัน ในทุกระดับและ

ท ุกองคการหากเราไมสามารถทํางานเปนทีมแลว จะทําใหเก ิดปญหาอุปสรรคตอความเจริญก าวหนา

ขององคการ 

5) การทํางานเปนทีมใหผลงานท่ีด ีกวาการทํางานตามลําพังคนเดียว และสามารถ

ทําใหไดจํานวนผลผลิตออกมาเป ็นจํานวนมากกวาการทํางานแบบตางคนตางทํา 

6) การท ี่บุคคลไดมีโอกาสรวมกล ุมกันทํางานเป ็นทีมชวยใหบุคคลไดเร ียนรูจาก
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ผูอ่ืน ซ ึ่งจะส งผลดีต อตนเอง และทีมงานตามไปด วย 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2546, หนา 43) ไดกลาวถึง ความสําค ัญของรูปแบบการทํางานเปน

ทีมวาการทํางานเปนทีมมีความสำคัญต อองคกรในการทําใหเกิดความสามัคคีได เม่ือเชื่อใจ รักใคร

กลมเกลียวกัน ตลอดจนเก ิดความเขาใจซ่ึงกันและก ัน สมาชิกปร ับตัวทางสังคมไดดีระหวางสมาช ิกใน

ทีมงานไดชวยกันทํางานทําใหบรรยากาศการทํางานเปนไปดวยดี ปรึกษาหารือกันเพ่ือสรางมาตรฐาน

ของงาน มาตรฐานการทำงานท่ีดีของทีมงาน จะสงผลใหองคกรเจริญเติบโต สมาช ิกมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ทุกคนรูบทบาทหนาท่ีความรับผ ิดชอบของตน และไดกลาวถึงความสําคัญ ท่ีทําใหคนมา

รวมตัวกันทํางานไว วา 

1) การทํางานรวมกันทําใหมีความคิดใหมๆ และหลากหลาย โดยทีมงาน  จะรวมกัน

ศึกษาวิเคราะห และหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยมองออกไปนอกกรอบ ซ ึ่งจะชวยใหเกิด

กิจกรรมในการทํางาน 

2) โดยปกติแลวผลงานของท ีมจะสูงกวาการท่ีสมาชิกตางแยกก ันทํางานของตน และ

นํางานมารวมกันท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

3) การสื่อสารจะทําให สมาช ิกเกิดความเขาใจและยอมรับกัน เม่ือเกิดปญหาในการ

ทํางานสมาชิกก็จะรวมแรงรวมใจแก ไขปญหาและอุปสรรคไปดวยกัน 

4) เม่ือสมาชิกรูจักผกูพันสนิทสนมกันก็จะทําใหการสนับสนุนทางจิตใจและสังคมตอ

กันท้ังปญหาดานการงานและวิกฤตสวนตัว 

ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 11-13) ไดอธิบายถึง ความสําคัญของรูปแบบการทำงานเปน

ทีมไวดังนี้ มนุษยเรามีข อจํากัดในการทํางาน ดังนั้นงานใดใหญหรือสล ับซับซ อนคนเดียวคงทําไม 

สําเร็จ จึงตองอาศัยการทํางานเปนทีม 

1) มนุษยทุกคนมีขอแตกตางกันในเรื่องของความค ิด สติปญญา หากงานใดไดมี 

การชวยก ันคิด ชวยกันระดมสมอง ก็จะทําให การทํางานไดรอบคอบข้ึน 

2) ธรรมชาติแล วมนุษย เราชอบท ี่จะทํางาน และมีปฏิสัมพันธ กับผูอ่ืนตองพ่ึงพาอาศัย

ซ่ึงกันและกัน การทํางานรวมกันจ ึงเปนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 

3) การทํางานในปจจุบันตองใชความรวมมือในการทํางานขององคกรท ุกระดับชั้น 

หากไมมีทักษะในการทํางานเปนทีมก็จะพบอุปสรรคในการพัฒนาองคกร 

4) การทํางานรวมกันท่ีมีประสิทธิภาพจะใหผลดีท่ีมากกวาการทํางานคนเดียว 

5) การทํางานรวมกันทําใหแตละบุคคลไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง 

ขอดีของการทํางานเปนทีมมีดังนี้ 
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1) ทีมจะมีแหลงขอมูลท่ีมากกวาบุคคลเพียงคนเดียวเนื่องจากกลุมหรือทีมงานจะมี

บุคคลตางๆ ท่ีมีความหลากหลายในดานพ้ืนฐานและประสบการณท่ีสามารถนํารวมกันคิดและ

พิจารณาไดอยางกวางขวางกวา เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดตอการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) ทีมจะมีแหลงขอมูลท่ีมากกวาบุคคลเพียงคนเดียวเนื่องจากกลุมหรือทีมงานจะมี

บุคคลตางๆ ท่ีมีความหลากหลายในดานพ้ืนฐานและประสบการณท่ีสามารถนํารวมกันคิดและ

พิจารณาไดอยางกวางขวางกวา เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดตอการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3) ทีมงานสามารถใชในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีสรางสรรคไดมากกมายกวาบุคคล

เพียงคนเดียว เนื่องจากทีมงานมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายในการแกไขปญหา 

4) ทีมจะมีแหลงขอมูลท่ีมากกวาบุคคลเพียงคนเดียวเนื่องจากกลุมหรือทีมงานจะมี

บุคคลตางๆ ท่ีมีความหลากหลายในดานพ้ืนฐานและประสบการณท่ีสามารถนํารวมกันคิดและ

พิจารณาไดอยางกวางขวางกวา เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดตอการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

5) ทีมงานสามารถใชในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีสรางสรรคไดมากกมายกวาบุคคล

เพียงคนเดียว เนื่องจากทีมงานมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายในการแกไขปญหา 

6) การทํางานเปนทีมสงเสริมใหมีการพัฒนาเรียนรู และการเปดอภิปรายแนวคิด

ตางๆ อยางกวางขวาง การไดมีโอกาสอภิปรายในเรื่องท่ีเปนปญหากับทีม จะทําใหเกิดการเรียนรู และ

พัฒนาแนวคิดของตนเองและของทีมงานไดอยางกวางขวาง 

7) ความพึงพอใจของสมาชิกตอการตัดสินใจของทีมเพ่ิมมากข้ึน เพราะสมาชิกไดมี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและแกปญหา ซ่ึงจะสรางความผูกพันและรับผิดชอบตอแนวทางอัน

เกิดจากการตัดสินใจนั้น เนื่องจากตนเองไดเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหเกิดแนวทางนั้น 

8) สมาชิกของทีมเขาใจตนเองมากข้ึน ขณะท่ีตนมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอ่ืนๆ  

การทํางานเปนทีมจะทําใหเราเห็นภาพคนอ่ืนมองเราไดชัดเจนมากข้ึน เพราะขอมูลจะสะทอนกลับท่ี

เราทําใหถึงตระหนักคุณลักษณะของตนเอง 

สุนันทา เลาหนันทน (2544, หนา 65-66) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม นอกจากจะมี

ผลดีต อ องคการโดยส วนรวมแลว ยังมีผลดีตอสมาชิกแตละบุคคลในทีมงานนั้นดวยเหตุผล 3 ประการ 

คือ 

1) ทีมงานเปนการรวมเอาทรัพยากรมน ุษยที่ม ีคาที่สุดขององคการเขาด วยก ัน

ทําใหสามารถปฏิบัต ิงานท่ีบุคคลเพ ียงคนเด ียวไมอาจทำได เพราะนอกจากจะไดแรงกายแรงใจ

เพ่ิมข้ึนแลว ย ังจะไดความคิดหลายแงหลายมุมมาผสมผสานก ัน ทําใหศักยภาพแฝงท่ีแตละคนมีอยูถ ูก

นํามาใชไดมากข้ึน 

2) ทีมงานทําให มีการมอบหมายใหรับผิดชอบ เพื่อใหมีการปฏิบัต ิหนาที่ตาม

ความถน ัด ความเช ี่ยวชาญ และความพอใจของแตละคน เปนการทำใหเกิดการเร ียนร ูซึ่งกันและ
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กันย ังผลให แตละคนม ีโอกาสสรางหร ือพัฒนาความสามารถด านอ่ืนๆ ใหดีข ึ้นโดยการเรียนรูจากสมาชิก

ผ ูรวมงาน 

3) ท ีมงานชวยใหสมาชิกแตละคนไดรับการตอบสนองความตองการทางส ังคม

ไดแก ความรัก และการยอมรับซ่ึงกันและกัน อันจะเปนบันไดนําไปสูความสำเร็จในชีว ิตการทํางาน

ในท ี่ส ุด เม่ือพ ิจารณาในภาพรวม จะพบว าการทํางานเปนทีมงานชวยทำให องคการสามารถรวมพลัง

ในการปฏิบัติงาน ทำใหงานที่จะยากลำบากเพียงใดก็สามารถประสบผลสำเร ็จไดไมยากนัก เมื่อ

ผลการปฏิบัต ิงานดีขึ้นท ั้งด านคุณภาพและปริมาณ สงผลใหองคการเจริญก าวหนาทัดเทียมคูแขง 

หรือพรอมท่ีจะนําหนาคูแขง ผลประโยชนของทีมงานสรุปไดดังนี้ 

(1) โดยท่ัวไปพบวาผลการปฏิบัต ิงานของกลุม/ทีมจะมีประสิทธิผลดีกวาการ

ทํางานโดยบุคคลเพียงคนเดียว 
(2) เมื่อมีการเปรียบเทียบการต ัดสินใจโดยกลุม/ท ีมก ับการตัดสินใจโดย

บุคคลเพียงคนเด ียว พบว าการตัดส ินใจโดยกล ุมจะมีประสิทธิภาพมากกว า และแกปญหาได อย างมี

ประสทิธิภาพสงูกวา 

(3) บุคคลเรียนรูที ่จะเปนผ ูมีคานิยมในการชวยเหล ือผ ูอื่น มีความเมตตา

ปราณี และมีความรับผิดชอบ เขาผูอ่ืน เสยีสละ จากการท่ีเขาไดเขาเปนสมาชิกกล ุม 

(4) การแสงออกของอารมณตางๆ เชน สนุกสนาน ตื่นเตน ราเริง ผ ิดหว ัง สมหวัง 

เหลานี้จะมีความเขมข นส ูงกวาปกติเม่ือบุคคลอยูในกล ุมมากกวา เม่ืออย ูเพียงคนเดียว 

(5) คุณภาพการใชชีว ิตประจำว ันจะส ูงข ึ้นเพราะกลุม เน ื่องจากได มีการแบ งงาน

กันทำตามความเชี่ยวชาญของแตละคน 

(6) การขจัดความข ัดแยงสามารถทำได อยางมีประส ิทธิภาพสงูกว า เม่ือไดอยูรวมกัน 

ในกลุม การจัดการกับอิทธ ิพลทางส ังคมก็ดีกว า ถ าไมมีกลุมก็จะไม มีมาตรฐานของส ังคมไมมี

คานิยมของส ังคมไมมีกฎระเบียบของสงัคม ความเจริญยอมเกิดข้ึนไมได 

ณ ัฏฐพันธ เขจรน ันทน (2546,  หนา  43-45) ไดสรุปว า การทํางานเปนทีมจะเปน

ประโยชน ตอองคการในดานตางๆ คือ 
1) สรางขวัญและกำลังใจในการทํางานให กับสมาช ิก เพราะการทำงานเปนทีม

ชวย สรางความไววางใจ ชวยเหลือก ัน และมีบรรยากาศการทํางานที่ดี ทำใหสมาช ิกมีความรูส ึก

สบายใจ พอใจ และเพลิดเพลินกับการทํางาน ก อใหเกิดขวัญและกำลังใจในการทํางาน และชวย

ทําใหเกิด ผลงานท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทำให การทํางานบรรลุเปาหมาย การทํางานเปน

ทีมจะช วยให กล ุมสามารถทํางานบรรลุผลสำเร็จ ตามเปาหมายท ี่ตองการอยางมีประสทิธิภาพ 

2) สรางความมั่นคงในอาชีพการงาน ทั้งนี้เนื่องจากทีมงานสามารถทํางานได

อยางมี ประส ิทธิภาพ และสามารถเพ่ิมผลผลิต ทําใหองคการมีรายไดและกําไรสูงข ึ้น สามารถเติบโต
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ไดอยาง ม ั่นคง และช วยใหสมาชิกของทีมงานมีความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ นอกจากนี้

องคการต างๆ ม ักจะปรับระบบการประเม ินผล และให ผลตอบแทนที่จูงใจแก ท ีม ทำใหสมาช ิกใน

ทีมงานท่ีประสบ ความสำเร็จ มีความกาวหนาท้ังในดานการงาน รายได และอาชีพท่ีม่ันคง อีกดวย

เชนกัน 

3) สร างความส ัมพ ันธในงาน สมาชิกในทีมงานจะช วยเหลือซ ึ่งกันและกัน โดย

ระดมกำล ังกาย กำล ังใจ และกําล ังความค ิด ตลอดจนความรู ท ักษะ ความสามารถ และ

ประสบการณของสมาชิกเขาเปนอันหน ึ่งอันเดียวกัน ซึ ่งกอใหเกิดความส ัมพันธ และความ

ผูกพันในฐานะสมาชิก ของทีม ทําใหบุคคล ทีม และงาน มีความผูกพันใกล ชิดกัน และบรรลุ

เปาหมายท ี่ตองการรวมกัน 

4) เพิ่มพูนการยอมรับนับถ ือระหวางกัน เนื่องจากสมาชิกทีมงานจะตองกําหนด

และ จ ัดสรรตำแหนง อำนาจหนาท่ี และความรับผ ิดชอบของสมาชิก เชน ห ัวหนาทีม น ักว ิเคราะห             

ผูประสานงาน ของทีม และสมาช ิกอื่นๆ โดยสมาช ิกที่ร วมทีมจะรับรู ยอมรับ และม ีความเขาใจตอ

กัน 

จากที่กลาวมา สร ุปไดว า การทำงานเป ็นทีมจะสงผลดี ทั้งในด านตัวของสมาชิก และ

ในด านขององคการ กล าว คือ เม่ือสมาชิกไดรวมก ันทํางานตามความสามารถของแต ละบุคคลและม ี

ความยืดหยุนกวา การทํางานคนเดียว เพ ื่อใหบรรลุเป าหมายขององคการและเม ื่อองคการไดร ับ

ประโยชนค ือประสบผลสำเร็จตรงตามเปาหมาย สงผลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนท่ีสมกับความ

ปรารถนาดวยเชนกัน 

อุปสรรคของการทํางานเปนทีมมีดังนี้ 

ณัฐพันธ เขจรนันท และคณะ (2545, หนา 47) ไดกลาวถึงอุปสรรคปญหา 9 ประการท่ีเปน

สาเหตุทําลายการทํางานเปนทีม ดังนี้ 

1) ความแตกตางระหวางบุคคล (personality differences) ความแตกตางของ

สมาชิกมีท้ังขอดีขอเสียแตความแตกตางเปนปญหาสําคัญ คือ  สมาชิกมีอคติตอกันซ่ึงจะสงผลกระทบ

ตอการทํางานเปนทีม ดังนั้นตองมีการเปดใจ และยอมรับความแตกตางของบุคคลอ่ืน 

2) การมีสวนรวมอยางไมเทาเทียมกัน (unequal contributions) ในการจัดสรร

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ใหสมาชิกในทีมแตละคนรับทราบจะเปนการลดความขัดแยงจาการมีสวน

รวม 

3) การขาดความรูสึกมีสวนรวมในทีม (no sense of belonging) ทีมงานท่ีรูจักกัน

ในชวงเวลาสั้นๆ หรือขาดความผูกพันความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม มักจะขาดความมุงม่ันในการ

ทํางานเปนทีม ดังนั้นเปนหนาท่ีของหัวหนาทีมหรือผูบริหารท่ีตองเตรียมความพรอมใหแตละคนในทีม

เกิดความรูสึกเปนทีมเดียวกันในการทํางาน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

41 

 
4) ความลมเหลวในการประเมิน (failure of evaluation) เพ่ือความสําเร็จของ             

ทีมงานผูประเมินจะตองมีความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบความละเอียด และไดรับขอมูลของ

การทํางานเพ่ือกําหนดปญหาและแนวทางแกไข 

5) อํานาจของผูนํา (power of the leader) ผูนําจะใชอํานาจของตนในการผลักดัน

ทีมงานใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีตองการ   

6) การขาดแคลนทางเลือก (to be short of alternatives) ทีมงานท่ีมีสมาชิกอยู

นอยเกินไป การท่ีสมาชิกพอใจกับแผนงานท่ีมีอยูและดําเนินการอยางรวดเร็ว รีบตัดสินใจอาจทําให

มิไดมีวิธีการทํางานท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดและอาจทําใหการทํางานลมเหลวได 

7) การปดบัง (concealment) ทีมงานจะทํางานลมเหลวถาสมาชิกปดบังขอมูล

หรือไมแสดงความคิดเห็นกันอยางตรงไปตรงมา และมีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ 

(1) เกรงวาจะเปนการทํารายความรูสึกของผูอ่ืน 

(2) เกิดความรูสึกวาหากเงียบไวจะปลอดภัยท่ีสุด 

(3) สมาชิกใหมไมมีความรูสึกรวมและไมสนใจทีม 

(4) ขาดการวินิจฉัยทีมงาน (short of teamwork diagnosis) ทีมงานท่ีมุงแต

การทํางานท่ีมุงเปาหมายอยางเดียว โดยไมสนใจตรวจสอบตนเอง จะทําใหปญหาตางๆ พอกพูนยิ่งข้ึน 

(5) ขาดการกระจายขาวสูระดับกลาง (lack of spreading the news to  

lower level) การสื่อสารกันเองภายในทีมและกับสิ่งแวดลอม มีผลตอความสําเร็จของงาน ไมเชนนั้น

แลวทีมงานจะไมไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกในทีมทําใหเกิดการทํางานลาชา 

กลาวโดยสรุปไดวา มนุษยจําเปนตองอยูรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกันในการทํากิจกรรมตางๆ ซ่ึง

จะทําใหเกิดความสําเร็จมากกวาการทํากิจกรรมนั้นๆ คนเดียว การทํางานเปนทีมเปนรูปแบบหนึ่งของ

การบริหารท่ียอมรับกันในปจจุบันนี้ วาเปนการบริหารงานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตัวบุคคล และ

หนวยงานมากท่ีสุด และการทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการแกไขปญหา และสราง

ปฏิสัมพันธท่ีดีตอองคการ ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการ

ทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการแกไขปญหา การสรางปฏิสัมพันธท่ีดีตอองคการ ซ่ึง

สงผลตอการปฏิบัติงานเปนทีมท่ีมีคุณภาพ โดยนําความคิดใหมๆ มาปรับปรุงพัฒนางาน สมาช ิกใน

ทีมงานในองคกรมีการเขาใจก็ยอมรบัชวยเหลือซ ึ่งกันและก ัน เกิดการเรียนรูซ่ึงกันและก ัน ใหเก ิดการ

พัฒนาตนเอง และพัฒนางานสงผลใหองคกรเจริญเติบโตยิ่งข้ึน  

2.3.4 แนวคิด ทฤษฎรีูปแบบการทํางานเปนทีม 

มีนักการศึกษา และนักวิชาการไดกลาวถึงการทํางานเปนทีมตางๆ กันไวดังตอไปนี้ 

1) หลักการทํางานเปนทีม 

สุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, หนา 73) ไดกลาวถึง การทํางานเปนทีมประสิทธิภาพ          
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ไวดังนี้  

(1) มีผูนําทีมท่ีดี  

(2) มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน  

(3) มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน  

(4) มีการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ  

(5) มีการสื่อสารแบบเปด 

(6) มีการเสียสละของสมาชิกทีมงาน 

(7) มีการใหผลตอบแทนเปนกลุม  

(8) สรางคานิยมใหทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของกลุม  

(9) มีการประสานงานท่ีดี  

ทิศนา แขมมณี (2545, หนา10) ไดกลาวถึง หลักการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ไวดังนี้  

(1) การมีเปาหมายรวมกัน กลาวคือ บุคคลที่จะมารวมกันทํางานนั้น จะตองมี

วัตถุประสงคในการมารวมกัน คือ จะตองมีการรับรูและเขาใจเปาหมายรวมกันจะทําอะไรใหเปน

ผลสําเร็จ 

(2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้น

จะตองมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานของกลุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

(3) การติดตอสื่อสารกันในกลุม กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้น จะตองมี

การสื่อความหมายตอกันและกัน เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน  

(4) การรวมมือประสานงานกันในกลุม กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้น

จะตองมีการประสานงานกัน เพ่ือใหงานของกลุมดําเนินไปสูความสําเร็จ  

(5) การตัดสินใจรวมกัน กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้นจะตองมีโอกาส

รวมกัน ท่ีจะตัดสินใจในงานท่ีทําในระดับใดระดับหนึ่ง  

(6) การมีผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้น จะตองได

รับการจัดสรรผลประโยชนตอบแทนจากผลท่ีเกิดจากการทํางานรวมกัน  

เจษฎา บุญมาโฮม (2546, หนา 119) ไดกลาวถึง หลักในการทํางานเปนทีมไว 5 

ประการ 

(1) สมาชิกในทีมตองมีการตอบรับ และยอมรับผลสะทอน หรือการตอบรับ

ของสมาชิกอื่นๆ ในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ตองใหสมาชิกในทีมรูสึกสบายใจที่จะใหการตอบรับ

นั่นเอง คือ บรรยากาศของการทํางานตองไมเปนอุปสรรค ผูนํายอมรับการวิพากษวิจารณในทาง

สรางสรรคของสมาชิกในทีม ก็จะเปนการสรางบรรทัดฐานท่ีดีในการทํางาน  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

43 

 
(2) การทํางานเปนทีมตองมีความเต็มใจ การเตรียมตัวและการเตรียมใจท่ีจะ

สนับสนุน สมาชิกในทีมดวยกันระหวางการดําเนินงาน การทํางานเปนทีมท่ีดีสมาชิกในทีมตองแสดง

ความเต็มใจ พรอมท่ีจะรีบเขาไปชวยสมาชิกในทีมงาน เม่ือเขาตองการความชวยเหลือ ดังนั้นสมาชิก

ในทีมตองแสดงความสามารถไมเพียงเฉพาะในเรื่องงานดานท่ีเขาถนัดและดําเนินงานอยู แตในเรื่องท่ี

สมาชิกคนอ่ืนในทีมรับผิดชอบดวยเหมือนกัน  

(3) การทํางานเปนทีมตองมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ท้ังนี้

การประสบความสําเร็จของทีมข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจปฏิบัติงานดวยกัน สมาชิกในทีมตองมี

การตระหนักถึงความเห็นสวนหนึ่งของทีม เตรียมพรอมท่ีจะชวยเหลือกันทํางาน ใหความสําคัญตอ

ทีมงานในอันดับแรกกอน สมาชิกของทีมตองคิดวาตน และทุกคนในทีมสวนหนึ่งแยกจากกันไมได ไม

ใชแตละคนมาทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ และตองตระหนักวาประสิทธิภาพของพวกเขาคือ ประสิทธิภาพ

ของทีมงานข้ึนอยูกับผลรวมของผลงานของสมาชิกท้ังหมดในทีมรวมกัน  

(4) การทํางานเปนทีม รวมถึงการสนับสนุนเก้ือกูลระหวางกันและกัน การ

ทํางานเปนทีมตองมีคานิยมประการหนึ่งวาเปนสิ่งจําเปนและเหมาะสมประการสําหรับสมาชิกทุกคนๆ 

ท่ีจะตองดําเนินงานใหเปนไปตามปรัชญาของทีม  

 

(5) ผูนําทีมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะทําใหการดําเนินงานของทีมเปนไป

ในลักษณะใด ผูนําในทีมเปนตัวอยางใหแกสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีม ถาผูนําทีมผูกพันตอทีม เปดใจรับฟง 

รวมมือ มีสวนรวมอยางเต็มท่ี สมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีมก็มีแนวโนมจะปฏิบัติตนในทางเดียวกับผูนําทีม  

ถาผูนําทีมออนแอในเรื่องการปฏิบัติก็จะทําใหการดําเนินงานในทีมออกมาในลักษณะนั้นดวย 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547, หนา 162-163) ไดกลาวถึง หลักการ

ทํางานเปนทีมไว 10 ประการ ดังนี้  

(1) มีการเตรียมการ  

(2) กําหนดเปาประสงครวมกัน  

(3) กําหนดเวลาไวชัดเจน 

(4) สรางสรรคความเขาใจท่ีดี  

(5) ยึดม่ันในหลักการ  

(6) ใชทักษะและประสบการณท่ีมีอยูมาใช  

(7) หาวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสม   

(8) ตรวจสอบขอตกลงของทีมงาน   

(9) บทบาทการทํางานของทีม 

(10) บทบาทของสมาชิกชัดเจน 
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แมคอินไทร และซาลาส (Mclntyre & Salas, 1995, p. 84) ไดกลาวถึงหลักของ

การทํางานเปนทีมมีหลัก 5 ประการดังนี้  

(1) หลักการยอมรับผลสะทอนหรือผลตอบรับของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีมเพราะ

ทีมงานตอง มีบรรยากาศท่ีไมเปนอุปสรรคตอการท่ีสมาชิกจะใหปฏิกิริยาตอบรับหรือแสดงความ

คิดเห็น   

(2) หลักของการเต็มใจและการเตรียมตัวในการทํางานเปนทีม ซ่ึงสมาชิกในทีม

ตองเต็มใจท่ีเขาไปชวยงานในทีมอยางกระตือรือรน   

(3) หลักการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกของทีม โดยสมาชิกตองตระหนักวา

ตนเปนสวนหนึ่งของทีม ไมยึดติดกับความสามารถของคนใดคนหนึ่งเทานั้น   

(4) หลักการสนับสนุนเก้ือกูลระหวางสมาชิกในทีมหนึ่ง ซ่ึงการทํางานตองยึดติด

กับคานิยม ของความชวยเหลือกันเพ่ือใหการทํางานดําเนินตอไปได  

(5) หลักการเปนผูนําซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะเปนตัวกําหนดทิศ

ทางการทํางาน ของทีม ผูนําควรเปนแบบอยางท่ีดีแกทีม และเปดใจรับฟงความคิดเห็ 

2) องคประกอบของการทํางานเปนทีม 

ฮารเวย (Harvey, 1998, pp.11-26) ซ่ึงไดกลาวถึง องคประกอบของทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพวา ตองประกอบดวย 4 สวน ดังนี้   

(1) เปาหมายท่ีชัดเจน ทีมท่ีมีประสิทธิภาพตองมีเปาหมาย ซ่ึงในเปาหมายนั้น

ตองระบุภารกิจตางๆ ท่ีสมาชิกทีมตองปฏิบัติ และตองเชื่อม่ันวาเปาหมายนั้นสามารถทําใหประสบ

ความสําเร็จได  

(2) องคประกอบของทีม ทีมตองมีความชัดเจนในลักษณะของการทํางานเปนทีม 

และตองมี การกําหนดบทบาทของสมาชิกทีมตามทักษะและความสามารถท่ีมี นอกจากนั้นตองมี

บทบาทมีความสมดุลกันระหวางสมาชิกในทีมดวย   

(3) ปฏิสัมพันธ ทีมตองมีความเชื่อใจกัน มีการประสานความสัมพันธ เปดรับ

ความขัดแยง โดยยึดหลักของขอเท็จจริง มีการอภิปรายซักถามและรับฟงสมาชิกทุกคน อดทนตอ

ความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได นอกจากนั้นตองมีความยืดหยุนในการทํางานรวมกันดวย   

(4) โครงสรางและเนื้อหาสาระ ตองมีความชัดเจน จนสมาชิกทีมเขาใจ และ

ยอมรับไดมีผูนําท่ีดีซ่ึงเขาใจขอจํากัดในสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในการนํามาใชบริหารทีม 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทํางานเปน

ทีมท่ีดีตองมีองคประกอบดังนี้ 

(1) ความไวเนื้อเชื่อใจของสมาชิก 

(2) ความเขาใจและเห็นใจของสมาชิก 
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(3) สมาชิกมีความเห็นรวมกัน 

(4) สมาชิกมีผลประโยชนรวมกัน 

(5) สมาชิกมีความเต็มใจในการรวมมือกัน 

(6) ใหโอกาสกับสมาชิกทุกคน 

(7) สมาชิกมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

(8) มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน 

สํานักงานพัฒนาการฝกหัดครู (2546, หนา 161-162) ไดใหทัศนะไววา การทํางาน

เปนทีม เปนความรวมมือ รวมใจกันทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1) มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายรวมกัน สอดคลองกัน   

(2) สมาชิกเปดใจและรวมมือกันแกปญหา   

(3) มีการสนับสนุนและมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน   

(4) สมาชิกรวมมือกันและใชความขัดแยงในทางสรางสรรค   

(5) ใชกระบวนการทํางานและการตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม   

(6) ใชภาวะผูนําท่ีเหมาะสม   

(7) มีการทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน   

(8) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  

(9) สมาชิกมีความสัมพันธใกลชิดกับหนวยงาน 

3) รูปแบบการทํางานเปนทีม 

 โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 69) ไดกลาวถึง รูปแบบของการทํางานเปนทีมยุค

ใหมตามแนวทาง C5 ซ่ึงประกอบดวย 

   (1) การสื่อสาร (communication) คือ สื่อสารขอมูลกับสมาชิกทีม ประชุมทีม  

การแกไขปญหา  
(2) ความรวมมือ (cooperation) คือ ชวยเหลือและปรับลดกิจกรรมการดําเนินงาน 

ควบคุมกํากับการดําเนินงาน  ปรับปรุงคุณภาพงาน 

(3) การประสานงาน (coordination) คือ กําหนดกิจกรรมการดําเนินงาน 

กําหนดเปาหมายของทีมและวิธีวัดเปาหมาย กําหนดบทบาทหนาท่ีสมาชิกทีม 

(4) ความคิดสรางสรรคที่กาวหนา ( 1creativity) คือ 1ความคิดใหมๆที่ทําให 1สามารถ1

บรรลุวัตถุประสงคเดียวกันไดหลายๆ วิธี และสามารถทําประโยชนท่ีมีคุณคาแกงานได 

(5) ความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (continuance ) คือ มีการคนพบวิถีทางในการ

บริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและกวาตลอดเวลา 
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โฮเอ็กล และจีเมินเดน (Hoegl & Gemuenden, 2001, p. 437) ไดกลาวถึง 

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทีมงานควรจะมีคุณภาพในการทํางานเปนทีม หรือการ

ทํางานเปนทีมท่ีเปนเลิศ ซ่ึงมีองคประกอบ 6 ประการ ดังนี้ 

(1) การสื่อสาร (communication) 

(2) การประสานงาน (coordination) 

(3) การมีสวนรวมในการสรางผลงานของสมาชิกในทีมงานท่ีเทาเทียมกัน  

(balance of member contributions) 

(4) การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (mutual support) 

(5) ความพยายาม (effort) 

(6) ความเปนปกแผน (cohesion) 

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมจากนักการศึกษา และนักวิชาการ สําหรับ

การทํางานเปนทีมท่ีทําใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง และเปนรูปแบบของการทํางาน

เปนทีมยุคใหม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดการทํางานเปนทีมของโ รม มิ่ง (Roming, 1996, 

p. 69) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การสื่อสาร 2) ความรวมมือ 

3) การประสานงาน 4) ความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 5) ความกาวหนาท่ีตอเนื่อง ดังมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1) ดานการสื่อสาร 

โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 72) ไดกลาวถึง การสื่อสาร คือ สื่อสารขอมูลกับ

สมาชิกทีม ประชุมทีม การแกไขปญหา กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสาร เกิดข้ึนโดยการถายทอดสาร

จากบุคคลฝายหนึ่ง ซ่ึงทําหนาท่ีสงสารผานสื่อหรือชองทางตางๆ ไปยังผูรับสารโดยมีวัตถุประสงค

อยางใดอยางหนึ่ง แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดกลาวถึงการสื่อสาร ดังนี้ 

สมยศ นาวีการ (2545, หนา 271) ไดใหทัศนะวา การสื่อสาร คือ การสงขาวสาร

ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการสําคัญในองคการ เพราะมีความ

จําเปนตอการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การบริหารความขัดแยงและการตัดสินใจ 

โอภส แกวจําปา (2553, หนา 1) กลาววา “การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ี

มนุษยเชื่อมโยงความนึกคิดและความรูสึกใหถึงกันเพ่ือใหเกิดการตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน” 

วิรัช สงวนวงศวาน (2550, หนา 115) ไดกลาวไววา การสื่อสาร คือ การถายโอน 

(transfer and understanding of meaning) ดังนั้น การติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็

ตอเม่ือสามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการ
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สื่อสารระหวางบุคคล (interpersonal communication) และเปนเครือขายองคกรหรือท่ีเรียกกัน

โดยท่ัวไปวาการติดตอสื่อสารขององคกร (organization communication)” 

อํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 25) ไดกลาวไววา การสื่อสาร หมายถึง             

การสื่อสารท่ีเปนลักษณะสําคัญในการสรางมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนการนําขอเท็จจริงความคิดเห็นความ

ตองการทางอารมณความรูสึกและสิ่งตางๆ จากผูสงไปยังผูรับเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน โดยสามารถโต

ตอบตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย และเปนการสื่อสารแบบสองทางอันจะทําใหเกิดความพึง

พอใจตอกัน และสามารถทํางานรวมกันไดสําเร็จบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล เชน 1) รับทราบ

ขอมูลในการทํางานอยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง 2) การเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด 

3) การโตเถียงมีการเปดโอกาสใหมีการโตเถียง 4) การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย 5) 

การตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย 

วราภรณ ตระกูลสกฤษดิ์ (2549, หนา 20-31) การต ิดตอสื่อสารท่ีดี (Good Com 

munications) ในการทํางานโดยท่ัวไปตองมีการสื่อสาร ระหวางผูบร ิหาร หรือผ ูบ ังคับบัญชา ก ับ

ผ ูใตบังคับบัญชา หรือผูร วมปฏิบัต ิงานอยางม ีประสิทธ ิภาพ โดยเฉพาะอย างย ิ่งในการสื่อความ หรือ

แลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน ทําใหเก ิดความสัมพันธที่ดี เป ็นเครื่องมือในการถายทอดขอมูล 

ขอความ ความรู อารมณ ความรูส ึก ในบางครั้งตองหาวิธีหย ั่งถึง ความตองการ อารมณ  ความร ูสึก

ของผ ูร วมงานทุกคน เพ่ือจะประเม ินแนวทางในการสื่อสาร วิธีการ ถายทอดขอมูลตางๆ เชนคำพูด 

กริยาทาทาง ส ีหน า แววตา ภาษาเขียน ส ัญล ักษณ หรือส ื่อมวลชน เป ็นตน การสื่อสารที่เป ็น

คำพ ูด ผ ูพ ูดตองใช ศ ิลปะในการพ ูด ถาเปนการเข ียนตองใช ศิลปะในการเขียน ไมวาจะเป ็นการพูดหรือ

การเข ียน ยอมม ีอิทธิพลตอการสื่อสารท้ังส ิ้น  

กรมสุขภาพจิต (2551, หนา 15) การติดตอสื่อสารท่ีดีจะมีสวนสงเสริม ท ั้ง

ประสิทธ ิภาพของงาน และการอยูรวมกัน ในกลุมทํางานท่ีดีนั้น มักใชการสื่อสารสองทางหรือหลาย

ทางมากกวาสื่อสา ร  ทางเดียวคือใหมีการตอบโต อภิปราย แสดงความเห็น หรือซักถามข อสงส ัย

รวมกันมากกวาท่ีจะรับคำสั่ง หรือรับฟงความคิดอยูขางเดียว ขณะเด ียวกันในการใชภาษาเพ ื่อสื่อสาร

ไมวาจะเปนการพูดหรือเขียน ก ็ให เปนไปตามทางสรางสรรค ใหเก ิดผลดีตอกันและกัน 

ไมค และฟรานซิส เดฟ (Mike & Francis Dave 1994, p. 93-128) การติดตอสื่อสาร

ท่ีดี (good communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูนําทีมตองใหความสําคัญ

ในการควบคุม และประสานงานให เปนไปในทิศทางท่ี ตองการร วมกันทักษะการสื่อสารท่ีดีมี

ดังตอไปนี้ค ือ 1) การสื่อสารจะด ีหรือไมข้ึนอยูกับความรูสึก ทัศนคติ ทาท ีท่ีมีตอเรื่องท่ีจะสื่อสาร หาก

ทุกอยางรูสึกดี การส ื่อสารเรื่องนั้นๆ ก็จะดีไปดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนาไดดวยการเรียนรูของ

ตนเอง 2) การสื่อสารตองเก่ียวของกับคนทุกประเภทท่ีมีความแตกตางกันท้ังสถานภาพ  

การปรับต ัว การรูจักย ืดหย ุน ซ่ึงจําเปนตองปร ับสิ่งเหลานี้ใหสอดคลอง การสื่อสารท่ีดีตองมีทักษะ
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ของการเปนผูฟงท่ีดีดวย มีความสนใจในเรื่องท่ีคนอ่ืนพูด 

แมคครอสก้ี และรีชมอน (McCroskey & Richmond, 1996, p. 18) ไดกลาววา

การสื่อสารนี้เกิดจากแนวความคิดท่ีวา การสื่อสารเปนกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระ             

สําคัญท่ีวาผูสื่อสารทําหนาท่ีท้ังผูสง และผูรับขาว ในขณะเดียวกัน ไมอาจระบุวา การสื่อสารเริ่มตน

และสิ้นสุดท่ีจุดใด เพราะถือวา การสื่อสารมีลักษณะเปนวงกลม และไมมีท่ีสิ้นสุดผูรับขาว และผูสง

ขาวนอกจากจะทําหนาท่ีท้ังการเขารหัส และถอดรหัสแลวยังเปนผูกอใหเกิดขาวสาร และกําหนด

พฤติกรรม 

กองฟา บุญคุม (2549, หนา 39-40) การติดตอสื่อสารของทีม หมายถึง การนําเอา

ขาวสารหรือความรูสึกท่ีบุคคลหนึ่ง ตองการแสดงออกไปยังบุคคลอีดกคนหนึ่งภายในทีมทราบแลว

ตอบสนองความรูสึกออกมาเปนการรับรู ขาวสารท่ีมีการติดตอสื่อสารในทีมโดยท่ัวไปไดแก ขาวท่ี

เก่ียวกับจุดมุงหมายของทีม วิธีการดําเนินการตามจุดมุงหมาย และวิธีติดตามผลงานของทีม คือ ให

กลุมดําเนินงานไปในทิศทางท่ีถูกตองอยางเดียวกัน ซ่ึงมีรูปแบบของการสื่อสารกลุม ดังนี้ 

(1) รูปแบบทางเดียว ไดแก รูปแบบการสื่อสารท่ีบุคคลผูสงขาวทําการฝายเดียว 

ผูรับก็ทําหนาท่ีรับ รูปแบบนี้เปนการสื่อสารท่ีเรียกวา symmetrical คือขาวจะเกิดจากฝายเดียว

อาจจะเกิดจากสวนบนลงสวนลาง หรือสวนลางข้ึนบนเพียงอยางเดียวใชมากในกลุมทุติยภูมิ 

(2) รูปแบบสองทาง ไดแก รูปแบบการสื่อสารท่ีบุคคลท่ีสงขาวกับบุคคลท่ีรับขาว

มีการติดตอกันทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงและผูรับ 2 อยางพรอมกัน รูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีท้ัง 2 ฝาย

พ่ึงพาอาศัยกัน สงและรับขาวตอกัน เรียกรูปแบบนี้วา completmentary ขาวแบบนี้เกิดจากการ

แลกเปลี่ยนกันท้ังสวนบนและสวนลาง ใชกันมากในกลุมปฐมภูมิ 

การมีจรรยา มารยาทในการสื่อสารระหวางผูรวมงาน บางครั้งกับของมีความ

เก่ียวของกับขอมูลท่ีเปนเรื่องสวนตัวของบุคคล รูปแบบของการสื่อสารท่ีใชกันมาก็คือ การสนทนา

ขอเท็จจริง บางอยางจากการสนทนา เปนสิ่งท่ีผูรวมงานไมอยากเปดเผย หรือนําไปเลาตอ แตปรากฏ

วาเพ่ือนผูรวมงานบางคนชอบนําไปพูดคุยใหผูอ่ืนฟง โดยไมระมัดระวัง ไมคํานึงถึงความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนแกผูเปนเจาของเรื่องราวนั้น เนื่องจากขาดจรรยาบรรณของการสื่อสารระหวางบุคคล 

หากเราสามารถสรางบรรยากาศแหงจรรยา มารยาทในการสื่อสารใหเพ่ิมข้ึนเพียงใด ก็เกิดผลดีตอ

การสรางสัมพันธภาพท่ีแนนแฟน ระหวางบุคคลไดมากข้ึนเพียงนั้น 

ครรชิต พิริยะเพียร (2546, หนา 120-121) ทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหาร 

จะนําพาไปสูความสําเร็จของทีมงาน ซ่ึงก็มีแนวคิดและรูปแบบทักษะตางๆ ตามแนวคิดของนักการ 

ศึกษาและนักทฤษฎีตางๆ 

(1) ทักษะดานการพูด (oral skills) การปรับปรุงทักษะในการพูดกับบุคคลใน

ลักษณะตัวตอตัว และทักษะในการพูดตอสาธารณชน การตืดตอในลักษณะตัวตอตัว กําหนด
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จุดมุงหมายในการพูดไวลวงหนา รวบรวมความคิดตนเองกอนท่ีจะพูด 

(2) ทักษะดานการเขียน ใชการเขียนเพ่ือการติดตอสื่อสารบอยมากในองคการท่ี

มีรูปแบบ ลวนตองการทักษะดานการเขียนท้ังสิ้น การปรับปรุงทักษะดานการเขียนจึงเปนสิ่งสําคัญ  

(3) การติดตอสื่อสารท่ีไมใชคําพูดการติดตอขาวสารแบบนี้เก่ียวกับ การเคลื่อน 

ไหวของรางกาย การแสดงออกทางใบหนา หรือแมแตความเงียบก็สามารถสงขาวสารได  

ทักษะการติดตอสื่อสาร โดยสรุปมีหลีก 10 ประการดังนี้1) ทําใหสมาชิกทราบ

สถานการณอยางสมํ่าเสมอ 2) รูจักฟงกอนตัดสินใจ 3) ทราบและคอยสนองปญหาในทีมงาน  

4) สรางความสมดุลใหเกิดข้ึนในทีมงาน 5) จัดสรรงานแตละคนตามความสามารถ 6) สรางความนับ

ถือ ความเขาใจ และความเชื่อถือใหเกิดข้ึนในบรรดาผูรวมทีม 7) มอบหมายงาน 8) สรางแบบฉบับ

และมาตรฐานท่ีทีมงานยอมรับและเห็นพอง 9) ต้ังเปาท่ีเปนไปไดของทีม แตคอยผลักดันใหทีมงาน

ปรับปรุงผลงานอยูเสมอ 10) คอยติดตอสื่อสาร ประสานงาน และเปนตัวแทนของสมาชิกในทีม  

11) ใหสมาชิกในทีมมีสวนรวมในการแกปญหาหลักๆ 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดานการสื่อสาร หมายถึง การสื่อความ 

หรือแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน ทําใหเก ิดความสัมพันธที่ดี เป ็นเครื่องมือในการถายทอด

ขอมูล ขอความ ความรู อารมณ ความรูส ึก รับทราบขอมูลในการทํางานอยางถูกตองชัดเจนและ

ท่ัวถึง เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด เปดโอกาสใหมีการโตเถียง แสดงความคิดเห็นท่ี

แตกตางไดอยางเปดเผย การตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย แสดงความคิดเห็นอย างเป ิดเผย

ตรงไปตรงมา ใชการสื่อสารสองทางหรอืหลายทางมากกวาสื่อสา ร ท า ง เด ียว  กลาเผช ิญหนาในการชวย

แกปญหาอย างเต็มใจและจริงใจ มีความเชื่อถือ มีความเขาใจซ่ึงกันและก ัน  

2) ดานความรวมมือ 

โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 73) ไดกลาวถึง ความรวมมือ คือ ชวยเหลือและปรับ

ลดกิจกรรมการดําเนินงาน ควบคุมกํากับการดําเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพงานความเต็มใจของแตละ

คนในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดกลาวถึงความรวมมือ ไววา 

(1) พฤติกรรมของบุคคลท่ีทํารวมกัน หรือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือไปสู

เปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง 

(2) การทํางานรวมกับคนอ่ืนในทางตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของ

องคการหรือหนวยงาน 

(3) บุคคลในหนวยงานหรือองคกร ซ่ึงทํางานชวยเหลือซ่ึงกัน ดวยความเต็มใจ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความรวมมือ ดังนี้ 

วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หนา 20-31) ไดกลาววา ความรวมมือเปนองค             
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ประกอบท่ีสําคัญทําให งานประสบความสำเร็จตามท ี่ทีมมุงหวังไวเม ื่อแตละ บุคคล ได ร ับมอบหมาย

งาน หากไมอยากรวมมือกันทํางาน งานที่ไดร ับมอบหมายน ั้น ยอมไมอาจสําเร็จไดด ังที่ต องการ 

การร วมมือในการทำงาน แสดงออกไดโดยพิจารณาจาก ความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความ

ค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคนในทีม             

จะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพราะทุกคนในทีมมีความไววางใจซึ่งกันและก ัน สมาชิกในทีม

สามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา 

กรมสุขภาพจิต (2551, หนา 15) การรวมมือ เปนพฤติกรรมของกล ุมท่ีมีล ักษณะ

ไปในทางเดียวกันของสมาชิกกลุม คือ แตละบุคคลจะไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมายก็ตอเม่ือกลุม

ไดรับความสําเร็จ ดังนั้นจึงจัดได วา ในการทํางานรวมกันนั้น ถาทำใหทุกคนรวมมือกันทํา เพ่ือใหกลุม

ทํางานสําเร ็จได ก็จ ัดวากลุมดังกลาว มีความสาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดีตอกัน วิธีนี้จะเปนท่ี

ยอมรับของนักจิตว ิทยามากกว าการแขงขัน เนื่องจากในกระบวนการของการแขงขันนั้น เม่ือฝายหนึ่ง

ได อีกฝายหนึ่งจะเสีย แมบางคร ั้งการแขงขันอาจทําใหผลงานของกลุมดีข้ึนแตในแงของสัมพันธภาพ

มักเสียไป 

ไมค และฟรานซิส เดฟ (Mike & Francis Dave 1994, pp. 93-128) ความ

รวมมือ หมายถึง การทํางาน เพ่ือแบงปนผลกําไรแกก ัน ผลกําไรอาจเปนวัตถุ ความสุข หรือคุณคา

ทางจิตใจก็ได ความรวมมือทําใหสมาชิกมองเห็นความตองการ และความสนใจของกันและกันอยาง

เสมอหนาสามารถสนองความตองการของกันและกันได สมาชิกทํางานร วมกันบนพ้ืนฐาน ของการ

ช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน รวมท้ังใชความแตกตางทางความคิดการหาทางเลือกใหมากข้ึน 

ในความรวมมือท่ีแทจริง ซ่ึงมีชีวิตชีวาและรสชาตินั้นจะตองมีความขัดแยงปนอย ูดวย ความขัดแยง

เปนสิ่งท่ี 

วูดค็อค (Woodcock, 1981, p. 50) กลาววา ความรวมมือ คือ การท่ีแตละคน

ถูกมอบหมายและพรอมท่ีจะเก่ียวของกับงานท่ีเขาทําและ พรอมท่ีจะแบงปนทักษะรวมท้ังสารสนเทศ

กับคนอ่ืนๆ ใชความคิดทุกคนในทีมงาน โดยจะเปดเผยจุดออนจุดแข็งของตนเอง ถาหากการไวใจกัน

และการเปดเผยไมมีในทีมแลวความรวมมือก็จะไม เกิดข้ึนสิ่งสําคัญก็คือ บุคลากรสามารถพูดไดอยาง

ตรงไปตรงมา โดยปราศจากความกลัววาโง ผูนําทีมจะตองทํางานอยางหนักในอันท่ีจะทําใหเกิดความ

รวมมือ เพราะถาปราศจากความรวมมือแลว การทํางานท่ีแทจริงจะไมมีเม่ือบรรยากาศของการ

ทํางานท่ีเต็มไปดวยความรวมมือของสมาชิกท่ีพรอมจะเก่ียวของกัน มีขอผูกพัน ขาวสารจะถูกแบงปน

มากกวาการปดบัง แตละคนจะฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ความรวมมือนี้สนับสนุนใหบุคลากรมี

ขวัญสูง แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ความรูความสามารถและประสบการณตางๆ 

จะถูกนํามาใชโดยทีมงาน  

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดานความรวมมือ เปนองค ประกอบท่ี
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สําคัญโดยพิจารณาจาก ความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน แตละคนยอมรับ

จุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคน

ในทีมจะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพราะทุกคนในทีมมีความไววางใจซึ่งกันและก ัน ครูทุก

คนในทีมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา มีความสาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดีตอกัน ทําใหครูทุก

คนมองเห็นความตองการ และความสนใจของกันและกันอยางเสมอหนา สามารถสนองความ

ตองการของกันและกันได ครูทุกคนทํางานร วมกันบนพ้ืนฐานของการช วยเหลือเก้ือกูลกันและ

แบงปนกัน 

3) ดานการประสานงาน 

โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 75) ไดกลาวถึง การประสานงาน คือกําหนดกิจกรรม              

การดําเนินงาน กําหนดเปาหมายของทีมและวิธีวัดเปาหมาย กําหนดบทบาทหนาท่ีสมาชิกทีมการจัด

ใหบุคคลในองคการทํางานสัมพันธและสอดคลองกัน โดยตระหนักถึงภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

เปาหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององคการ วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการประสานงาน คือ 

(1) เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีแกพนักงานและผูเก่ียวของทุกฝาย 

(2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการสําเร็จตามเปาหมาย 

(3) เพ่ือใหงานมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(4) ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดกลาวถึงการประสานงาน ดังนี้ 

สมิต สัชฌุกร (2551, หนา 42) การประสานงาน หมายถึง การการจัดระเบียบ

ว ิธีการทํางานเพ่ือใหงานและ เจาหนาท่ีฝายตางๆ รวมมือปฏ ิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงาน

ซอนกัน ขัดแยงก ัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ท้ังนี้ เ พ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับ

วัตถุประสงค และนโยบายขององคการนั้นอยางสมานฉันท และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีองคประกอบ 

วัตถุประสงคของการประสานงาน และประโยชนของการประสานงาน ท่ีสงผลใหการทํางานเปนทีมมี

ประสิทธิภาพ 

วิจักษณา หุตานนท (2545, หนา 12-13) กลาวไววา การประสานงาน หมายถึง  

การดําเนินงานท่ีทําใหการปฏิบัติงานของบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝายไดเปนไป             

ในลักษณะรวมกันและสอดคลองกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางเดียวกัน กลาวอีกนัยหนึ่ง             

การประสานงาน หมายถึง ปจจัยในแงการบริหารท่ีชวยทําใหผูปฏิบัติงานหลายๆ หนวยงานเกิด

รวมกลุมพลัง รวมมือปฏิบัติงานใดงานหนึ่งใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวรวมกัน 

หรรษา เจริญทรัพย (2548, หนา 32-34) ไดสรุปความหมายของการประสานงาน             

ไววา หมายถึง การปฏิบัติงานอยางมีความรวมมือรวมใจกันของบุคคลในองคกร โดยประสาน

ความสามารถในการทํางานแตละดานของแตละบุคคลท่ีมีอยู และใชทรัพยากรการบริหารตางๆ 
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ประสานกันในการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และไดกลาวถึงหลักการประสานงานไววา  

(1) ผูมีอํานาจสั่งงานชัดเจนไมกาวกายกันในการดําเนินการประสานงานกัน

ระหวางหนวยงาน หากทุกคนตางคนตางทํางานจะทําใหไมไปในทิศทางเดียวกันหรือไมบรรลุตาม

เปาหมายของการทํางาน ดังนั้นการประสานงานจึงจําเปนตองมีสายการบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจใน

ตัดสินใจ หรือสั่งการท่ีชัดเจน 

(2) การติดตอสื่อสาร การประสานงานโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานคนละองคกร 

หากไมมีการติดตอสื่อสารท่ีดีถึงกันแลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิดถึงกันได และจะไมสามารถทราบได

วาแตละองคกรท่ีรับผิดชอบทํางานมากนอยเพียงไร ซ่ึงเปรียบเสมือนตางคนตางทํางานไปไม

ประสานงานกัน ดังนั้น การประสานงานท่ีดีจําเปนตองมีระบบการสื่อสารท่ีดี 

(3) การรวมมือซ่ึงกันและกัน เง่ือนไขการประสานงานกันเพ่ือใหบรรลุผลตาม

ความมุงหมายแลว ผูรวมประสานงานตองใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน หากแตเปนการปฏิบัติงาน

ของทุกฝายงานใหสอดคลองกันและกัน เพ่ือเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคใหเร็วข้ึน การทํางานรวมกัน

หากบุคลากร แตละคนท่ีอยูในองคกรไมมีความตั้งใจเต็มท่ีท่ีจะอุทิศเวลา แรงกายของตน ตลอดจน

ขาดความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีทางท่ีจะบรรลุความมุงหมาย 

(4) การวางแผนและกําหนดวิธีการทํางาน การท่ีจะใหเกิดการประสานงานกัน 

ระหวางองคกร จําเปนจะตองมีการกําหนดชี้แจงใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงแนวทางหรือวิธีการทํางาน 

เพ่ือจะไดประสานงานสอดคลองกัน การกําหนดแผนงานดังกลาว ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค และ

นโยบายของแผนงาน ข้ันตอนการทํางาน แผนงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

(5) การประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน ไมวาจะเปนหนวยงานเดียวกัน 

หรือตางหนวยงานก็ตาม แตละหนวยงานจะมีวัตถุประสงค และนโยบายท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการ

ทํางานรวมกันหรือองคการนั้นใหสอดคลองกัน จึงจะเปนการประสานการปฏิบัติงานของท้ังสองให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดานการประสานงาน หมายถึง กระบวน 

การหนึ่งท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคล 2 บุคคลข้ึนไป ผูมีอํานาจสั่งงานชัดเจนไมกาวกายกันใน

การดําเนินการประสานงานกัน มีการติดตอสื่อสารท่ีดีถึงกัน ผูรวมประสานงานตองใหความรวมมือซ่ึง

กันและกัน มีการวางแผน มีการกําหนดวิธีการทํางาน การประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน 

สามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถลด

ข้ันตอน และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 
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โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 76) ไดกลาวถึง ความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา คือ ความ             

1คิดใหมๆ ท่ีทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันไดหลายๆวิธี และสามารถทําประโยชนท่ีมีคุณคา

แกงานได ชอบท่ีจะคิดนอกกรอบ เพ่ือคนหาวิธีท่ีแตกตางในการทําสิ่งเดียวกัน คืออีกคุณสมบัติหนึ่งท่ี

องคกรตองการ แมสิ่งท่ีคิดอาจจะไมใชวิธีท่ีดีท่ีสุด แมจะลมเหลว แตคนท่ีมีทัศนคติเชนนี้จะไมหยุดคิด

อะไรใหมๆ ตลอดเวลา และสามารถสรางสรรคผลงานชิ้นใหมท่ีเปนท่ียอมรับและประสบความสําเร็จ

ได 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา ดังนี้ 

ณัฎฐพ ันธ เขจรน ันทน (2546, หนา 22-26) ไดกลาวถึง ความคิดสร างสรรค 

(creativity) ไววา การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบ ัน ทําใหทีมงานตองหาว ิธีปฏิบัติหรือสรางนวัตกรรม

ใหมๆ ท่ีดีกวาเดิมอยูเสมอ โดยระดมความค ิดในการแกปญหา และหาทางออกอยางสร างสรรค ให

แตกตางและดีกวาเดิม โดยอาศัยพลังความคิดและความสามารถของสมาชิกแตละคน ในการ

สรางการเปล ี่ยนแปลง และความกาวหนาแกทีมงาน ซึ ่งชวยใหทีมงานมีโอกาส และความ

ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 

ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546, หนา 7) ไดใหความหมายของคําวา ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค หมายถึง ความสามารถของสมองท่ีคิดไดกวางไกลหลายแงมุม เรียกวา ความคิดแบบอเนก

นัย ซ่ึงทําใหเกิดความคิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม เปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ

ของสิ่งตางๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู เขาใจ จนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ 

ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรคอันจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม หรือ

เพ่ือการแกไขปญหา ซ่ึงจะตองอาศัยบูรณาการจากประสบการณและความรูท้ังหมดท่ีผานมา 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ (2545, หนา 2) กลาวถึงลักษณะของคนท่ีมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรคไววา 

(1) มีความรูสึก ประหลาดใจท่ีไดพบไดเห็นสิ่งใหมๆ ท่ีนาท่ึงนาประหลาดใจ 

สนใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมๆ หรือของใหมๆ 

(2) มีสมาธิสูง เปนผูท่ีสามารถใหความสนใจหรือมีสมาธิจิตใจจดจออยูกับเรื่อง

หนึ่งเรื่องใดท่ีสนใจไดเปนเวลานานๆ ไมวอกแวก เพ่ือใชเวลานั้นไตรตรองหรือคิดในเรื่องท่ีกําลังสนใจ

อยู 

(3) สามารถยอมรับสิ่งตางๆ ได ยอมรับความไมแนนอน หรือสิ่งท่ีเปนขอขัดแยง

และความตึงเครียด 

(4) มีความเต็มใจท่ีจะทําในสิ่งใหมๆ มีความกลาหาญท่ีจะเผชิญกับสิ่งแปลกใหม

ไดทุกวัน  

ประคอง สุคนธจิตต             (2550, หนา 6-7) นอกจากน ั้นการปฏิบัต ิของสมาชิกจะตอง
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ใชความคิดสรางสรรค (creativity) การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน ทําใหทีมงานตองหาวิธีปฏ ิบัติ หรือ

สรางนวัตกรรมใหมๆ ท่ีดีกวาอย ูเสมอ โดยระดมความคิดในการแกปญหา และหาทางออกอยาง

สรางสรรค ใหแตกตางและดีกวาเด ิม หรือท่ีเรียกวา “คิดใหมทําใหม ” นั่นเอง ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ

จะตองดําเนินงานอย างสรางสรรค โดยอาศัยพลังความคิด และความสามารถของสมาชิกแตละคนใน

การสรางการเปลี่ยนแปลง และความกาวหนาแก ทีมงาน ซ ึ่งจะชวยให ทีมงานมีโอกาส และความ

ไดเปรียบเหน ือคูแขง 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา เปน

ความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ คิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม 

เสมอ โดยระดมความค ิดในการแกปญหา และหาทางออกอยางสร างสรรค ใหแตกตางและดีกวาเดิม             

โดยอาศัยพลังความคิดและความสามารถของสมาชิกแตละคน ในการสรางการเปล ี่ยนแปลง 

และความกาวหนาแกทีมงาน มีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดาน สนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ิมเติมอยูเสมอ สนใจปญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเผชิญปญหากระตือรือรนท่ีจะแกปญหา 

เผชิญกับปญหาตางๆ รับประสบการณตางๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหรือหลบถอย สามารถนําความรูและ

ประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา ซ่ึงชวยใหทีมงานมีโอกาส และความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 

5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 77) ไดกลาวถึงความกาวหนาท่ีตอเนื่องมีการคนพบ             

คนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและกวาตลอดเวลา 

(1) หากมีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จจะรีบทําทันที 

(2) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่องและปรับปรุง

ความสัมพันธกับลูกคา 

(3) มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวา 

(4) ความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดกลาวถึงความกาวหนาท่ีตอเนื่อง ดังนี้ 

ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551, หนา 582) ไดกลาววา การทํางานเปนทีมยุคใหม 

ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานจะตองมีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง เนื่องจากโลกยุค

ใหมมีการแขงขันสูง ทําใหตองมีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการ

แขงขันนั้นอยางรวดเร็ว โดยทุกคนในทีมงานและในองคการจําเปนตองเห็นความสําคัญของการกาวไป

ขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน เพราะจะเปนการรวมพลังในการทํางานเปนทีมเพ่ือความกาวหนาของ

องคการอยางแทจริง 

สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 42-149 ) ไดกลาววา ความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

ตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามีสวนรวมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณเรียนรูอยาง
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ตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหการมีมีสวนรวมของ

สมาชิกเปนไปอยางตอเนื่อง 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีการ

คนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและดีกวาตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหสําเร็จ รีบทําทันที มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง มีการแกไข

ปญหาไดทันทวงที มีการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของทีม มีความพรอมท่ีจะกาวไป

ขางหนาอยางไมหยุดยั้ง มีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการแขงขัน

อยางรวดเร็ว ทุกคนในทีมเห็นความสําคัญของการกาวหนาอยางพรอมเพรียงกัน  

จากการทํางานเปนทีมขางตน สามารถสรุปเปนรูปแบบการทํางานเปนทีม ได  

5 ดาน 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานความรวมมือ 3) ดานการประสานงาน 4) ดานความคิดสรางสรรคท่ี

กาวหนา 5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง  

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

ประสิทธิ์  จัตวัฒนกุล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวา การปฏิบัติงาน

วิชาการอยูในระดับดีมาก โดยเรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือดานหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชดานการเรียนการสอน ดานหองสมุด ดานวัดผลประเมินผล ดาน

วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนและดานนิเทศภายใน เม่ือพิจารณารายขอดานวัดผล

ประเมินผลขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบเพื่อปรับปรุงและเมื่อพิจารณา

ตามขนาดของโรงเรียนพบวา การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันโดย ภาพรวมมีความ

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมศักด์ิ พระเดชก่ิง (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของผู บริหารสถานศึกษาในการ

ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามทัศนะของ             

ผู บริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 

นครราชสีมาผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหาร 

สถานศึกษาปฏิบัติอยูในระดับดีมากเม่ือพิจารณารายดานพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู 

ในระดับดีมากทุกดานไดแกดานการใชการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอนดานการจัด 

กระบวนการเรียนการสอน ดานสื่อและแหลงการเรียนรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนการ 

สอน ดานการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและดานการสงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ 
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เรียนการสอน   

สุพิชฌา เจริญรักษ (2546, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การสรางทีมของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาตามการรับรู ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการวิจัยพบวาเรื่องการสรางทีมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครู โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือพิจารณาโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี

มาก และเม่ือจําแนกตามขนาดโรงเรียนปรากฏวาแตกตางกันยกเวนดานความสัมพันธระหวางกลุม

นั้นไมแตกตางกัน 

พัชรี พันธ  รัตโนดม (2546, บทคัดยอ) ได วิจัยเรื่อง องคประกอบพฤติกรรมการ

ติดตอสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาระดับองคประกอบพฤติกรรม

การติดตอสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการใน โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับดีมากและ ความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบพฤติกรรมการติดตอสื่อสารกับการปฏิบัติงานวิชาการใน โรงเรียนมัธยมศึกษา

โดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

ศักดิ์ชัย ชัยศร (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ใน

ครั้งนี้ ยึดขอบขายงานวิชาการตามมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 5 

งานคือ 1) งานธุรการทางวิชาการ 2) งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) งานสงเสริม วิชาการ4) 

งานกลุมประสบการณ 5) งานวัดผลและประเมินผล ผลการวิจัยพบวา ปญหาการ บริหารงานวิชาการ

โดยรวมท้ัง 5 งาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู มีปญหาอยูในระดับ ปานกลาง แตเม่ือ

พิจารณาในแตละงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา งานสงเสริมวิชาการ มีปญหามากท่ีสุด ใน

สวนแนวทางในการแกปญหาแตละงานเห็นวาควรมีการอบรม การนิเทศหรือ การใหความรูเก่ียวกับ

งานธุรการทางวิชาการ งานกิจกรรมการเรียนการสอน งานสงเสริมวิชาการ รวมกับการสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมของงานกลุมประสบการณ งานวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการจัดหางบประมาณ

มาสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการของแตละกิจกรรม   

วรวุธ ดาวงษา (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที  การศึกษาขอนแกน เขต  4 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการ             

ในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 มีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลางเกือบทุกดาน ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูการวัด

และการประเมินผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก   

ประทวน พรมจอย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู บริหาร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

57 

 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3  

มีการปฏิบัติในระดับมาก ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การวัดผลการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาการพัฒนาแหลง เรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา การประสานความรวมมือใน การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองคกรอ่ืน การ สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร และสถาบันอ่ืนท่ีจัด

การศึกษา สําหรับการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชนมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง   

ศิริพร เมฆวิทยา (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงาน

วิชาการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแกดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการ             

แกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นและสถาบัน

อ่ืน  

จิระศักดิ์ อินทรหอม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยรวมอยูใน 

ระด ับด ีมาก  เมื ่อพ ิจารณารายดานพบว า ดานการพัฒนาหลักส ูตรสถานศึกษาการพัฒนา

กระบวนการ เรียนรูการวัดผลประเมินผล การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษามีการบริหารงาน อยูในระดับมาก สวนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาการพัฒนาแหลงเรียนรูการแนะแนว การศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกบุคคล องคกร ครอบครัว หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอยู ในระดับ             

ปานกลาง   

ดารัตน พิมพอุบล (2550, บทคัดยอ) ไดเรื ่องศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน 

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ตามความคิดเห็นของ 

ครูผูสอนและครูวิชาการจําแนกตามขนาดโรงเรียนและ สถานภาพพบวา 1. การบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขพ้ืนท่ีการศึกษา ตราด ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและ

ครูวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ดานการจัดการ
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เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การศึกษาการประกันคุณภาพหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตรการนิเทศภายในและการวิจัยเพื ่อ พัฒนาการเรียนรู 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเช ิง

เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ตราด จําแนก

ตามโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเปนรอบดานพบวาดาน

จัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไดผล

การศึกษาดังนี้ 1) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการทํางาน เปน

ทีมในภาพรวมอยูในงานระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีระดับการทํางานเปนทีมในระดับมากทุก

ดาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน ดานการมีสวนรวมในการ

ทํางาน ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง ดานความไวเนื้อเชื่อใจ ดานความมีมนุษยสัมพันธและดานการสื่อสาร 

ตามลําดับ 2) สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการบริหารงาน

วิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการบริหารงานวิชาการในระดับมาก 

ทุกดาน เรียงตามลําดับมากไปนอยดังนี้ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศการศึกษา และ ดานการบริการวิชาการ ตามลําดับ               

3) การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในทางบวก

ระดับมาก  

ชัยภร สีมาตร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธการทํางานเปนทีมของครู และบุคลากร

ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีขอนแกน

เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียน

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวม มีความสัมพันธ อยูใน

ระดับ ปานกลางโดยพิจารณาเปนรายดาน พบวา การทํางานเปนทีมองคประกอบดานผูนํา มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับสูง องคประกอบดานสมาชิก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูใน

ระดับสูง องคประกอบดานการจัดการกลุม มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับปานกลางตามลําดับ              

สิริรัตน แกวสมบัติ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมของ

ครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ไดผลการศึกษาดังนี้ 1)  

การทํางานเปนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีการทํางานเปนทีมเฉลี่ยสูงสุด คือ             

มนุษยสัมพันธท่ีดี รองลงมาคือ การบรรลุเปาหมาย มีระดับทีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ แรงจูงใจ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณารายดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีจุดเนนการเรียนรูทีผูเรียน 

รองลงมาคือ การมีจุดหมายรวมกันและดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 3) 

การทํางานเปนทีมของครูมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อยางมี นัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .01 โดยพบวา การทํางานเปนทีมของครูมีความสัมพันธทางบวกกับ ประสิทธิผลของ

โรงเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก 

ชอฉัตร บุญเฉลิม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดผลการศึกษาดังนี้ 1)พฤติกรรมการทํางานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 จําแนกตามตําแหนง ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน พบวา แตกตางอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดทํากาศึกษาเรื่อง การทํางานเปนทีมของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแกน เขต 5 นี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 และ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 108 คน ครูผูสอน จํานวน 

237 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 

SPSS for Windows หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ คือ 

Mest ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ

ทํางานเปนทีม โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด

คือ การมีเปาหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การรวมมือ และการสื่อสารอยางเปดเผย ความกาวหนาท่ี

ตอเนื่อง ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีปฏสิัมพันธ 

อดิศร สุภาพคํา (2548, บทคัดยอ) ไดการศึกษาสภาพปญหาการทํางานเปนทีมในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 

1 และเขต 2 ไดผลการศึกษาดังนี้ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และเขต 2 ท่ี ปฏิบัติงานในสถานศึกษาซ่ึงมีขนาดแตกตางกันมี

ความคิดเห็นวาสภาพปญหาการทํางานเปนทีมในสถาน ศึกษาในภาพรวมทุกองคประกอบแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยทุกองคประกอบมีความ แตกตางกันระหวางสถานศึกษา

ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง  

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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มินุดิน (Minudin, 1987, Abstract) ไดทําวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ในรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย พบวา ผูบริหารมีหนาท่ีหลักดังนี้ การประเมินแผนงานโครงการของ 

โรงเรียนกระตุนครูอาจารยใหหาประสบการณเพ่ิมเติม ชี้แจงเปาหมายของโรงเรียนใหครูอาจารย 

ทราบชักนําการดําเนินงานแผนงานโครงการและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหเกิดผลสําเร็จ  

สอน นักเรียนแกไขปญหาและปกปองวิกฤตการณท่ีเกิดกับโรงเรียน  

เดลานีย (Delaney, 1995, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงาน

วิชาการกับ พัฒนาการของโรงเรียน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามการรับรู ของครูในโรงเรียน  

กรณีศึกษาท่ีเขต การศึกษาEdmonton ประเทศแคนาดา คําถามในการวิจัยวิจัยคือ ครูและผูบริหาร

รับรูวาการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานมีผลตอพัฒนาการของโรงเรียนหรือไม ผลจากการศึกษา

พบวา ครูและ ผู บริหารรับรู วาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีผลตอพัฒนาการของโรงเรียน 

และขอคนพบท่ี สําคัญจากการวิจัยนี้ คือ สไตล หรือแบบของภาวะผูนําของครูใหญเปนปจจัยหลักท่ี

สงผลตอ ความสําเร็จ งานวิจัยเสนอแนะวาการตัดสินใจนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

มาใช ควรยืดพัฒนาการของโรงเรียนเปนเหตุผลสําคัญ 

เชสเตอร (Chester, 1996, Abstract) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานวิชา             

การของผู บริหารการศึกษาท่ัวประเทศของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมท่ีทําใหการ

บริหารงานวิชาการของผู บริหารมีสมรรถภาพสูง เนื่องมาจากการสงเสริมใหครู มีความรู  

ความสามารถเพ่ิมข้ึน ไดแก สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลายๆ วิธี อภิปรายปญหา  

การปรับปรุงการเรียนการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพ่ือชวยเหลือครูใหม หาวิธีวิจารณงานของ

ครู แบบติเพ่ือกอโดยไมใหเสียกําลังใจ จัดใหมีการอบรมความรูเก่ียวกับวิชาการ ใหการศึกษาเพ่ิมเติม 

แกคณะครูเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการสอน จายเงินคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและคาท่ีพักใหแกครูท่ีไป

อบรมทางวิชาการ   

แมคคาธี (Mc Carthy, 1997, Abstract) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

ของ ผู บริหารโรงเรียนในรัฐนิวเจอรซ่ี กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน 

ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชาและครู พบวากลุมครูมีความเห็นไมสอดคลอง กับผูบริหารและ

ผูชวย ฝายวิชาการเก่ียวกับบาทในการปฏิบัติงานวิชาการ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการและกลุมตัวอยางท้ังหมดมีความเห็นวา ผู บริหารโรงเรียนควรมีบทบาทและความ 

รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพมากท่ีสุด 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของจะเห็นวารูปแบบการทํางานเปนทีมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะชวย

ใหองคการประสบความสําเร็จ ซ่ึงอาศัยการรวมแรงรวมใจของสมาชิกในดานตางๆ เชน การมี

เปาหมายเดียวกัน การมีผูนําทีมท่ีดี การมีปฏิสัมพันธท่ีดี มีการสื่อสารแบบเปด ซ่ึงก็จะทําใหสงผลตอ

การริการงวิชาการในดาน ประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประสิทธิผลการพัฒนา
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กระบวนการการเรียนรู ประสิทธิผลการวัด และประเมินผลการเรียน ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา 

ประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในองคกร 

ผูบริหารก็พรอมท่ีจะบริหารงานโดยใชวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือนําพาองคกรไปสูจุดหมาย

สมดังเจตนารมณท่ีวางไว และจะสงผลโดยตรงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

ผูรวมงาน และผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน 

 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาไดนํามากําหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) ประกอบดวยคือ  

2.5.1 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผล ศึกษาจากแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม (2545, 

หนา 111), ฮอย และมิสเกล(Hoy & Miskel,2001,p. 373) สวนการบริหารงานวิชาการท่ีจะทําให

การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกขอบขายของการบริหาร

วิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หนา 32-38) โดยเลือกดานท่ีมีผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกัน

ท่ีอยูในระดับมาก ของอํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 71-72) รวมท้ังของศิริพร เมฆวิทยา (2548, 

หนา 87-88) ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) ประสิทธิผลการวัด และประเมินผล

การเรียน 4) การนิเทศการศึกษา 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัยซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ             

ในการดําเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค การประชุม อบรม หรือสัมมนา พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจดานหลักสูตร             

การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน การสอนอยางเหมาะสม การสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตร             

การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดใหมีการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของท้ังในและนอก สถานศึกษา มีความ

สอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคม เศรษฐก ิจ และเทคโนโลยี ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน 

ผูเรียนรูอยางหลากหลายตามศ ักยภาพของผ ูเรียน ให ผูเรียนไดเรียนร ูตามความตองการของส ังคม             

ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 2) การพัฒนากระบวนการ             

การเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน

การสอน และ การบริหารงานวิชาการการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือก ิจกรรมตางๆ ท่ีนักเรียน

รวมก ันทํา โดยนักเรียนเปนศูนยกลางของความสนใจและการสอน ค ือ ก ิจกรรมท่ีครูเป ็นผูดําเนินการ
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ให ก ิจกรรมตางๆ เปนไปในแนวทางตามแผนการสอนและค ูมือ เสนอแนะไว การสงเสริมใหการวัดผล 

ประเมินผลการเรียนการสอน เปนไปตามหลักเกณฑและระเบียบกําหนด การนําผลการวัดผลและ 

ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน เพ่ือใหก ิจกรรมการเรียน             

การสอนบรรล ุว ัตถ ุประสงค การเรียนรูของหล ักส ูตร ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตาม             

เปาหมายท่ีกําหนดไว 3) การวัด และประเมินผลการเรียน หมายถึง ความสามารถในการทำความ

เข าใจระเบ ียบวดัผลให ละเอ ียด ล ึกซ ้ึง สามารถอธ ิบายหรือชี้แจงให ครูผูสอนเข าใจและปฏ ิบัติได จ ัดให 

มีการว ัดและประเมินผลการเรียน ให เปนไปตามหล ักเกณฑท ี่ระเบ ียบกำหนดไว วางแผนกำหนด

ระยะเวลาการว ัดและประเมินผล และจ ัดทําปฏ ิทินปฏ ิบัติงานให สอดคล องก ับหล ักส ูตร และเวลา

เรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ แบบฟอรม เครื่องม ือท่ีจําเปน เพ่ือใชดําเนินงานว ัดและประเมินผลให พรอม 

และเพียงพอ จัดสรางเครื่องม ือว ัดท่ีม ีค ุณภาพ ปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน และ             

มีประส ิทธ ิภาพ ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 4) การนิเทศ

การศึกษา หมายถึง ความสามารถในการท่ีผูบริหารใชกระบวนนิเทศอยางเปนระบบ มีการแสดงบท            

บาทในการนิเทศชวยเหลือ และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน สงเสริมใหผูรับการนิเทศตระหนักถ ึงความ

ความสำค ัญของการนิเทศ ศึกษาว ิธ ีการท่ีหลากหลายท ี่จะเปนส วนชวยกระต ุนความสนใจ และความ

รวมม ือมีการนิเทศอยางตอเนื่องและมีประส ิทธ ิภาพ ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ

นิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรท่ีดีแกผูรับการนิเทศ รวมประชุมวางแผนนิเทศภายใน

โรงเรียนกับผูนิเทศและครู ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศตามวัตถุประสงค ที่ตั้งไว  โดยใช

ทรัพยากรใหเกิดผลล ัพธตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

จ ัดการศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง การสรางความเขาใจเก่ียวกับแนว ทางการประกัน

คุณภาพของ โรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนหล ักประก ันว าสถานศึกษาม ีระบบการจ ัดการศึกษาท่ีม ี

ค ุณภาพนาเชื่อถ ือ การกําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการอยาง 

ตอเนื่องและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การตรวจสอบ ทบทวนและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา 

ประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน การนําผลการดําเนินงานไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจาก

สมศ. ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.5.2 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการทํางานเปนทีมของครู ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการ

ทํางานเปนทีมจากนักการศึกษา และนักวิชาการ สําหรับการทํางานเปนทีมท่ีทําใหการบริหาร

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูง และเปนรูปแบบของการทํางานเปนทีมยุคใหม ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

ไดนําแนวคิดการทํางานเปนทีมจากโ รม มิ่ง (Roming, 1996, p. 69) ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบ
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แนวคิดในการวิจัย ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการสื่อสาร หมายถึง การท่ีสมาชิกรับทราบ

ขอมูลในการทํางานอยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด การโต

เถียงมีการเปดโอกาสใหมีการโตเถียง แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย การตรวจสอบ

ขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย ใชการสื่อสารสองทางหรือหลายทางมากกวาสื่อสารทางเดียว กลา

เผช ิญหนาในการชวยแกปญหาอย างเต็มใจและจริงใจ มีความเชื่อถือ และมีความเขาใจซึ่งกันและ

ก ัน มีการเรียนรูเกี่ยวกับบุคคลอื่นในดานความตองการ ความคาดหว ัง ความชอบ 2) ดานความ

รวมมือ หมายถึง เปนองค ประกอบท่ีสําคัญโดยพิจารณาจาก ความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความ

ค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคนในทีมจะ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพราะทุกคนในทีมมีความไววางใจซึ่งกันและก ัน ครูทุกคนในทีม

สามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา มีความสาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดีตอกัน ทําใหครูทุกคน

มองเห็นความตองการ และความสนใจของกันและกันอยางเสมอหนา สามารถสนองความตองการ

ของกันและกันได ครูทุกคนทํางานร วมกันบนพ้ืนฐานของการช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน 3) 

ดานการประสานงาน หมายถึง กระบวนการหนึ่งท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคล 2 บุคคลข้ึนไป 

ผูมีอํานาจสั่งงานชัดเจนไมกาวกายกันในการดําเนินการประสานงานกัน มีการติดตอสื่อสารท่ีดีถึงกัน 

ผูรวมประสานงานตองใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน มีการวางแผน มีการกําหนดวิธีการทํางาน การ

ประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน สามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกรตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถลดข้ันตอน และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคกร ได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา หมายถึง เปนความ             

สามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล คิดนอกกรอบ คิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม โดย

ระดมความค ิดในการแกปญหา และหาทางออกอยางสร างสรรค ใหแตกตางและดีกวาเดิม โดย

อาศัยพลังความคิดและความสามารถของสมาชิกแตละคน ในการสรางการเปล ี่ยนแปลง และ

ความกาวหนาแกทีมงาน มีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดาน สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติม

อยูเสมอ สนใจปญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเผชิญปญหากระตือรือรนท่ีจะแกปญหา เผชิญ             

กับปญหาตางๆ รับประสบการณตางๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหรือหลบถอย สามารถนําความรูและ

ประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา ซึ่งชวยใหทีมงานมีโอกาส และความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน 5) 

ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง หมายถึง มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและ

ดีกวาตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จ รีบทําทันที มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง มีการแกไขปญหาไดทันทวงที มีการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานของทีม มีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง มีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทาง

ท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการแขงขันอยางรวดเร็ว ทุกคนในทีมเห็นความสําคัญของการกาวหนา

อยางพรอมเพรียงกัน 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)เปนการศึกษารูปแบบ 

การทํางานเปนทีมของครูท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

3.3 การสรางเครื่องมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

3.1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 142 คน และ

ครู จํานวน 1,448 คน รวมประชากร 1,590 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูบริหาร และครูสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง รวมกลุมตัวอยาง 448 คน           

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 142 คน และครูจํานวน 306 คน กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ

เครซี และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp. 607-610) โดยจําแนกตามรายอําเภอ 4 อําเภอ 

คือ อําเภอเมือง อําเภอบางประกง อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว และอําเภอบานโพธิ์ จากนั้นมาเทียบสัดสวน          

ตามรายอําเภอและใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ดังตาราง 2 
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ตาราง 1 จําแนกประชากร และกลุมตัวอยางขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามรายอําเภอ 

 

อําเภอ โรงเรียน 
ประชากร  กลุมตัวอยาง  

ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร คร ู รวม 

เมือง 37 37 523 560 37 111 37 

บานโพธิ ์ 25 25 167 197 25 35 25 

บางปะกง 29 29 303 332 29 64 29 

บางน้ําเปรี้ยว 51 51 455 506 51 96 51 

รวม 142 142 1,448 1,590 142 306 142 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีมท่ี

สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 แบงออกเปน3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม             

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแก ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน             

และตําแหนงหนาท่ี 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา            

(rating scale) ของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2545, หนา 96) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคา

น้ําหนักคะแนนดังนี้ 
 

5   หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากท่ีสุด 

4   หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก 

3   หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับนอย 

1   หมายถึง   รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร สังกัด             

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปน
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แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)ของ บุญชม ศรีสะอาดและบุญสง นิลแกว (2545, หนา           

96) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้ 
   

5   หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด 

4   หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับมาก 

3   หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับนอย 

1   หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือ 

 

ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ              

มีข้ันตอนดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวเสนอตออาจารย

ท่ีปรึกษา เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3.3.2 กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 

3.3.3 สรางแบบสอบถามเรื่องรูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    

3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ 

3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา             

(ontent Validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท (Index of Items             

Objective Congruence :IOC) แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOCตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  

1. อาจารยอํานาจ บุญประเสริฐ 

ตําแหนง อาจารย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

(ดานเนื้อหา) 

2. ดร.นุสินธุ รุงเดช 

ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทราเขต 1 

(ดานเนื้อหา) 

3. นายนิทัศน นักเสียง  
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ตําแหนง ผู อํานวยการโรงเรียนบานดอนเกาะกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

(ดานเนื้อหา) 

4. นายทวี แกนดํา  

ผูอํานวยการโรงเรียนสุเหราดอนกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

(ดานภาษา) 

5. ดร.ปริญญา มีสุข 

ตําแหนง อาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

(ดานสถิติ และวิจัย)  

3.3.6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อําเภอสนามชัยเขต โรงเรียนละ 2 คน             

จํานวน 15 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 30 คนดังนี้ 

1. โรงเรียนหนองกลางดง   9.โรงเรียนบานโปงตาสา  

2. โรงเรียนบานทาคาน   10.โรงเรียนบานชําขวาง  

3. โรงเรียนวัดน้ําฉา    11.โรงเรียนบานนาโพธิ์ 

4. โรงเรียนวัดกกสับ    12.โรงเรียนบานเขาสะทอน  

5. โรงเรียนวัดสนามชาง   13.โรงเรียนวัดเทพพนาราม  

6. โรงเรียนบานอางทอง   14.โรงเรียนสียัดพัฒนา  

7. โรงเรียนบานไมแกวประชานุเคราะห  15. โรงเรียนอางตะแบก 

8. โรงเรียนวัดดอนข้ีเหล็ก    

3.3.7 วิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดคาความ

เชื่อม่ันเทากับ 0.96 

3.3.8 ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
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3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอความ

รวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในขออนุญาต            

ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 448 ชุด 

3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลถามดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง            

ครบจํานวน 448ชุด 

3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถ่ีและหาคารอยละ 

3.5.2 วิเคราะหระดับรูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม           

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวมาแปล

ความหมายของระดับการทํางานเปนทีมของครตูามเกณฑดังนี้  

(บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว,2545,หนา 23) 

4.51-5.00  หมายถึง   รปูแบบการทํางานเปนทีม   อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50  หมายถึง   รูปแบบการทํางานเปนทีม   อยูในระดับมาก 

2.51-3.50  หมายถึง   รูปแบบการทํางานเปนทีม   อยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50  หมายถึง   รูปแบบการทํางานเปนทีม   อยูในระดับนอย 

1.00-1.50  หมายถึง   รูปแบบการทํางานเปนทีม   อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.3 วิเคราะหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวมาแปลความหมาย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ            

ของสถานศึกษา ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว,2535,หนา23) 

4.51-5.00   หมายถึง    ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร  

อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51-4.50   หมายถึง    ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร 

อยูในระดับมาก 

2.51-3.50   หมายถึง    ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร 
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อยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50   หมายถึง    ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร 

อยูในระดับนอย 

1.00-1.50   หมายถึง    ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผูบริหาร 

อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.5.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ใชการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s Product  Moment Correlation Coefficient) 

โดยใชเกณฑการวิเคราะห ( r) ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร (Runyon & Haber,  

1996,  p.238)  ดังนี้ 

คา  r=1 

 

 

คา  r= 0.71- 0.99   

 

 

คา  r= 0.31- 0.70  

 

 

คา  r=  0.01 - 0.30   

 

 

 

คา  r=0 

 

 

หากคา rมีคาเปนบวก ( + ) 

 

 

 

หากคา rมีคาเปนลบ  ( - ) 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ   

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

                   มีความสัมพันธอยูในระดับมากท่ีสุด   

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

                   มีความสัมพันธอยูในระดับมาก 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ     

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

                   มีความสัมพันธอยูในระดบัปานกลาง 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

                   มีความสัมพันธอยูในระดบันอย 

 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ   

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ไมมีความสัมพันธ 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทาง 

เดียวกันในลักษณะคลอยตามกัน 

หมายความวา  รูปแบบการทํางานเปนทีมกับ 
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ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางตรงกัน 

ขามหรือผกผันกัน 

3.5.5 วิเคราะหรูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression analysis) โดยใชวิธี (Stepwise regression) เพ่ือพยากรณตัวแปรรูปแบบ

การทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมีนัยสําคัญ แลวจึงนําตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญ           

ทางสถิติไปสรางสมการพยากรณ 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังนี้ 

3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน 

1) คารอยละ (Percentage) 

2) คาเฉลี่ย ( X ) 

3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

1) การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,Product 

Moment Correlation Coefficient)  

2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 

 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผล

การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ผูวิจัยไดเสนอผล           

การวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี 

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม             

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการทํางานเปนทีม กับประสิทธิผล           

การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

  ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือหาความสามารถในการพยากรณ

รูปแบบการทํางานเปนทีม ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 

4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ           

ทางสถิติท่ีใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

   X   แทน คะแนนเฉลี่ย 

   S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  t   แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
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   S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 

   R   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

   R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 

  b   แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนน
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   β   แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณท่ีปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   

   p  แทน คาความนาจะเปน (Probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

    a  แทน คาคงท่ี 

   F   แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  (F-distribution) 

   ∗   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   X1   แทน ดานการสื่อสาร 

   X2   แทน ดานความรวมมือ 

   X3   แทน ดานการประสานงาน 

   X4  แทน ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา  

            X5    แทน ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 
  X  แทน รูปแบบการทํางานเปนทีม 

   Y1   แทน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   Y2   แทน ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

   Y3   แทน ประสิทธิผลการวัด และประเมินผลการเรียน 

   Y4   แทน ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา 

                        Y5   แทน ประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

   Y   แทน ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

   r   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   y´  แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนดิบ 

   Z´y  แทน สมการถดถอยพหูคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี  

 

ตาราง 2 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนก 

            ตามระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงหนาท่ี  

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

1. วุฒิการศึกษา   
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    ระดับปริญญาตรี 283 63.17 

    ระดับปริญญาโท 165 36.83 

   

รวม 448 100.00 

 

ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

2. ประสบการณในการทํางาน 

    ไมเกิน 5 ป  

    6 – 10 ป  

    11 – 15 ป  

    16 ปข้ึนไป  

 

100 

116 

135 

97 

 

22.32 

25.89 

30.14 

21.65 

รวม 448 100.00 

3. ตําแหนงหนาท่ี 

    ผูบริหาร  

    ครูผูสอน 

 

142 

306 

 

31.70 

68.30 

รวม 448 100.00 
 

  จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ 

จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 36.17 รองลงมา ระดับปริญญาโท มีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 36.83 

ประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด คือ 11 – 15 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 30.14 รองลงมา

ประสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 25.89 ประสบการณในการทํางาน                

ไมเกิน 5 ป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 22.32 ประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 97 คน           

คิดเปนรอยละ 21.65 และตําแหนงหนาท่ีเปนครูมากท่ีสุด คือ จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมา

เปนผูบริหาร จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 31.70  
 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย 
  
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมและรายดาน 
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รูปแบบการทํางานเปนทีม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ดานการสื่อสาร 4.33 .40 มาก 2 

2. ดานความรวมมือ 4.34 .37 มาก 1 

3. ดานการประสานงาน 4.31 .37 มาก 3 

4. ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 4.31 .32 มาก 3 

5. ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 4.29 .36 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.32 .34 มาก  

 

  จากตาราง 3 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.32) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก          

ไปนอย คือ ดานความรวมมือ ( X = 4.34) รองลงมา คือ ดานการสื่อสาร ( X = 4.33) และ ดานการ

ประสานงาน กับ ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X = 4.31) สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง ( X = 4.29) 
 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสื่อสาร 
 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. รับทราบขอมูลในการทํางานอยางถูกตอง 

   ชัดเจนและท่ัวถึง 

4.34 .55 มาก 5 

2. เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด 4.35 .56 มาก 4 

3. มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางท่ัวถึง 4.33 .57 มาก 6 

4. มีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยาง 

    เปดเผย 

4.36 .56 มาก 3 

5. มีโอกาสตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย 4.20 .64 มาก 10 

6. แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน 4.43 .56 มาก 1 

7. มีการใชการสื่อสารมากกวาทางเดียว 4.37 .56 มาก 2 

8. ชวยกันแกปญหาอยางเต็มใจ 4.32 .55 มาก 7 

9. มีความเชื่อถือและมีความไววางใจซึ่งกัน 4.30 .54 มาก 9 
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    และกัน 

10. มีความเขาใจความตองการ ความคาดหวัง 

     และความชอบของผูอ่ืน 

4.31 .54 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 4.33 .40 มาก  
 

  จากตาราง 4 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.33) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

คือ แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ( X = 4.43) รองลงมา คือ มีการใชการสื่อสารสองทาง

หรือหลายทางมากกวาสื่อสารทางเดียว ( X = 4.37) และมีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยาง

เปดเผย ( X = 4.36) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีโอกาสตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย ( X = 

4.20)  

 

 

 

 

ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความรวมมือ 
 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. มีความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็น 

    ซ ึ่งกันและก ัน 

4.20 .65 มาก 6 

2. ชวยกันทํางานเทาท่ีตนเองจะมีความสามารถทํา 

    ไดอยางดีท่ีสุด 

4.31 .58 มาก 4 

3. ท ุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง 

   อิสระ 

4.34 .57 มาก 2 

4. ทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนอยาง 

    จริงใจ 

4.32 .58 มาก 3 

5. มีความสาม ัคคีในการทํางาน 4.35 .57 มาก 1 

6. ทุกคนมองเห็นความตองการของกันและกัน 4.20 .65 มาก 6 

7. มีการช วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน 4.30 .60 มาก 5 
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เฉลี่ยรวม 4.34 .37 มาก  
 

  จากตาราง 5 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.34) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย คือ มีความสาม ัคคีในการทํางาน ( X = 4.35) รองลงมา คือ ท ุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ ( X = 4.34) และทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนอยางจริงใจ ( X = 4.32) สวนขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน กับ ทุกคนมองเห็น

ความตองการของกันและกัน มีคาเทากันท่ี ( X = 4.20) 

 

ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการประสานงาน 
 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. มีการวางแผนงานรวมกัน 4.29 .54 มาก 7 

2. มีการกําหนดวิธีการทํางานรวมกัน 4.33 .55 มาก 5 

3. มีการประสานงานตามนโยบายรวมกัน 4.34 .55 มาก 4 

4. สามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุ 

   วัตถุประสงคขององคกรตามเวลาท่ีกําหนด 

4.32 .57 มาก 6 

 

 

ตาราง 6 (ตอ) 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

5. สามารถลดข้ันตอนในการทํางาน 4.35 .56 มาก 3 

6. สามารถลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานใน 

    องคการได 

4.20 .64 มาก 8 

7. มีการประสานงานดวยระบบการสื่อสารท่ีดี 4.44 .56 มาก 1 

8. มีการประสานความรวมมือซ่ึงกันและกัน 4.42 .52 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.31 .37 มาก  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

69 
 
 จากตาราง 6 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการประสานงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.31) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก 

ไปนอย คือ มีการประสานงานดวยระบบการสื่อสารท่ีดี ( X = 4.44) รองลงมา คือ มีการประสานความ

รวมมือซ่ึงกันและกัน ( X = 4.42) และสามารถลดข้ันตอนในการทํางาน ( X = 4.35) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ สามารถลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคการได ( X = 4.20) 

 

ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 
 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. มีความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดได 

    กวางไกล 

4.43 .56 มาก 1 

2. มีการคิดนอกกรอบ 4.35 .58 มาก 2 

3. คิดหาทางแกไขปญหาไวหลายๆ ทาง 4.24 .52 มาก 8 

4. เตรียมทางเลือกสําหรับการแกปญหาไว 

    มากกวาหนึ่งทาง 

4.29 .54 มาก 6 

5. มีความรอบรู ทันตอเหตุการณรอบดาน   4.31 .55 มาก 5 

6. สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ 4.26 .59 มาก 7 

7. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได 4.34 .55 มาก 3 

8. มีความกระตือรือรนท่ีจะแกปญหา เม่ือเผชิญ 

    กับปญหา 

4.19 .63 มาก 9 

9. สามารถนําความรูและประสบการณตางๆ  

    มาใชแกปญหา 

4.13 .56 มาก 10 

 

ตาราง 7 (ตอ) 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

10. ใชกระบวนการคิดท่ีผสมผสานความคิดเดิม 

     เกิดเปนแนวคิดใหมเพ่ือใชในการแกปญหา 

4.33 .58 มาก 4 
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เฉลี่ยรวม 4.31 .32 มาก  

 

 จากตาราง 7 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.31) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล ( X = 4.43)           

รองลงมา คือ มีการคิดนอกกรอบ ( X = 4.35) และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ( X = 4.34) สวน

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สามารถนําความรูและประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา ( X = 4.13) 

 

ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 
 

รูปแบบการทํางานเปนทีม  
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติ 

    การท่ีเร็วกวา 

4.41 .56 มาก 1 

2. ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จไดทันเวลา 4.34 .58 มาก 2 

3. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง 

    ตอเนื่อง 

4.23 .51 มาก 8 

4. มีการแกไขปญหาในการทํางานไดทันทวงที 4.28 .54 มาก 5 

5. มีการตัดสินใจในการปรับปรงุกระบวนการ 

    ทํางาน 

4.31 .55 มาก 4 

6. มีความพรอมท่ีจะพัฒนาความกาวหนา 

    อยางไมหยุดยั้ง 

4.25 .58 มาก 7 

7. มีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขันได 

    อยางรวดเร็ว 

4.33 .55 มาก 3 

8. ทุกคนเห็นความสําคัญของการกาวหนาของ 

    การทํางาน 

4.26 .59 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 4.29 .36 มาก  
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 จากตาราง 8 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.29) เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวา ( X = 4.41) รองลงมา คือ 

ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จไดทันเวลา ( X = 4.34) และมีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขัน

ไดอยางรวดเร็ว ( X = 4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง

ตอเนื่อง ( X = 4.23) 

  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 

ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสาํนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.31 .39 มาก 1 

2. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  4.28 .36 มาก 4 

3. การวัด และประเมินผลการเรียน 4.30 .38 มาก 2 

4. การนิเทศการศึกษา 4.27 .38 มาก 5 

5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 4.30 .38 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.29 .36 มาก  

 

 จากตาราง 9 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X = 4.29) เรียงลําดับคาเฉลี่ย           

จากมากไปนอย คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 4.31) รองลงมา คือ การวัด และประเมินผล

การเรียน กับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ( X = 4.30) และ การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  (

X = 4.28) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การนิเทศการศึกษา ( X = 4.27) 

 

ตาราง 10 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสาํนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ระดับความคิดเห็น 
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X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ  

    วิสัยทัศน เปาหมายตามวตัถุประสงคท่ีตั้งไว 

4.33 .57 มาก 4 

 

 

ตาราง 10 (ตอ) 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 

    คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4.34 .57 มาก 3 

3. ครนูําหลักสูตรไปใชจัดการเรยีนการสอนตาม 

    วัตถุประสงคท่ีตั้งไวตอเนื่อง 

4.31 .58 มาก 6 

4. สถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตรให 

    เกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

4.36 .56 มาก 1 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการ 

    ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องใหเกิดผลลัพธตรง 

    ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

4.21 .65 มาก 9 

6. สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตร 

    โดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

4.32 .58 มาก 5 

7. สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีความสอดคลองกับการ 

    เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

4.31 .58 มาก 6 

8. สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับความ 

    ตองการของผูเรียนในปจจุบัน 

4.30 .60 มาก 8 

9. สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูตาม 

    ความตองการของสังคม 

4.35 .57 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.31 .39 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบวา การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.31) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตรใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค
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ท่ีตองการ ( X = 4.36) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการของ

สังคม ( X = 4.35) และสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ( X = 4.34) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวม

ในการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ( X = 4.21) 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 11 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู  

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม 

   การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.20 .65 มาก 6 

2. สถานศึกษาศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใช 

    สื่อใหตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ีตัง้ไว 

4.31 .58 มาก 4 

3. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน 

    วิชาการไดอยางคลองแคลว 

4.34 .57 มาก 2 

4. ครูปรับปรงุการเรียนการสอน โดยนกัเรียนเปน 

    ศูนยกลางของการสอนตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

4.32 .58 มาก 3 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหการวัดผล ประเมินผลการ 

    เรียนการสอน ระเบียบกําหนด 

4.35 .57 มาก 1 

6. ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใช 

    ในการปรับปรงุการจัดการเรียน การสอน 

4.20 .65 มาก 6 

7. ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใช 

   ในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนใหดีข้ึน 

4.30 .60 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.28 .36 มาก  
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 จากตาราง 11 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X

=4.28) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาสงเสริมใหการวัดผล ประเมินผลการเรียน 

การสอน ระเบียบกําหนด ( X = 4.35) รองลงมา คือ สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ

ไดอยางคลองแคลว ( X = 4.34) และครูปรับปรงุการเรียนการสอน โดยนักเรียนเปนศูนยกลางของการ

สอนตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  ( X = 4.32) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กับ ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมา

วิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X = 4.20) 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 12 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการวัด และประเมินผลการเรียน 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ครูเขาใจระเบียบวัดผลอยางละเอียดตามหลักเกณฑท่ี 

    ระเบียบกําหนดไว 

4.33 .57 มาก 3 

2. สถานศึกษาจัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียน ให 

    เปนไปตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว 

4.31 .58 มาก 5 

3. สถานศึกษาวางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดและ 

    ประเมินผลตามกําหนด 

4.35 .57 มาก 1 

4. สถานศึกษาจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 

    ตามแผนท่ีวางไว 

4.21 .66 มาก 8 

5. สถานศึกษาจัดทําโครงสรางเวลาเรียนใหสอดคลอง  

    กับโครงสรางตามหลักสูตรท่ีตั้งไว 

4.32 .57 มาก 4 

6. สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือเพ่ือใชดําเนินงานวัด และ 4.30 .60 มาก 6 
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    ประเมินผลใหพรอมและเพียงพอ 

7. สถานศึกษาจัดสรางเครื่องมือวัด  และประเมินผลท่ีมี 

    คุณภาพ 

4.29 .59 มาก 7 

8. สถานศึกษาปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มี 

    มาตรฐาน   

4.34 .58 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.30 .38 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการวัด และประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.28) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาวางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผลตาม

กําหนด ( X =4.35) รองลงมา คือ สถานศึกษาปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน ( X =4.34)

และครูเขาใจระเบียบวัดผลอยางละเอียดตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว ( X = 4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตามแผนท่ีวางไว ( X = 4.21) 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 13 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสาํนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการนิเทศการศึกษา 
 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศอยางเปนระบบ 4.18 .66 มาก 7 

2. สถานศึกษาทําหนาท่ีในการนิเทศชวยเหลือและ 

    พัฒนาบุคลากร ตามแผนท่ีวางไว 

4.29 .59 มาก 5 

3. สถานศึกษาสงเสริม ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึง    

    ความสําคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4.32 .58 มาก 2 

4. สถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเปน 4.30 .60 มาก 3 
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    การชวยกระตุนความสนใจ และความรวมมือ 

5. สถานศึกษามีการนิเทศอยางตอเนื่อง และมี 

    ประสิทธิภาพ 

4.33 .58 มาก 1 

6. สถานศึกษาใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิม 

    ประสิทธิภาพในการนิเทศ 

4.19 .65 มาก 6 

7. สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการ 

   นิเทศ 

4.30 .58 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 4.27 .38 มาก  

 

 จากตาราง 13 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.27) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการนิเทศอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ( X = 4.33) 

รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริม ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึง ความสําคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ( X = 4.32) และสถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเปนการชวยกระตุนความสนใจ 

และความรวมมือ กับ สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศมีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X = 

4.30) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศอยางเปนระบบ ( X = 4.18) 

 

ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสาํนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพ 
 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการของการบริหารจ ัด 

    การศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง 

4.32 .29 มาก 3 

 

ตาราง 14 (ตอ) 
 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. สถานศึกษาพัฒนากระบวนการของการบริหารจ ัด 

    การศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง 

4.32 .29 มาก 3 
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2. สถานศึกษาสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ 

    ประกันคุณภาพของโรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของใหตรง 

    ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4.31 .60 มาก 4 

3. สถานศึกษากําหนดโครงสรางในการบริหาร 

   โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา 

4.33 .59 มาก 2 

4. สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาโดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการ 

    ใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

4.21 .65 มาก 7 

5. สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา 

    ประจําปเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตรงตาม 

    ว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ 

4.34 .57 มาก 1 

6. สถานศึกษานําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุง 

    พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหตรงตาม 

    วัตถุประสงคท่ีตองการ 

4.29 .59 มาก 6 

7. สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการ 

    ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

4.30 .59 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.30 .38 มาก  

 

 จากตาราง 14 พบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.30) 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ ( X = 4.34) รองลงมา คือ สถานศึกษากําหนด

โครงสรางในการบริหารโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา ( X = 4.33) และสถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

ของการบริหารจ ัดการศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง ( X = 4.32) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการให

บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  ( X = 4.21) 

 

 

 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง รูปแบบการทํางานเปนทีม กับ ประสิทธิผล

การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของรูปแบบการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผล 

 การบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X1 1.00      

X2 .976* 1.00           

X3 .967* .973* 1.00          

X4 .792* .829* .851* 1.00         

X5 .783* .793* .821* .917* 1.00        

Y .920* .935* .915* .736* .748* 1.00 

*p ≤ .05 

 

 จากตาราง 15 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีมทุกรูปแบบ กับ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีความสัมพันธในทางบวกในระดับมาก           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ รูปแบบการทํางาน

เปนทีม ดานดานความรวมมือ กับ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ (rx2y = .935) ดานดานการสื่อสาร (rx1y 

= .920) ดานการประสานงาน (rx3y = .915) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (rx5y = .748) สวนดานท่ีมี

ความสัมพันธต่ําสุดคือ ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา (rx4y = .736)  

  

 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหรูปแบบการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 

 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางรูปแบบการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการบริหาร 

วิชาการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
 

Modal ss Df MS F Sig 

Resgression 54.250 4 13.562 900.092* .000 

Residual 6.675 443 .015   

Total 60.925 447    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 16 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีมทุกรูปแบบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตอไป 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ รูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร 

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   

   

ตัวแปร B S.E.b Β t        Sig 

ดานความรวมมือ (X2) .868 .067 .877 12.883* .000 

ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา (X4) -.397 .050 -.349 -7.995* .000 

ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (X5) .246 .041 .240 5.963* .000 

ดานการประสานงาน (X3) .161 .073 .161 2.211* .008 

ดานการสื่อสาร (X1) -.093 .076 -.102 -1.226 .221 

คาคงท่ี (a) = .490 

R = .944, R2 = .890, S.E.b = .078, F = 900.092, p = .000 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 

  จากตาราง 17 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงตามลําดับ คือ ดานความรวมมือ (X2)           

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .868 รองลงมา ไดแก ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา (X4)มี

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณเทากับ –.397 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (X5) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ

เทากับ .246 และดานการประสานงาน (X3) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .161 คาประสิทธิภาพการ

พยากรณ (R2) เทากับ .890 หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความรวมมือ (X2) ดานความคิด

สรางสรรคท่ีกาวหนา (X4) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (X5) และดานการประสานงาน (X3) สามารถรวมกัน

พยากรณ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 

โดยรวมไดรอยละ 89.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

   

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  

  y´= a + bx 

  y  ́= .490 + .868X2 -.397X4 +.246 X5 + .161X3  

 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี ้
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  Z´y = .877X2 -. 349 X4 + .240X5 + .161X3 

 

 สวนรูปแบบการทํางานเปนทีม ดานการสื่อสาร (X1) ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   
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       บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
       

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ซ่ึงสรุปตามลําดับดังนี้ 

  วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับของรูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

3) เพ่ือศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 สมมติฐานการวิจัย 

   1) รูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

    2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก  

   3) รูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากร ไดแก  ผูบริหาร และครูสั ง กัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 

142 คน และครู จํานวน 1,448 คน รวมประชากร 1,590 คน 

2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 142 แหง รวมกลุมตัวอยาง 448 คน           

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 142 คน และครูจํานวน 306 คน กําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ

เครซี และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970, pp. 607-610) โดยจําแนกตามรายอําเภอ 4 อําเภอ 
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คือ อําเภอเมือง อําเภอบางประกง อําเภอ บางน้ําเปรี้ยว และอําเภอบานโพธิ์ จากนั้นมาเทียบสัดสวน          

ตามรายอําเภอและใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางข้ึน

เอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามเรื่องรูปแบบการทํางานเปนทีมและประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา  
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แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

‘ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 

   1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือขอ

ความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการขออนุญาต

ใหผูบริหาร และครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

   2) ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 448 ชุด  

   3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 448 ชุด ไดรับคืน จํานวน 448 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

   4) นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนําผลขอมูล

มาวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดังนี้ 

   1) วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ีและเปนคารอยละ 

   2) วิเคราะหรูปแบบการทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3) วิเคราะหประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) 

   5) วิเคราะหรูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยหาคาสมการถดถอย

พหุคูณ แบบ stepwise (Multiple Regression Analysis: stepwise) 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเรื่องรูปแบบการทํางานเปนทีมสงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 สรุปไดดังนี้ 

 5.1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ จํานวน 283 คน 

คิดเปนรอยละ 36.17 รองลงมา ระดับปริญญาโท มีจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 36.83 ประสบการณในการ

ทํางานมากท่ีสุด คือ 11 – 15 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 30.13 รองลงมาประสบการณในการทํางาน 6 

– 10 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 25.89 ประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป จํานวน 100 คน คิดเปน

รอยละ 22.32 ประสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 21.65 และตําแหนง

หนาท่ีเปนครูมากท่ีสุด คือ จํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 68.30 รองลงมาเปนผูบริหาร จํานวน 142 คน คิด

เปนรอยละ 31.70 

 5.1.2 ผลของการศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีคาเฉลี่ย โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X =4.32) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานความรวมมือ ( X =4.34) รองลงมา คือ ดานการสื่อสาร ( X =4.33) และ 

ดานการประสานงาน กับ ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X =4.31) สวนดานท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง ( X =4.29) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

   1) ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.33) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย คือ แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ( X =4.43) รองลงมา คือ มีการใชการสื่อสารสอง

ทางหรอืหลายทางมากกวาสื่อสารทางเดียว ( X =4.37) และมีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยาง

เปดเผย ( X =4.36) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีโอกาสตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย ( X

=4.20) 

   2) ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.34) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย คือ ครูมีความสาม ัคคีในการทํางาน ( X =4.35) รองลงมา คือ ท ุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ ( X =4.34) และทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนอยางจริงใจ ( X =4.32) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน กับ ทุกคนมองเห็น

ความตองการของกันและกัน มีคาเทากันท่ี ( X =4.20) 

   3) ดานการประสานงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.31) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปนอย คือ มีการประสานงานดวยระบบการสื่อสารท่ีดี ( X =4.44) รองลงมา คือ มีการประสาน

ความรวมมือซ่ึงกันและกัน ( X =4.42) และสามารถลดข้ันตอนในการทํางาน ( X =4.35) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สามารถลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคการได ( X =4.20) 
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  4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.31) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มีความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล ( X =4.43) รองลงมา 

คือ มีการคิดนอกกรอบ ( X =4.35) และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ( X =4.34) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สามารถนําความรูและประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา ( X =4.13) 

   5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.29) เรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย คือ มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวา ( X =4.41) รองลงมา คือ 

ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จไดทันเวลา ( X =4.34) และมีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขัน

ไดอยางรวดเร็ว ( X =4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง

ตอเนื่อง ( X =4.23) 

  5.1.3 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( X =4.29) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =4.31) รองลงมา คือ การวัด และประเมินผลการเรียน กับ 

ประการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ( X =4.30) และ การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  ( X =4.28) 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การนิเทศการศึกษา ( X =4.27) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

   1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.31) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตรใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค

ท่ีตองการ ( X =4.36) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการของ

สังคม ( X =4.35) และสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ( X =4.34) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง

หลักสูตรอยางตอเนื่องใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ( X =4.21)  

  2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.28) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาสงเสริมใหการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน ระเบียบ

กําหนด ( X =4.35) รองลงมา คือ สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการไดอยาง

คลองแคลว ( X =4.34) และครูปรับปรงุการเรียนการสอน โดยนักเรียนเปนศูนยกลางของการสอนตาม

วัตถุประสงค ที่ตั้งไว  ( X =4.32) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กับ ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมาวิเคราะห

เพ่ือใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน มีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X =4.20) 

   3) การวัด และประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.28) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาวางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผลตามกําหนด ( X

=4.35) รองลงมา คือ สถานศึกษาปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน ( X =4.34) และครูเขาใจ
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ระเบียบวัดผลอยางละเอียดตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว ( X =4.33) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

สถานศึกษาจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตามแผนท่ีวางไว ( X =4.21)  

   4) ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.27) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษามีการนิเทศอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ( X =4.33) 

รองลงมา คือ สถานศึกษาสงเสริม ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึง ความสําคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว ( X =4.32) และสถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเปนการชวยกระตุนความสนใจ และ

ความรวมมือ กับ สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศมีคาเฉลี่ยเทากันท่ี ( X =4.30) 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศอยางเปนระบบ ( X =4.18) 

   5) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.30) เรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ใหตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ ( X =4.34) รองลงมา คือ สถานศึกษากําหนดโครงสรางใน

การบริหารโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา ( X =4.33) และสถานศึกษาพัฒนากระบวนการของการบริหาร

จ ัดการศึกษาท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง ( X =4.32) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สถานศึกษา

ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  ( X =4.21)  

  5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการทํางานเปนทีม กับ ประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีความสัมพันธในทางบวกใน

ระดับมาก (rxy =.903) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 5.1.5 ผลการศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีม (X) ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความ

รวมมือ (X2) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา (X4)  ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง (X5)  ดานการประสานงาน 

(X3) สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ (y) สามารถรวมกันพยากรณ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมไดรอยละ 89.00 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดคือ Z´y = .877X2 - .349 X4                  

+.240X5 + .161X3  สวนดานการสื่อสาร (X1) ไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีประเด็นท่ีนาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
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 5.2.1 จากการศึกษารูปแบบการทํางานเปนทีม ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ 

อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา             

การทํางานเปนทีมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยูในงานระดับมาก 

สอดคลองกับ ชัยภร สีมาตร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธการทํางานเปนทีมของครู และบุคลากร

ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีขอนแกน เขต 3                  

ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีขอนแกน 

เขต 3 มีการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในงานระดับมาก สอดคลองกับ สิริรัตน แกวสมบัติ (2553, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 มีการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในงานระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มีการวางแผนการทํางานเปนทีม โดยสรางเทคนิคการทํางานท่ีมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน 

รวมถึงความพึงพอใจของผูรวมงานท่ีทํางาน มีโครงสรางการทํางานท่ีชัดเจน มีงานและลักษณะงาน             

ท่ีกําหนดไว รวมไปถึงบุคคลตองมีความรูความสามารถท่ีจะทํางานดวย ตองอาศัยพ้ืนฐานของความ             

ไวเนื้อเชื่อใจกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม เพ่ือกาวไปสูการรวมมือในการผลักดันวัตถุประสงค             

ขององคการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปนการรวมตัวท่ีจะตอง

อาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม เพ่ือท่ีสมาชิก             

แตละ คนจะสามารถทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีม ซ่ึง

สอดคลองกับ สุนทรี ดวงทิพย (2548, บทคัดยอ) กลาววา การทํางานเปนทีมนั้น คือบุคคลตั้งแต 2 

คนข้ึนไปรวมกลุมกันซ่ึงอาจเรียกวา ทีม กลุม หรือทีมงาน ประกอบดวยหัวหนาทีม และทีม ทุกคน             

ในทีมจะตองรวมมือรวมใจกัน มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด มีความสามัคคี มีเปาหมายเดียวกัน             

มีความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน หัวหนาทีมจะตองเปนผู โนมนาวใหสมาชิกทุมเทกําลังกายกําลังใจ             

ใหกับหนวยงาน เพ่ือใหงานตางๆ สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง วิเชียร                

วิทยอุดม (2550, หนา 225) กลาวไววา การทํางานเปนทีม เปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในแนวทางของการทํางานในองคการ องคการตางๆ มีการยอมรับกันมากวาทีมงานเปนแนวทางท่ีดี

ท่ีสุด ท่ีจะตองพบกับการทาทายใหมๆ ดวยการสรางความมีคุณภาพใหสูงข้ึน การบริการรวดเร็วมาก

ข้ึนมีการประสานงานกัน และทีมงานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําจะตองรูจักใชความรู ความสามารถ

และศักยภาพตนท่ีมีอยูนําพาองคการไปสูความกาวหนาอีกท้ังผูนําทีมงานตองกระจายอํานาจใหกับ
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ทีมงานพัฒนาเพ่ือนรวมงานและกระตุนใหสมาชิกในทีมงานมีความคิกสรางสรรค และสรางสิ่งแปลก

ใหมๆ เกิดข้ึนมาในองคการใหมากท่ีสุด 

ดังนั้นจะเห็นไดวา รูปแบบการทํางานเปนทีมนั้น เปนการรวมกันทํางานของสมาชิกต้ังแต 2 

คนข้ึนไป โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตองมีเปาหมายเดียวกันจะทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกัน 

มีการวางแผนการทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกองคกรการทํางานเปนทีมเปน

สิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเปนทีมมี

บทบาทสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี 

จากเหตุผลดังกลาว ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1                     

ไดตระหนักถึงความสําคัญของรูปแบบการทํางานเปนทีมจึงสงผลใหมีคาเฉลี่ยโดยรวม และรายดานอยูใน

ระดับมาก  

 5.2.2 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในอันดับท่ี 1

สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความส ัมพันธระหวางการ

ทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดานการมีสวนรวมในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การทํางานเปนทีม

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแกน 

เขต 5 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแกน เขต 5 ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา               

เขต 1 มีวิธีการทํางานท่ีมีการแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมี

ความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคนในทีมไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทุกคนในทีมมี

ความไววางใจซ่ึงกันและก ัน แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ครูทุกคนในทีมสามารถพูด

ไดอยางตรงไปตรงมา มีความสาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดีตอกัน ทําใหครูทุกคนมองเห็นความ

ตองการและความสนใจของกันและกันอยางเสมอหนา สามารถสนองความตองการของกันและกันได

ครูทุกคนทํางานร วมกันบนพ้ืนฐานของการช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน ในทํานองเดียวกัน                 

1วูดค็อก และไมค (1Woodcock and Mike, 1989, p. 50) กลาววา ความรวมมือ เปนการท่ีแตละคน

ถูกมอบหมายและพรอมท่ีจะเก่ียวของกับงานท่ีเขาทําและ พรอมท่ีจะแบงปนทักษะรวมท้ังสารสนเทศ

กับคนอ่ืนๆ ใชความคิดทุกคนในทีมงาน โดยจะเปดเผยจุดออนจุดแข็งของตนเอง ถาหากการไวใจกัน

และการเปดเผยไมมีในทีมแลวความรวมมือก็จะไม เกิดข้ึนสิ่งสําคัญก็คือ บุคลากรสามารถพูดไดอยาง
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ตรงไปตรงมา โดยปราศจากความกลัววาโง ผูนําทีมจะตองทํางานอยางหนักในอันท่ีจะทําใหเกิดความ

รวมมือ เพราะถาปราศจากความรวมมือแลว การทํางานท่ีแทจริงจะไมมีเม่ือบรรยากาศของการ

ทํางานท่ีเต็มไปดวยความรวมมือของสมาชิกท่ีพรอมจะเก่ียวของกัน มีขอผูกพัน ขาวสารจะถูกแบงปน

มากกวาการปดบัง แตละคนจะฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ความรวมมือนี้สนับสนุนใหบุคลากรมี

ขวัญสูง แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ความรูความสามารถและประสบการณตางๆ จะ

ถูกนํามาใชโดยทีมงาน สอดคลองกับ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หนา 20-31) กลาววา ความรวมมือ เปน

องคประกอบท่ีสําคัญทําให งานประสบความสําเร็จตามท่ีทีมมุงหวังไวเม่ือแตละ บุคคล ไดรับมอบหมายงาน

หากไมอยากรวมมือกันทํางานงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นยอมไมอาจสําเร็จไดดังท่ีตองการการรวมมือในการ

ทํางานแสดงออกไดโดยพิจารณาจากความพรอมท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ชวยกันทํางาน

เทาท่ีตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ทุกคนในทีมจะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพราะทุกคน

ในทีมมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน สมาชิกในทีมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงทําให รูปแบบการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูใน

อันดับท่ี 1  
 5.2.3 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก แตอยูใน

ลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความส ัมพันธ

ระหวางการทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ทรงวุฒิ 

ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแกน เขต 5 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี  

การศึกษา ขอนแกน เขต 5 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 มีวิธีการทํางานท่ีมีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและดีกวาตลอดเวลา 

มีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จ รีบทําทันที มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยาง

ตอเนื่อง มีการแกไขปญหาไดทันทวงที มีการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของทีม                   

มีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง มีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัว

รองรับสภาพการแขงขันอยางรวดเร็ว ทุกคนในทีมเห็นความสําคัญของการกาวหนาอยางพรอมเพรียง

กัน ซ่ึงสอดคลองกับ ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551, หนา 582) ไดกลาววา การทํางานเปนทีมยุคใหม 
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ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานจะตองมีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง เนื่องจากโลกยุค

ใหมมีการแขงขันสูง ทําใหตองมีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการ

แขงขันนั้นอยางรวดเร็ว โดยทุกคนในทีมงานและในองคการจําเปนตองเห็นความสําคัญของการกาวไป

ขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน เพราะจะเปนการรวมพลังในการทํางานเปนทีมเพ่ือความกาวหนาของ

องคการอยางแทจริง ซ่ึงสมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 42-149 ) กลาวไววา ความกาวหนาท่ีตอเนื่องนั้น 

จําเปนตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามีสวนรวมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ทําใหเกิดประสบการณเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหการมีมีสวนรวมของสมาชิก

เปนไปอยางตอเนื่อง 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให รูปแบบการทํางานเปนทีมในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือเทียบกับดานอ่ืนๆ จึงอยูในลําดับสุดทาย 

 5.2.4 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ประทวน พรมจอย (2548, บทคัดยอ) ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอน

แกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคลองกับ ศิริพร เมฆวิทยา (2548, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับ จิระศักดิ์ อินทรหอม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีตามความคิดเห็นของครูผูสอนโดยรวมอยูใน ระดับดีมาก

สอดคลองกับ อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการศึกษา

พบวา  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1            

มีการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับ วรวุธ ดาวงษา (2547, บทคัดยอ)                 

ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาขอนแกน               

เขต 4 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 4 มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 

1 มีหลักในการบริหารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ เปนกิจกรรมเก่ียวกับการกําหนด นโยบาย  การวางแผน 

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวของกับผูบริหาร
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สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและ

จุดมุงหมายของการศึกษา การจดัการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา  มีการบริหารจัดการให

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการสรางระบบการบริหารท่ี

ผานการวางแผน การวิเคราะหอยางเปนข้ันตอน ในดานการบริหารวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป โดยใชทรัพยากรการบริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอยาง

ประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด เกิดผลคุมคาสูงสุด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายโดย

คํานึงถึงความสะดวก เปนระเบียบเรียบรอย คลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และอาศัยหลักในการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผานการวางแผน การวิเคราะหทุกข้ันตอนมีระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผลสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงเรียนท่ีกําหนดไว สอดคลองกับ ปรียาพร 

วงศอนุตรโรจน (2548, หนา 8) ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยาง 

ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ตั้งแตการกําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสุดกับผูเรียน ทํานองเดียวกัน เพ็ญไพลิน เพียรเสมอ (2548, หนา 167) ไดกลาวไววา 

การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน

ใหดีข้ึนตั้งแตกระบวนการกําหนดนโยบายการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน การปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือใหเปนไปตาม จุดมุงหมายของ

หลักสูตรและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว ผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดมีการสงเสริมถึงความสําคัญของ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ จึงสงผลให 

โดยรวมอยูในระดับมาก  

5.2.5 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูใน

ลําดับท่ี 1 สอดคลองกับ ประทวน พรมจอย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู

บริหาร สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการ

บริหารงาน วิชาการของผู บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน               

เขต 3 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคลองกับ ศิริพร เมฆวิทยา 

(2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน               

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับ จิระศักดิ์ อินทรหอม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา 

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก สอดคลองกับ อํานวย               

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

88 
 

มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา               

การบริหารงานวิชาการ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีการบริหาร

จัดการ ตามนโยบายดานคานิยมขององคกร มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย 

และ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค การประชุม อบรม หรือสัมมนา พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความ

เขาใจดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน การสอนอยางเหมาะสม การสงเสริมใหครู

วิเคราะหหลักสูตร การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

การจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผู เ ก่ียวของท้ังในและนอก 

สถานศึกษา มีความสอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคม เศรษฐก ิจ และเทคโนโลยี ความ

ตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน อยางหลากหลายตามศ ักยภาพของผ ูเรียน ให ผูเรียนไดเรียนร ูตามความ

ตองการของส ังคม จึงสงผลใหการบริหารงานไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว เก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย และ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการประชุม อบรม หรอืสัมมนา พัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ

ดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน การสอนอยางเหมาะสม การสงเสริมใหครูวิเคราะห

หลักสูตร การสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัด

ใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเก่ียวของท้ังในและนอก สถานศึกษา                

มีความสอดคลองกับการเปล ี่ยนแปลงของส ังคมเศรษฐก ิจและเทคโนโลยี ความตองการของผ ูเรียน

ปจจ ุบัน ผูเรียนรูอยางหลากหลายตามศ ักยภาพของผ ูเรียน ให ผูเรียนไดเรียนร ูตามความตองการของ

ส ังคม สอดคลองกับ ชุมศักดิ์ อ ินทรรักษ (2549,  หนา  59) ไดกล าวว า การพัฒนาหล ักส ูตร เปน

ความพยายามจ ัดประสบการณ ตางๆ ให ผูเรียนไดเรียนร ูตรงตามจ ุดประสงค ท่ีกำหนดไว ให ผูเรียนได

เรียนร ู และพัฒนาตนเองตามท่ีพ ึงประสงค ของส ังคม ทั้งดานความเปล ี่ยนแปลงของส ังคม เศรษฐก ิจ 

และเทคโนโลยี ดานปรัชญาการศึกษาท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากเดิมท่ียึดครูเปนศูนยกลางตอง

เปลี่ยนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรูอาศ ัยประสบการณ ตรง ให ผูเรียนไดปฏ ิบัติ ทดลองฝ ึกงาน

และเนนเป ็นผูยึดกระบวนการค นคว าหาความรูด วยตนเองมากข ึ้น ให ผูเรียนรูอยางหลากหลายตาม

ศ ักยภาพของผ ูเรียน ดาน ความตองการของผ ูเรียนปจจ ุบัน ผ ูเรียนตองการเรียนรูในส ิ่งท ี่มีความหมาย 

ตอตนเองมากข ึ้นการนําไปใชในชีว ิตประจำวัน เพ่ือความอยูรอดและความสงบส ุขของช ีว ิต รวมถึง 

ความตองการของช ุมชน และทองถ ิ่นเป ็นความจำเปนท่ีตองคำนึงถ ึงสภาพส ังคม ว ัฒนธรรมความ

เปนอยูของผ ูเรียนในชุมชน เพ ื่อให สามารถดํารงชีว ิตอยูในส ังคมไดโดยไมสรางปญหาให ก ับส ังคม รูจัก

รับผ ิดชอบ รูหนาท่ีการเปนพลเมืองท ี่ดีของส ังคม และการพัฒนากระบวนการและรูปแบบทาง

การศึกษาทำให การจ ัดเนื้อหา วิธ ีสอนรวมท ั้งการว ัดผลและประเมินผล ตองปรับเปล ี่ยนตามไปดวย 
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เชน การจ ัดการศึกษาทางไกลการศึกษาดวยตนเอง การใชบทเรียนสำเร็จรูป การใชเครื่อง

คอมพ ิวเตอรชวยสอน การศึกษาดวยกระบวนการแก ปญหา เปนตน การปรับปรุงเนื้อหาจ ุดประสงค 

หล ักส ูตร การกำหนดว ิธ ีการเรียนการสอน และการว ัดผลประเมินผล ยอมตองม ีการพัฒนาหล ักส ูตรให 

มีคุณภาพยิ่งข ึ้น 

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลให ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือเทียบกับดานอ่ืนจึงอยูในลําดับท่ี 1  

 5.2.6 ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และอยูในลําดับ

สุดทาย สอดคลองกับ ประทวน พรมจอย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการวิจัยพบวาการ

บริหารงาน วิชาการของผู บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน              

เขต 3 ดานการนิเทศการศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคลองกับ ศิริพร เมฆวิทยา (2548, 

บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สระแกว เขต 1 ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับ 

จิระศักดิ ์ อินทรหอม (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผู บริหาร 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับ อํานวย มีสมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก 

 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 เห็นความสําคัญกับ การนิเทศการศึกษา เปนเพียงงานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการ               

ศึกษา เนื่องจากเขาใจวาเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ               

เพียงเพ่ือใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยเปนการประสานงาน สงเสริม 

สนับสนุนและอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการศึกษาใหสถานศึกษาโดยใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาเทานั้น รวมถึงยังไมไดจริงจังในดานการใช

กระบวนนิเทศอยางเปนระบบ การแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

สงเสริมใหผูรับการนิเทศตระหนักถ ึงความความสำค ัญของการนิเทศ ศึกษาว ิธ ีการท่ีหลากหลายท ี่จะ
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เปนส วนชวยกระต ุนความสนใจและความรวมม ือมีการนิเทศอยางตอเนื่องและมีประส ิทธ ิภาพ                 

ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรท่ีดีแก

ผูรับการนิเทศ รวมประชุมวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครู ติดตามและประเมินผลการ

จัดการนิเทศตามวัตถุประสงค ที ่ตั ้งไว  โดยใชทรัพยากรใหเกิดผลล ัพธตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ี

ตองการไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว สอดคลองกับ วิษณุ

จุลวรรณ (2547, หนา 102) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความคิดวาปจจุบันนี้การศึกษา

มีความเจริญกาวหนา และมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากในทุกๆ ดานบุคลากรในโรงเรียนจําเปนตอง

เปนผูใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอการนิเทศจึงเปนกระบวนการหนึ่งท่ีชวยเหลือพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนํามา

ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูมีอํานาจสูงสุดในโรงเรียนจึงตองแสดงบทบาท

ในการนิเทศชวยเหลือและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนจึงตองแสดงบทบาทในการนิเทศชวยเหลือและ

พัฒนาบุคลากร การนิเทศการศึกษาจึงเปนการดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจน

บุคลากรในสถานศึกษา รวมม ือก ันปรับปรุงงานดานตางๆ เปนการส งเสริมและเพ่ิมประส ิทธ ิภาพการ

เรียนการสอนอ ันจะนํามาซ ึ่งค ุณภาพของสถานศึกษาและของผ ูเรียนให อยูในระด ับท ี่นาพึงพอใจการ

น ิเทศการศึกษาเปนภารก ิจหนึ่งท่ีถ ือไดว าเป ็นส วนสนับสนุนภารก ิจหล ักค ือ การบริหารหล ักส ูตรการ

เรียนการสอนและการประเมินผล (รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 70)  

 จากเหตุผลดังกลาวแลวขางตนอาจเปนสาเหตุใหประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา               

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับดานอ่ืนจึงอยูในลําดับสุดทาย 

 5.2.7 ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวาง รูปแบบการทํางานเปนทีม กับประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 มีความสัมพันธใน

ทางบวกในระดับมากทุกรูปแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย  มี

สมทรัพย (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม

มีความสัมพันธกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกระดับมาก 

สอดคลองกับ สิริรัตน แกวสมบัติ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีม

ของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

การทํางานเปนทีมของครูมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยทุกดานอยูในระดับ

มาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 แตไมสอดคลองกับ ชัยภร สีมาตร (2553, บทคัดยอ) ได

ศึกษาความสัมพันธการทํางานเปนทีมของครู และบุคลากรทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
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ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที ขอนแกนเขต 3 ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ

ระหวางการทํางานเปนทีมกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาขอนแกนเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 ท้ังนี้อาจเนื่องจากครูและผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 1 ไดเล็งเห็นความสําคัญในการทํางานเปนทีม วาการทํางานเปนทีมมีความสําคัญตอองคกร           

ในการทําใหเกิดความสามัคคีได เม่ือเชื่อใจ รักใครกลมเกลียวกัน ตลอดจนเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน สมาชิก

ปรับตัวทางสังคมไดดีระหวางสมาชิกในทีมงานไดชวยกันทํางานทําใหบรรยากาศการทํางานเปนไปดวยดี 

ปรึกษาหารือกันเพ่ือสรางมาตรฐานของงาน มาตรฐานการทํางานท่ีดีของทีมงาน จะสงผลใหองคกรเจริญเติบโต 

สมาชิกมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทุกคนรูบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน และไดกลาวถึงความสําคัญ   

ท่ีทําใหคนมารวมตัวกันทํางาน สอดคลองกับ ประคอง สุคนธจิตต (2551, หนา 2-3) กลาววา การทํางานเปน

ทีม เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางทีมงาน และทํางานเปนทีม ผูบริหารใน

ทุกองคการใหความสําคัญของการทํางานเปนทีม เนื่องจากการทํางานเปนทีมจะตองระดมความคิดและ

ความสามารถท่ีแตกตางกันในแตละบุคคลมาประสานสอดคลองกัน ซ่ึงจะชวยใหการทํางานท่ีตองใช

ความสามารถหลายดานดําเนินไปไดดวยดี และสงผลไปยัง สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม

เก่ียวกับการกําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการ

เรียนการสอน ซ่ึงเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เพ่ือใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาการจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการ

ศึกษาไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวและยังเปนการสงเสริมสนับสนุน

ใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียน

โดยตรง สามารถสะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียนและความสามารถในการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวของก ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษาอ ันเปนเป าหมายสูงสุดของภารก ิจของ

สถานศึกษา จึงควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางยิ่ง 

 แสดงใหเห็นวาการทํางานเปนทีมเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากตั้งแตสังคมระดับเล็กไปจนถึงใหญ 

โดยมีบุคคลแตละคนนําความรูความสามารถ และศักยภาพมารวมกันทํางานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย             

เพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของการทํางานในองคการดวยการสรางความมีคุณภาพใหสูงข้ึน               

ท้ังนี้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อาจวิธีการทํางานของครูท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดี

ท่ีสุด ท ุกคนในทีมจะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทุกคนในทีมมีความไววางใจซึ่งกันและก ัน 

แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกันครูทุกคนในทีมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา มีความ

สาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดีตอกันทําใหครูทุกคนมองเห็นความตองการและความสนใจของกัน

และกันอยางเสมอหนา สามารถสนองความตองการของกันและกันไดครูทุกคนทํางานร วมกันบน
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พ้ืนฐานของการช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน มีการคิดไดหลากหลาย คิดไดกวางไกล คิดนอก

กรอบ คิดแปลกใหมแตกตางไปจากเดิม คิดหาทางแกไขปญหาไวหลายๆ ทาง เตรียมทางเลือกสําหรับ

การแกปญหาไวมากกวาหนึ่งเสมอมีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดาน สนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ิมเติมอยูเสมอ สนใจปญหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเผชิญปญหากระตือรือรนท่ีจะแกปญหา 

เผชิญกับปญหาตางๆ โดยไมถอยหนี รับประสบการณตางๆ โดยไมหลีกเลี่ยงหรือหลบถอยสามารถนํา

ความรูและประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา ใชกระบวนการคิดท่ีผสมผสานความคิดเดิมเกิดเปน

แนวคิดใหมเพ่ือแกปญหา มีวิธีการทํางานของครูท่ีมีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ี

เร็วกวาและดีกวาตลอดเวลา มีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จ รีบทําทันทีมีการปรับปรุง

กระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง มีการแกไขปญหาไดทันทวงที มีการตัดสินใจ การปรับปรุง

กระบวนการทํางานของทีม มีความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง มีการขับเคลื่อนองคการ

ไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการแขงขันอยางรวดเร็ว ทุกคนในทีมเห็นความสําคัญของ

การกาวหนาอยางพรอมเพรียงกันมีวิธีการทํางานของครูท่ีมีการประสานงานมีการวางแผน มีการ

กําหนดวิธีการทํางาน การประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน สามารถดําเนินการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถลดข้ันตอน และลดความซํ้าซอนในการ

ปฏิบัติงานในองคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให รูปแบบการทํางานเปนทีม กับประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธในทางบวก

ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5.2.8 ผลการวิจัยพบวารูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานท่ีมีอํานาจพยากรณ คือ ดาน

ความรวมมือ ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง และดานการประสานงาน               

ซ่ึงสามารถอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้ 

  1) ดานความรวมมือ เนื่องจากความรวมมือ เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหงาน

วิชาการประสบผลสําเร็จ เพราะความรวมมือจะกอใหเกิดความเปนปกแผนของมวลสมาชิกในกลุมหรือ

ทีมงาน อันจะกอใหเกิดความเกรงใจของคณะผูบริหารท่ีมีตอกลุมหรือทีมงาน ชวยใหเกิดความรูสึก               

การยอมรับนับถือของสมาชิกในทีมงาน ซ่ึงกรมสุขภาพจิต (2551, หนา 15) กลาววา การรวมมือ เปน

พฤติกรรมของกลุมท่ีมีลักษณะไปในทางเดียวกันของสมาชิกกลุม คือ แตละบุคคลจะไดรับความสําเร็จ               

ตามจุดมุงหมายก็ตอเม่ือกลุมไดรับความสําเร็จ ดังนั้นจึงจัดไดวา ในการทํางานรวมกันนั้นถาทําใหทุกคน

รวมมือกันทํา เพ่ือใหกลุมทํางานสําเร็จได ก็จัดวากลุมดังกลาวมีความสามัคคี และมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

วิธีนี้จะเปนการชวยใหการทํางานเปนระบบท่ีดี มีการแบงงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบทําใหงานบรรลุ

เปาหมายตามท่ีกลุมและทีมงานรับผิดชอบ ชวยใหมีการนําหลักมนุษยสัมพันธมาใชในกลุมและทีมงาน เชน 
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การรูเรา รูเขา เอาใจเขามาใสใจเรา งานของกลุมและทีมงานจะดําเนินไปดวยดี ชวยใหเกิดรูรักสามัคคีระหวาง

สมาชิกของกลุมและทีมงาน ในการทํางานใหประสานสัมพันธท่ีดีตอกัน ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานกลุมและทีมงาน จึงกลาวไดวา ดานความรวมมือเปนปจจัยท่ีสงผลใหงานประสบผลสําเร็จ บรรล ุ              

ตามเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกับ วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549, หนา 20-31) กลาววาความรวมมือ เปน

องคประกอบท่ีสําคัญทําให งานวิชาการประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิผลตามท่ีมุงหวัง ดังนั้น ครูและ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดใหความสําคัญ

กับการจัดทําหลักสูตรรวมกัน การทําแผนรวมกัน รวมถึงความพรอมกับมีการแลกเปลี่ยน               

ความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน ช วยกันทำงานเทาที่ตนเอง

จะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด ท ุกคนในทีมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ มีความไววางใจ

ซ่ึงกันและก ัน ทุกคนในทีมสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา มีความสาม ัคคี และมีความส ัมพันธอันดี

ตอกัน สามารถสนองความตองการของกันและกันได และทุกคนทํางานร วมกันบนพ้ืนฐานของการ

ช วยเหลือเก้ือกูลกันและแบงปนกัน จึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหงานวิชาการ ประสบผลสําเร็จ เกิดประสิทธิผล

และผลสัมฤทธิ์กับผูเรียน จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุ ทําใหรูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความ

รวมมือ สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 

  2) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา คือ กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถ               

ในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยาง

รอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม                

ซ่ึงชาญณรงค พรรุงโรจน (2546, หนา 7) กลาววา ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเรียนรู 

เขาใจ ตลอดจนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองใหเกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของความคิด

ริเริ่มสรางสรรคอันจะนําไปสูการประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม หรือเพ่ือการแกไขปญหา ซ่ึงจะตองอาศัย

บูรณาการจากประสบการณและความรูท้ังหมดท่ีผานมา การมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน 

หรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยความคิดสรางสรรค ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิงวิชาการ 

แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการคิดสรางสรรคตางๆ ท่ีกลาวนั้นตางก็อยูบนพ้ืนฐานของความคิดสรางสรรคโดยท่ี

บุคคลสามารถเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี ประกอบไปดวย สิ่งใหม เปนการคิดท่ีแหวกวงลอม

ความคิดท่ีมีอยูเดิม ท่ีไมเคยมีใครคิดไดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร แมกระท่ังความคิดเดิมๆ ของตนเอง 

ใชการได เปนความคิดท่ีเกิดจากการสรางสรรคท่ีลึกซ้ึง และสูงเกินกวาการใชเพียง "จินตนาการเพอฝน"             

คือ สามารถนํามาพัฒนาใหเปนจริง และใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองวัตถุประสงค 

ของการคิดไดเปนอยางดี มีความเหมาะสม เปนความคิดท่ีสะทอนความมีเหตุมีผล ท่ีเหมาะสม และมีคุณคา 

ภายใตมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป ความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา จึงเปนปจจัยทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการดําเนินชีวิตและหนทางใหมๆ ในการแกปญหาชีวิตและการ
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ทํางาน กอใหเกิดความสนุกเปนธรรมดาของมนุษยท่ีตองคนหาวิธีการคิดใหมๆข้ึนมาทดแทน ความคิดเกาๆ 

สําหรับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การท่ีมนุษยตองคิดอะไรใหมๆ อยูเสมอยอมเปนเรื่องสนุกเพราะ

ทําใหชีวิตไมจําเจ พัฒนาสมองของคนใหมีความฉลาดเฉียบคม การฝกการคิดหรือพยายามคิดเรื่องท่ีแปลกๆ 

ใหมๆ เปนประจํา จะทําใหเกิดความเฉียบแหลมในการคิดแกปญหาตาง  ๆเพ่ิมข้ึน สรางความเชื่อม่ัน ความนา

นับถือและความพอใจในตัวเองข้ึนมา เม่ือใดก็ตามท่ีเราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสรางสรรคจน

สามารถเผชิญหนาและแกปญหาตางๆ ไดอยางราบรื่น ก็จะกลายเปนผูนําทางดานความคิดและเกิดความ

ภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ความคิดสรางสรรคยังชวยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่ม

ของผูนําใหเพ่ิมมากข้ึน และยังเปนการพัฒนาความสนใจในงาน พรอมท้ังยกระดับพัฒนาการไปสูความสําเร็จ

ลุลวงเปาหมายอยางมีประสิทธิผล (สํานักงานพัฒนาการฝกหัดครู, 2546, หนา 35-36) ดังนั้น ครูและ

ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดใหความสําคัญ

ในดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนาโดยเฉพาะในเรื่อง การคิดในหลายทาง คิดไดกวางไกล คิดนอก

กรอบ มีการเตรียมทางเลือกแกไขปญหาไวหลายๆ ทางมีความรอบรู ทันตอเหตุการณรอบดานใช

กระบวนการคิดท่ีผสมผสานความคิดเดิมเกิดเปนแนวคิดใหมเพ่ือใชในการแกปญหา ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได มีความกระตือรือรนท่ีจะแกปญหา เม่ือเผชิญกับปญหา สามารถนําความรู

และประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา และสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ จากเหตุผลดังกลาวจึง

อาจเปนสาเหตุ ทําใหรูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา สงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

  3) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง เปนเรื่องท่ีกลาวถึงวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติ

การท่ีเร็วกวาและดีกวามีวิธีการทํางานใหสําเร็จเกิดประสิทธิผล มีการตัดสินใจการปรับปรุง

กระบวนการทํางานของทีม มีการขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการ

แขงขันอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ โรมม่ิง (Roming, 1996, p. 72) กลาววา ความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

เปน วิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวาและกวาตลอดเวลา หากมีโอกาสปรับปรุงวิธีการ

ทํางานใหสําเร็จจะรีบทําทันทีมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง โดยท่ีทุกคน

เห็นความสําคัญของการกาวหนา และความสําเร็จเกิดประสิทธิผล อยางพรอมเพรียงกัน ในทํานอง

เดียวกัน สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549, หนา 42-149) ไดกลาววา ความกาวหนาท่ีตอเนื่อง เปนการเปด

โอกาสใหทุกฝายเขามีสวนรวมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ อีกท้ังผูบริหารหรือหัวหนาทีมงาน จะตองมี

ความพรอมท่ีจะกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง เนื่องจากโลกยุคใหมมีการแขงขันสูง ทําใหตองมีการ

ขับเคลื่อนองคการไปในทิศทางท่ีพรอมปรับตัวรองรับสภาพการแขงขันนั้นอยางรวดเร็ว โดยทุกคนใน

ทีมงานและในองคการจําเปนตองเห็นความสําคัญของการกาวไปขางหนาอยางพรอมเพรียงกัน เพราะ

จะเปนการรวมพลังในการทํางานเปนทีมเพ่ือความกาวหนาและความสําเร็จ เกิดประสิทธิผลขององคการอยาง

แทจริง ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2553, หนา 582) ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดใหความสําคัญในดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง โดยเฉพาะ           

ในเรื่อง การบริหารแผนปฏิบัติการท่ีรวดเร็ว มีวิธีการทํางานใหสําเร็จไดทันเวลา มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานอยางตอเนื่อง ทุกคนเห็นความสําคัญของการกาวหนาของการทํางาน มีการตัดสินใจในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน มีความพรอมท่ีจะพัฒนาความกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง โดยมุงไปท่ีความสําเร็จและเกิด

ประสิทธิผลอยางแทจริง จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุ ทําใหรูปแบบการทํางานเปนทีม ดานความคิด

สรางสรรคท่ีกาวหนา สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

4) ดานการประสานงาน ถือเปนปจจัยในแงการบริหารท่ีชวยทําใหผูปฏิบัติงานหลายๆ 

หนวยงานเกิดรวมกลุมพลัง รวมมือปฏิบัติงานใดงานหนึ่งใหเกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว

รวมกัน สอดคลองกับ สมิต สัชฌุกร (2551, หนา 42) กลาวไววา การประสานงานเปนการการจัดระเบียบ

วิธีการทํางาน เพ่ือใหงานและเจาหนาท่ีฝายตางๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงานซอนกัน

ขัดแยงกันหรือเหลื่อมล้ํากัน เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของ

องคการนั้นอยางสมานฉันท ซ่ึงมีองคประกอบ วัตถุประสงคของการประสานงาน และประโยชนของการ

ประสานงาน จึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับ              

วิจักษณา หุตานนท (2545, หนา 12-13) กลาววา การประสานงาน เปนการดําเนินงานท่ีทําใหการ

ปฏิบัติงานของบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝายไดเปนไปในลักษณะรวมกันและสอดคลองกัน เพ่ือให

เกิดประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายรอยางเดียวกัน ดังนั้นครูและผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดใหความสําคัญใน ดานการประสานงาน โดยเฉพาะในเรื่อง 

การวางแผนงานรวมกัน การกําหนดวิธีการทํางานรวมกัน การประสานความรวมมือซ่ึงกันและกัน               

มีการดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรตามเวลาท่ีกําหนด ลดข้ันตอนในการ

ทํางาน ลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคการได รวมถึง มีการประสานงานดวยระบบการ

สื่อสารท่ีดีและมีการประสานงานตามนโยบายรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ หรรษา เจริญทรัพย (2548, หนา 

32-34) ไดสรุปประเด็นท่ีของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไวดังนี้ 1) ผูมีอํานาจ

สั่งงานชัดเจนไมกาวกายกันในการดําเนินการประสานงานกันระหวางหนวยงาน หากทุกคนตางคนตางทํางาน

จะทําใหไมไปในทิศทางเดียวกันหรือไมบรรลุตามเปาหมายของการทํางาน 2) การรวมมือซ่ึงกันและกัน               

เปนเง่ือนไขการประสานงานกันเพ่ือใหบรรลุผลตามความมุงหมายแลว ผูรวมประสานงานตองใหความรวมมือ

ซ่ึงกันและกัน หากแตเปนการปฏิบัติงานของทุกฝายงานใหสอดคลองกันและกัน เพ่ือเสริมใหบรรลุ

วัตถุประสงคใหเร็วข้ึน การทํางานรวมกันหากบุคลากร แตละคนท่ีอยูในองคกรไมมีความตั้งใจเต็มท่ีท่ีจะอุทิศ

เวลา แรงกายของตน ตลอดจนขาดความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีทางท่ีจะบรรลุความมุงหมาย             

3) การวางแผนและกําหนดวิธีการทํางาน การท่ีจะใหเกิดการประสานงานกัน ระหวางองคกรจําเปนจะตองมี

การกําหนดชี้แจงใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงแนวทางหรือวิธีการทํางาน เพ่ือจะไดประสานงานสอดคลองกัน 
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การกําหนดแผนงานดังกลาว ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค และนโยบายของแผนงาน ข้ันตอนการทํางาน 

แผนงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 4) การประสานนโยบายการปฏิบัติงานรวมกัน ไมวาจะเปนหนวยงาน

เดียวกัน หรือตางหนวยงานก็ตาม แตละหนวยงานจะมีวัตถุประสงค และนโยบายท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการ

ทํางานรวมกันหรือองคการนั้นใหสอดคลองกัน จึงจะเปนการประสานการปฏิบัติงานของท้ังสองใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุ ทําใหรูปแบบการทํางานเปนทีม 

ดานการประสานงาน สงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 5.2.9 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม ดานการสื่อสาร ไมสงผลตอประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อาจกลาวไดวา            

การสื่อสารเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับกระบวนการแลกเปลี่ยน โดยใชกระบวนการติดตอสงผานขอมูล ความคิด ความ

เขาใจ หรือความรูสึกระหวางบุคคล ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร และยัง

เปนเชื่อมโยงความนึกคิด และความรูสึกใหถึงกันเพ่ือใหเกิดการตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

สอดคลองกับ กองฟา บุญคุม (2549, หนา 39-40) กลาวถึงการติดตอสื่อสารของทีมวาเปน การนําเอา

ขาวสารหรือความรูสึกท่ีบุคคลหนึ่ง ตองการแสดงออกไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งภายในทีมทราบแลวตอบสนอง

ความรูสึกออกมาเปนการรับรู โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหกลุมดําเนินงานไปในทิศทางท่ีถูกตองอยางเดียวกัน 

ในทํานองเดียวกัน อํานวย มีสมทรัพย (2553, หนา 25) กลาวถึงการสื่อสาร วาการสื่อสารเปนลักษณะสําคัญ

ในการสรางมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนการนําขอเท็จจริงความคิดเห็นความตองการทางอารมณความรูสึกและสิ่ง

ตางๆ จากผูสงไปยังผูรับเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน โดยสามารถโตตอบตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผยและ

เปนการสื่อสารแบบสองทางอันจะทําใหเกิดความพึงพอใจตอกันและสามารถทํางานรวมกันไดสําเร็จบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิผล และไมค และฟรานซิส เดฟ (Mike & FrancisDave 1994, pp. 93-128) กลาววา

การติดตอสื่อสารท่ีดี ผูนําทีมตองใหความสําคัญในการควบคุมและประสานงานใหเปนไปในทิศทางท่ี 

ตองการรวมกันทักษะการสื่อสารท่ีดีมีดังตอไปนี้คือ 1) การสื่อสารจะดีหรือไมข้ึนอยูกับความรูสึก ทัศนคติ 

ทาทีท่ีมีตอเรื่องท่ีจะสื่อสารหากทุกอยางรูสึกดีการสื่อสารเรื่องนั้นๆ ก็จะดีไปดวยซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถพัฒนา

ไดดวยการเรียนรูของตนเอง 2) การสื่อสารตองเก่ียวของกับคนทุกประเภทท่ีมีความแตกตางกันท้ังสถานภาพ 

การปรับตัวการรูจักยืดหยุนซ่ึงจําเปนตองปรับสิ่งเหลานี้ใหสอดคลองการสื่อสารท่ีดีตองมีทักษะของการเปน

ผูฟงท่ีดีดวย มีความสนใจในเรื่องท่ีคนอ่ืนพูด จึงถือไดวาการสื่อสาร เปนปจจัยท่ีทําใหงานประสบผลสําเร็จ

บรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิผลไดโดยตรงท้ังนี้ ในขณะท่ีงานวิชาการเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับกระบวนการ

บริหารก ิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหด ีข้ึนตั้งแต กระบวนการ

กำหนดนโยบายการวางแผนการปร ับปรุงการเรียนการสอนให ด ีข้ึนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนตลอดจนการประเม ินผลการเรียนการสอน เพื่อให เป ็นไปตาม จุดมุงหมายของหลักสูตรและ

จุดม ุงหมายของการจ ัดการศ ึกษาเพ่ือใหเก ิดประโยชนสูงสุดแกผูเร ียน ซ่ึงสอดคลองกับ ปรียาพร              
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วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 1) กล าวว า งานว ิชาการเปนงานหล ักของการบริหาร สถานศึกษาไม ว า

สถานศึกษาจะเป ็นประเภทใดมาตรฐานและค ุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงาน

ทางดานว ิชาการเนื่องจากงานว ิชาการเก ี่ยวข องก ับหล ักส ูตรการจ ัดโปรแกรมการศึกษา และ              

การจ ัดการเรียนการสอนซ ึ่งเปนห ัวใจของสถานศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวาดานการสื่อสารไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 นั้นท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก ครูและผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

บางสวนยังอาจจะมีการสื่อสารกันท่ีคลาดเคลื่อน และยังไมเขาใจบางประเด็น โดยเฉพาะโอกาส

ตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย ความเชื่อถือและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน ขาดความเขา

ใจความตองการ ความคาดหวังและความชอบของผูอื่น จึงสงผลในดานลบมากกวา ท่ีจะเกิดประสิทธิผล 

ซ่ึงสอดคลองกับ หรรษา เจริญทรัพย (2548, หนา 32-34) กลาววาการติดตอสื่อสาร เปนการประสานงาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานคนละองคกร หากไมมีการติดตอสื่อสารท่ีดีถึงกันแลวจะทําใหเกิดความเขาใจผิด

ถึงกันได และจะไมสามารถทราบไดวาแตละองคกรท่ีรับผิดชอบทํางานมากนอยเพียงไร ซ่ึงเปรียบเสมือนตาง

คนตางทํางานไปไมประสานงานกัน จึงอาจเปนสาเหตุ ใหการเขาใจคลาดเคลื่อน และงานไมอาจไปสู

ความสําเร็จ และเกิดประสิทธิผลได จากเหตุผลดังกลาว จึงอาจเปนสาเหตุ ทําใหรูปแบบการทํางานเปนทีม 

ดานการสื่อสารไมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบไดวา ในการทํางานเปนทีม เปนการเปดโอกาสใหบุคคล

หรือทีมงานรวมมือรวมใจกันทํางานอยางใกลชิดสามารถประสานความสามารถระหวางกันอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการติดตอสื่อสารท่ีเปนเอกภาพเห็นพองตองกันในภารกิจ โดยถือวาเปาหมายสูงสุด              

อยูท่ีความสําเร็จของทีมเปนสําคัญ จึงสงผลใหสมาชิกทีมมีความเขาใจมีความผูกพันกันเปนการชวย

เพ่ิมพูนการยอมรับนับถือตอกันชวยสรางขวัญกําลังใจในการทํางานรวมกันประสิทธิภาพของงานและ

ผลผลิตก็จะเพ่ิมข้ึน การทํางานเปนทีมจึงมีความจําเปนควรใหความสําคัญในหนวยงานหรือองคกร

ตางๆ ดวยเหตุผลท่ีวาการทํางานบางอยางเราไมสามารถทําใหสําเร็จไดโดยบุคคลเพียงคนเดียวงาน

บางอยางตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรคจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถจากบุคคลหลายฝาย

งานบางอยางเปนงานท่ีตองทําโดยเรงดวนไมสามารถทําใหสําเร็จไดทันเวลาท่ีกําหนด และบางอยาง

เปนงานท่ีหลายหนวยงานรับผิดชอบ หากไดมีการรวมมือจากบุคคลหลายฝายมาระดมความคิด

ทํางานรวมกันจะทําใหการทํางานนั้นๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายได (สมชาติ กิจยรรยง และ

จีรชา ใจเปยม, 2552, หนา 57) สอดคลองกับ วิภาส ทองสุทธิ์ (2552, หนา 34) กลาววา การทํางาน              

เปนทีม เปนเทคนิคการทํางานท่ีมุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน การทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญ              

และจําเปนอยางมาก เพราะการทํางานจําเปนตองใชทักษะหลายแขนง ตลอดจนการใชวิจารณญาณ              
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และประสบการณของผูปฏิบัติประกอบในการทํางานยอมเปนการเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึง ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2546, หนา 43-45) ไดสรุปวาการทํางานเปนทีมยอมทําใหประสิทธิผล

การบริหารวิชาการ ท้ังในดานการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ชวยสรางความไววางใจ ชวยเหลือกัน 

และมีบรรยากาศการทํางานท่ีดี ทําใหสมาชิกมีความรูสึกสบายใจ พอใจและเพลิดเพลินกับการทํางาน 

กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และชวยทําใหเกิด ผลงานท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิผล ทําใหการ

ทํางานบรรลุเปาหมาย การทํางานเปนทีม จึงเปนปจจัยท่ีสงผลใหสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จ ตาม

เปาหมายท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

  

 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช   

1) จากการศึกษาพบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในดาน การควบคุมการ

ปฏิบัติงานตามแผนใหมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนเห็นความสําคัญของการกาวหนาของการทํางาน           

มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง มีการแกไขปญหาในการทํางานไดทันทวงที มีการ

ตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน มีความพรอมท่ีจะพัฒนาความกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง             

มีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขันไดอยางรวดเร็ว และปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จได

ทันเวลา 

    2) จากการศึกษาพบวา ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผูบริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึงเรื่องติดตามและ

ประเมินผล การจัดการนิเทศการทําหนาท่ีในการนิเทศชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร ตามแผนท่ีวางไว มีการ

สงเสริม ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ศึกษาวิธีการท่ี

หลากหลายท่ีจะเปนการชวยกระตุนความสนใจ และความรวมมือ มีการนิเทศอยางตอเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ มีการวางระบบนิเทศอยางเปนระบบ 

 3) จากการศึกษาพบวา รูปแบบการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธกัประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษารวมท้ังผูท่ีมีสวนเก่ียวของควรใหความสําคัญใน เรื่องดานการ

สื่อสาร ดานความรวมมือ ดานการประสานงาน ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา ดานความกาวหนาท่ี

ตอเนื่อง เพ่ือการดําเนินการบริหารโรงเรียนไดประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค บรรลุตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว 
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     4) จากการศึกษาพบวา0 รูปแบบการทํางานเปนทีม สงผลตอประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต0 1 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต0 1 ควรจัดอบรม พัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใหมีความรู                    

มีศักยภาพ ในรูปแบบการทํางานเปนทีม เพ่ือนําไปสูความสําเร็จและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอรูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

   2) ควรศึกษาแนวทางการเสริมสรางรูปแบบการทํางานเปนทีม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

   3) ควรศึกษารูปแบบการสื่อสาร ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต0 1  
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รุจิร  ภูสาระ  และจันทรานี  สงวนนาม.  (2545).  การบร ิหารหล ักสูตรในสถานศ ึกษา.กรุงเทพฯ: 

บุคพอยท. 

รุง  แกวแดง.  (2546).  โรงเรียนนติิบุคคล:หนังสือสําหรับผูเก่ียวของกับการศึกษาทุกคน. 

(พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  

วรวุธ  ดาวงษา.  (2547).  การศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ 

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.   
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            2555. จาก http://www.kmutt.ac.th/organization/ssc334/asset2.html 
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การทาเรือ47(440), 5-9. 

http://www.kmutt.ac.th/organization/ssc334/asset2.html
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สวสัดิ์  แกวชนะ.  (2544).  บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารวิชาการของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 5 สังกัด 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
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สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
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การบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

สิริรัตน  แกวสมบัติ.  (2553).  สัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมของครูกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2.  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
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สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด 

นครราชสีมา.วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1.  (2553).  แผนปฏิบัติการประจาํป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553. ฉะเชิงเทรา: สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1.  

_______.  (2555).  แผนปฏิบัติการประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะท่ี2.ฉะเชิงเทรา: 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  (2545).  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายแผน 

และมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม. 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2547).  เอกสารสาระการเรียนรู 

ประกอบชุดวิชาการพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา.กรุงเทพฯ: สํานักงาน 

สถาบันราชภัฏ.   

สํานักงานพัฒนาการฝกหัดครู .  (2546 ) .  เอกสารสาระการเรียนรูประกอบวิชาเทคนิคการ 

บริหารและการวางแผน. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนครินทร. 

 

สำนักงานปฏ ิรูป.  (2545,กรกฎาคม).  “ค ุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนยคุใหม,” 

สารสำนกังานปฏ ิรูปการศ ึกษา.5(7), 16. 
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2552).  การปฏริปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552- 
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ตามทัศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2.  
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 1. รายงานการศึกษาคนควาอิสระปริญญา 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  
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ภาคผนวก ก 

- สําเนาหนังสือราชการขอความอนุเคราะห ในการตรวจสอบความเที่ยงตรง             

ของเคร่ืองมือการวิจัย 

- สําเนาหนังสือราชการขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหา

คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

- สําเนาหนังสือราชการ ขอความอนุเคราะห สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย  
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(สําเนา) 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๓๐                        บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

 
 

        ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน อาจารยอํานาจ   บุญประเสริฐ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๓๐                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.นุสินธ  รุงเดช 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๓๐                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณนิทัศน  นักเสียง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๓๐                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณทวี  แกนดํา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๑๓๐                         บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ปริญญา  มีสุข 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" ซ่ึงขณะนี้ อยูในข้ันตอนการสราง

เครื่องมือวิจัยของนักศึกษา ในครั้งนี้ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร พิจารณาแลวเหนวาทานเปนผูมีความรู

ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 114  

(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๔๘                               บัณฑิตวิทยาลัย  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" 
 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน

เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ของนักศึกษาในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 

จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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(สําเนา) 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/๑๙๐                        บัณฑิตวิทยาลัย  

                               มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

                             อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 

 

         

๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ 

 

 ดวยนายชัยวัฒน นนทยะโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา

วิทยานิพนธเรื่อง "รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑" 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร จึงขอความอนุเคราะหทานอนุญาตใหเก็บ

ขอมูลเพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

      

         ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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    ตาราง 18 ประชากร และกลุมตัวอยาง สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
  

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

 

1 

อําเภอเมือง 

อนุบาลวัดปตุลาธิราษฏร   

 

1 

 

110 

 

1 

 

23 

2 วัดเทพนิมิตร 1 8 1 2 

3 วัดประตูน้ําทาไข 1 18 1 4 

4 วัดราษฏรศรัทธาทํา 1 10 1 2 

5 วัดนิโครธาราม 1 2 1 1 

6 วัดเท่ียงพิมลมุข 1 15 1 3 

7 วัดนครเนื่องเขต 1 19 1 4 

8 บานวังตะเคียน 1 6 1 1 

9 บานบางแกว 1 7 1 2 

10 วัดเกาะจันทาราม 1 5 1 1 

11 วัดสมานรัตนาราม 1 2 1 1 

12 วัดจุกเฌอ 1 15 1 3 

13 วัดดอนทอง 1 101 1 22 

14 วัดทด 1 7 1 1 

15 วัดพรหมสุวรรณ 1 6 1 1 

16 บานวนทาแครง 1 13 1 3 

17 วัดโพธาราม 1 6 1 2 

18 วัดบางปรง 1 9 1 2 

19 วัดบานนา 1 7 1 1 

20 วัดเกาะ 1 9 1 2 

21 วัดแพรกนกเอ้ียง 1 6 1 1 

22 บานแขวงกลั่น 1 4 1 1 

23 วัดบางปลานัก 1 7 1 1 

24 วัดบางพระ 1 8 1 2 

25 วัดชนะสงสาร 1 17 1 4 
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26 วัดหนามแดง 1 6 1 1 

27 บานคลองเจา 1 6 1 1 

28 วัดคูเกษมสโมสร 1 7 1 1 

29 สุเหราหลวงแพง 1 2 1 1 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

30 วัดไชยธารา 1 15 1 3 

31 แพงพิทยาภูมิ 1 8 1 2 

32 วัดจรเขนอย 1 12 1 2 

33 สุเหราลาดน้ําขาว 1 7 1 2 

34 สุเหราสมอเซ 1 21 1 4 

35 สุเหราคลองใหญ 1 13 1 3 

36 บานเกาะดอน 1 4 1 1 

37 ตลาดเปร็ง 1 5 1 1 

 

38 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

ประชาฤกษสมบูรณ 

 

1 

 

21 

 

1 

 

4 

39 บึงเทพยา 1 4 1 1 

40 สุเหราใหมปากคลอง 17 1 5 1 1 

41 สุเหราแคราย 1 13 1 3 

42 สิทธิสุนทร 1 11 1 2 

43 วัดบางสาย 1 7 1 1 

44 วัดนิลราษฏรศรัทธาบํารุง 1 4 1 1 

45 วัดญาณรังษาราม 1 6 1 1 

46 วัดตะพังคี 1 4 1 1 

47 ปากคลองบางขนาก 1 15 1 3 

48 วัดเกตุสโมสร 1 13 1 3 

49 วัดประชาบํารุง 1 11 1 2 

50 สะแกโดดประชาสรรค 1 13 1 3 

51 วัดบางไทร 1 7 1 1 

52 บึงสิงโต 1 11 1 2 
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53 วัดคลอง 18 1 17 1 4 

54 วัดพุทธอุดมวิหาร 1 3 1 1 

55 สุเหราคลอง 18 1 8 1 2 

56 สุเหราคลอง 19 1 11 1 2 

57 ปากบึงสิงโต 1 7 1 1 

58 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฏร 1 9 1 2 

59 สุเหราคลอง 20 1 7 1 1 

60 ตลาดคลอง 16 1 27 1 6 

61 เฉลิมชวงวิทยาทาน 1 16 1 3 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

62 วัดรามัญ 1 3 1 1 

63 สุเหราปากคลอง 20 1 11 1 2 

64 สุเหราดอนกลาง 1 7 1 1 

65 สุเหราคู 1 8 1 2 

66 สุเหราลําชะลา 1 13 1 3 

67 สุเหราสมอเอก 1 3 1 1 

68 วัดสุวรรณเตมีย 1 1 1 1 

69 บานดอนเกาะกา 1 7 1 1 

70 บึงพระอาจารย 1 3 1 1 

71 บางคลอง 21 1 4 1 1 

72 บานปลายคลอง 20 1 18 1 4 

73 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ 1 3 1 1 

74 วัดราษฏรบํารุงศักดิ์ 1 4 1 1 

75 สุเหราดอนเกาะกา 1 7 1 1 

76 วัดบึงตาหอม 1 5 1 1 

77 สกุลดีประชาสรรค 1 7 1 1 

78 วัดบึงน้ํารักษ 1 12 1 3 

79 สุเหราคลอง 15 1 7 1 1 

80 สุเหราดารุลนาอีม 1 12 1 3 
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81 สุเหราคลองหกวา 1 8 1 2 

82 สุเหราคลอง 14 1 8 1 2 

83 วัดไผดํา 1 10 1 2 

84 วัดหลวงแพง 1 4 1 1 

85 วัดสวางอารมณ 1 20 1 4 

86 วัดคลองเจา 1 8 1 2 

87 วัดแคราย 1 5 1 1 

88 วัดบึงทองหลาง 1 7 1 1 

 

89 

อําเภอบางปะกง 

วัดลาง 

 

1 

 

29 

 

1 

 

6 

90 วัดบน 1 7 1 1 

91 พระพิมลเสนี 1 2 1 1 

92 พรหมานุเคราะห 1 10 1 2 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

93 สามัคคีราษฏรบํารุง 1 10 1 2 

94 แสมขาววิทยาคาร 1 15 1 3 

95 วัดสองคลอง 1 16 1 3 

96 บานสีลง 1 6 1 1 

97 สกัด 80 1 4 1 1 

98 สกัด 40 1 5 1 1 

99 วัดหลอเจริญราษฏร 1 3 1 1 

100 คลองตาเอ่ียม 1 2 1 1 

101 วัดสุคันธศีลาราม 1 15 1 3 

102 วัดบางวัว 1 30 1 6 

103 วัดบางสมัคร 1 22 1 5 

104 วัดบางเกลือ 1 12 1 3 

105 วัดลาดยาว 1 5 1 1 

106 ประกอบราษฏรบํารุง 1 11 1 2 
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107 วัดทาสะอาน 1 10 1 2 

108 วัดสุขาราม 1 11 1 2 

109 คลองขวาง 1 2 1 1 

110 วัดพิมพาวาส 1 15 1 3 

111 จันทรเจริญ 1 4 1 1 

112 บานทาขามตั้งตรงจิตร 1 13 1 3 

113 วัดบางแสม 1 19 1 4 

114 คลองพานทอง 1 6 1 1 

115 วัดเขาดิน 1 11 1 2 

116 วัดบางผึ้ง 1 4 1 1 

117 บานบางขาว 1 4 1 1 

 

118 

อําเภอบานโพธิ ์

วัดดอนสีนนท 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

119 วัดดอนทราย 1 2 1 1 

120 วัดสามกอ 1 5 1 1 

121 วัดประชาบํารุงกิจ 1 14 1 2 

122 วัดกระทุม 1 3 1 1 

123 วัดพิพิธประสาทสุนทร 1 18 1 4 

124 วัดแสนภูดาษ 1 8 1 1 

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร คร ู ผูบริหาร คร ู

125 วัดผาณิตาราม 1 3 1 1 

126 วัดอรัญญิการาม 1 4 1 1 

127 วัดหนองกระสังสามัคคี 1 4 1 1 

128 วัดศรีมงคล 1 8 1 1 

129 วัดราษฏรศรัทธาธรรม 1 8 1 1 

130 วัดลาดบัว 1 7 1 1 

131 วัดพนมพนาวาส 1 4 1 1 

132 วัดสนามจันทร 1 9 1 2 

133 วัดคลองบานโพธิ์ 1 2 1 1 
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134 วัดคลองตนหมัน 1 5 1 1 

135 วัดอินทราราม 1 3 1 1 

136 วัดประสาทโสภณ 1 8 1 2 

137 วัดเทพราช 1 14 1 3 

138 วัดกลางราษฎรบํารุง 1 3 1 1 

139 วัดใหมประเวศ 1 4 1 1 

140 วัดคลองสวน 1 15 1 3 

141 สุเหราเกาะไร 1 7 1 1 

142 สุเหราจรเขนอย 1 7 1 1 

รวม  142 1448 142 306 
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ภาคผนวก ค 
 

การหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC) 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน มีดังนี้ 

 ใหคะแนน +1 แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน 0 ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 ใหคะแนน -1 แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 

 

  สูตร   IOC = ∑ R / N  

 

  เม่ือ    ∑ R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

       N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

 

เกณฑการตัดสิน 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 

 คา IOC ท่ีคํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุง 

 แกไขใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง 19 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน  

     รูปแบบการทํางานเปนทีม 

 

 

ขอ 

รูปแบบการทํางานเปนทีม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 1. ดานการส่ือสาร คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

1 รับทราบขอมูลในการทํางาน

อยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา

ไมมีปกปด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3 มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน

อยางท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

4 มีการแสดงความคิดเห็นท่ี

แตกตางไดอยางเปดเผย 

+1 +1 +1 +1 +1 

 

5 1 ใชได 

5 มีโอกาสตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิด

ความสงสัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็ง

ซ่ึงกันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 

 

5 1 ใชได 

7 มีการใชการสื่อสารมากกวาทาง

เดียว 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

 

8 รับทราบขอมูลในการทํางาน

อยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

9 เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา

ไมมีปกปด 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

10 มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน

อยางท่ัวถึง 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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 รูปแบบการทํางานเปนทีม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 2. ดานความรวมมือ คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

11 มีความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยน

ความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน 

+1 +1 +1 +1 +1 

 

5 1 ใชได 

12 ชวยกันทํางานเทาท่ีตนเองจะมี

ความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

13 ท ุกคนสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

14 ทุกคนสามารถยอมรับความ

คิดเห็นผูอ่ืนอยางจริงใจ 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

15 มีความสาม ัคคีในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

16 ทุกคนมองเห็นความตองการของ

กันและกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

17 มีการช วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ รูปแบบการทํางานเปนทีม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 3. ดานการประสานงาน คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

18 มีการวางแผนงานรวมกัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 มีการกําหนดวิธีการทํางาน

รวมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 มีการประสานงานตามนโยบาย

รวมกัน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

21 สามารถดําเนินการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร

ตามเวลาท่ีกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22 สามารถลดข้ันตอนในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23 สามารถลดความซํ้าซอนในการ

ปฏิบัติงานในองคการได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24 มีการประสานงานดวยระบบการ

สื่อสารท่ีดี 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

25 มีการประสานความรวมมือซ่ึงกัน

และกัน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการทํางานเปนทีม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 4. ดานความคิดสรางสรรคท่ี

กาวหนา 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

26 มีความสามารถในการคิดไดหลาย

ทาง คิดไดกวางไกล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27 มีการคิดนอกกรอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 คิดหาทางแกไขปญหาไวหลายๆ 

ทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29 เตรียมทางเลือกสําหรับการ

แกปญหาไวมากกวาหนึ่งทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

30 มีความรอบรู ทันตอเหตุการณ

รอบดาน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31 สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

32 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

33 มีความกระตือรือรนท่ีจะ

แกปญหา เม่ือเผชิญกับปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34 สามารถนําความรูและ

ประสบการณตางๆ มาใช

แกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 ใชกระบวนการคิดท่ีผสมผสาน

ความคิดเดิมเกิดเปนแนวคิดใหม

เพ่ือใชในการแกปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

รูปแบบการทํางานเปนทีม ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 5. ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

36 มีการคนพบวิถีทางในการบริหาร

แผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37 ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จ

ไดทันเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38 มี กา รปรั บปรุ งกระบวนการ

ทํางานอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

39 มีการแกไขปญหาในการทํางาน

ไดทันทวงที 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40 มีการตัดสินใจในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

41 มีความพรอมท่ีจะพัฒนา

ความกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

42 มีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพ

การแขงขันไดอยางรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

43 ทุกคนเห็นความสําคัญของการ

กาวหนาของการทํางาน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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ตาราง 20 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดาน  

     ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

  

ขอ 

ประสิทธิภาพการบริหาร

สถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 

1. ประสิทธิผลการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

1 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอด

คลองกับ วิสัยทัศน เปาหมายตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอด

คลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

3 ครูนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน

การสอนตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4 สถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะห

หลักสูตรใหเกิดผลลัพธ 

ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5 สถานศึกษาสงเสริมใหทุกฝายมี

สวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตร

อยางตอเนื่องใหเกิดผลลัพธตรง

ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผล

การใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวม

ของผูเก่ียวของ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีความ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8 สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีเนื้อหา

ตรงกับความตองการของผูเรียนใน

ปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

9 สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียน +1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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ไดเรียนรูตามความตองการของ

สังคม 
 

 

ขอ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 2. ประสิทธิผลการพัฒนา

กระบวนการการเรียนรู 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

10 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนให

ครูจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

11 สถานศึกษาศึกษาวิเคราะหความ

จําเปนในการใชสื่อใหตรง 

ตามว ัตถ ุประสงคท่ีตัง้ไว 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

12 สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการ

บริหารงานวิชาการไดอยาง

คลองแคลว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13 ครูปรับปรงุการเรียนการสอน 

โดยนักเรียนเปนศูนยกลาง 

ของการสอนตามวัตถุประสงค 

ท่ีตั้งไว  

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

14 สถานศึกษาสงเสริมใหการวัดผล 

ประเมินผลการเรียนการสอน 

ระเบียบกําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15 ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมา

วิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุง

การจัดการเรียน การสอน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

16 ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมา

วิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุง

การจัดการเรียน การสอนใหดีข้ึน 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 3. ประสิทธิผลการวัด  และ

ประเมินผลการเรียน 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

17 ครูเขาใจระเบียบวัดผลอยางละเอียด

ตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18 สถานศึกษาจัดใหมีการวัดและ

ประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19 สถานศึกษาวางแผนกําหนด

ระยะเวลาการวัดและประเมินผลตาม

กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

20 สถานศึกษาจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

ใหสอดคลองกับตามแผน 

ท่ีวางไว 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

21 สถานศึกษาจัดทําโครงสรางเวลา

เรียนใหสอดคลอง กับโครงสรางตาม

หลักสูตรท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

22 สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือเพ่ือใช

ดําเนินงานวัด และประเมินผลให

พรอมและเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23 สถานศึกษาจัดสรางเครื่องมือวัด  

และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24 สถานศึกษาปรับปรุงการสราง

ข อสอบของครูให มีมาตรฐาน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 4. ประสิทธิผลการนิเทศ

การศึกษา 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

25 สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศ

อยางเปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26 สถานศึกษาทําหนาท่ีในการนิเทศ

ชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร 

ตามแผนที่วางไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27 สถานศึกษาสงเสริม ใหผูรับการ

นิเทศตระหนักถึงความสําคัญของ

การนิเทศ ตามวัตถุประสงค ท่ีตั้ง

ไว  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28 สถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ี

หลากหลายท่ีจะเปนการชวย

กระตุนความสนใจ และความ

รวมมือ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

29 สถานศึกษามีการนิเทศอยาง

ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

30 สถานศึกษาใชเทคนิคการบริหาร

มาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการนิเทศ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

31 สถานศึกษาติดตามและ

ประเมินผลการจัดการนิเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ผล 

ท่ีได 5.ประสิทธิผลการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ 

คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

32 สถานศึกษาพัฒนากระบวนการ

ของการบริหารจ ัดการศึกษา 

ท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.6 ใชได 

33 สถานศึกษาสรางความเขาใจเก่ียวกับ

แนวทางการประกันคุณภาพของ

โรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของใหตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

34 สถานศึกษากําหนดโครงสรางใน

การบริหารโรงเรียนท่ีเอ้ือ 

ตอการพัฒนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35 สถานศึกษาดําเนินการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยมีการกํากับ ติดตามการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36 สถานศึกษาจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําปเสนอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตรงตาม

ว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37 สถานศึกษานําผลการดําเนินงานไป

ใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องใหตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38 สถานศึกษามีการเตรียมความ

พรอมเพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีม 5 ดาน ไดแก 1) ดานการสื่อสาร 2) ดาน

ความรวมมือ 3) ดานการประสานงาน 4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

ตอนท่ี 3แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษามี5ประการ1) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) ประสิทธิผลการวัด

และประเมินผลการเรียน 4) ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา 5) ประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ 

ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดใชสําหรับ

การวิจัยเทานั้นและจะนําเสนอในภาพรวม ไมมีผลกระทบตอสถานศึกษาและทานแตอยางใดการวิจัยใน

ครั้งนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

  1. ระดับการศึกษา 

   (  )  ปริญญาตร ี

   (  )  ปริญญาโท 

   (  )  สูงกวาปริญญาโท 

  2. ประสบการณในการทํางาน 

   (  )  ไมเกิน  5  ป 

   (  )  6 -10 ป 

   (  )  11-15 ป 

   (  )  16  ป ข้ึนไป 

3. ตําแหนงหนาท่ี 

   (  )  ผูบริหาร 

   (  )  ครูผูท่ีปฏิบัติการสอน 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการทํางานเปนทีม 5 ดาน ไดแก 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานความรวมมือ 

3) ดานการประสานงาน 4) ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา 5) ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง 

คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถาม เปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา ผูบริหารของทานมีรูปแบบ

การทํางานเปนทีม อยูในระดับใด  โดยทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองตามความเปนจริงท่ีตรงกับระดับ

รูปแบบการทํางานเปนทีมในสถานศึกษาของทาน   โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 

 5  หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับนอย 

  1  หมายถึง รูปแบบการทํางานเปนทีมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ขอท่ี 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ดานการส่ือสาร      

1 รับทราบขอมูลในการทํางานอยางถูกตองชัดเจนและท่ัวถึง      

2 เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาไมมีปกปด      

3 มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางท่ัวถึง      

4 มีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางไดอยางเปดเผย      

5 มีโอกาสตรวจสอบขอมูลเม่ือเกิดความสงสัย      

6. แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน      

7. มีการใชการสื่อสารมากกวาทางเดียว      

8. ชวยกันแกปญหาอยางเต็มใจ      

9 มีความเชื่อถือและมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน      

10 มีความเขาใจความตองการ ความคาดหวังและความชอบของ

ผูอ่ืน 

     

 2. ดานความรวมมือ      

11 มีความพรอมท ี่จะแลกเปลี่ยนความค ิดเห ็นซ ึ่งกันและก ัน      

12 ชวยกันทํางานเทาท่ีตนเองจะมีความสามารถทําไดอยางดีท่ีสุด      

13 ท ุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ      
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14 ทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนอยางจริงใจ      

 
ขอท่ี 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ดานความรวมมือ      

15 มีความสาม ัคคีในการทํางาน      

16 ทุกคนมองเห็นความตองการของกันและกัน      

17 มีการช วยเหลือเก้ือกูลกันและกัน      

 3. ดานการประสานงาน      

18 มีการวางแผนงานรวมกัน      

19 มีการกําหนดวิธีการทํางานรวมกัน      

20 มีการประสานงานตามนโยบายรวมกัน      

21 สามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

ตามเวลาท่ีกําหนด 

     

22 สามารถลดข้ันตอนในการทํางาน      

23 สามารถลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานในองคการได      

24 มีการประสานงานดวยระบบการสื่อสารท่ีดี      

25 มีการประสานความรวมมือซ่ึงกันและกัน      

 4. ดานความคิดสรางสรรคท่ีกาวหนา      

26 มีความสามารถในการคิดไดหลายทาง คิดไดกวางไกล      

27 มีการคิดนอกกรอบ      

28 คิดหาทางแกไขปญหาไวหลายๆ ทาง      

29 เตรียมทางเลือกสําหรับการแกปญหาไวมากกวาหนึ่งทาง      

30 มีความรอบรู ทันตอเหตุการณรอบดาน        

31 สนใจท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ      

32 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได      

33 มีความกระตือรือรนท่ีจะแกปญหา เม่ือเผชิญกับปญหา      

34 สามารถนําความรูและประสบการณตางๆ มาใชแกปญหา      

35 ใชกระบวนการคิดท่ีผสมผสานความคิดเดิมเกิดเปนแนวคิดใหม      
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เพ่ือใชในการแกปญหา 

 

 

 

 
ขอท่ี 

 

รูปแบบการทํางานเปนทีม 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

5. ดานความกาวหนาท่ีตอเนื่อง      

36 มีการคนพบวิถีทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกวา      

37 ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสําเร็จไดทันเวลา      

38 มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง      

39 มีการแกไขปญหาในการทํางานไดทันทวงที      

40 มีการตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน      

41 มีความพรอมท่ีจะพัฒนาความกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง      

42 มีความพรอมท่ีจะรองรับสภาพการแขงขันไดอยางรวดเร็ว      

43 ทุกคนเห็นความสําคัญของการกาวหนาของการทํางาน      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษามี 5 ประการ 1) การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการการเรียนรู 3) ประสิทธิผลการวัด และ

ประเมินผลการเรียน 4) ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา 5) ประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

คําช้ีแจง ขอความในแบบสอบถาม เปนการสอบถามความคิดเห็นของทานวา ทานมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของผูบริหาร อยูในระดับใด โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองตามความเปน

จริงท่ีตรงกับระดับการบริหารงานโรงเรียน   โดยกําหนดเกณฑดังนี้ 

5  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ อยูในระดับมาก 

  3  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ อยูในระดับนอย 

  1  หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 
ขอท่ี 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

1 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน เปาหมาย

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

     

2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

     

3 ครูนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว      

4 สถานศึกษาสงเสริมใหครูวิเคราะหหลักสูตรใหเกิดผลลัพธ 

ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

     

5 สถานศึกษาสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตร

อยางตอเนื่องใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

     

6 สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวน

รวมของผูเก่ียวของ 

     

7. สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

     

8 สถานศึกษาจัดหลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับความตองการของผูเรียนใน      
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ปจจุบัน 

9 สถานศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนไดเรียนรูตามความตองการของ

สังคม 

     

 
ขอท่ี 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2. ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการการเรียนรู      

10 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

11 สถานศึกษาศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อใหตรง 

ตามว ัตถ ุประสงคท่ีตั้งไว 

     

12 สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการไดอยาง

คลองแคลว 

     

13 ครูปรับปรงุการเรียนการสอน โดยนกัเรียนเปนศูนยกลาง 

ของการสอนตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

     

14 สถานศึกษาสงเสริมใหการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน 

ระเบียบกําหนด 

     

15 ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน 

     

16 ครูนําผลการวัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนใหดีข้ึน 

     

 3. ประสิทธิผลการวัด  และประเมินผลการเรียน      

17 ครูเขาใจระเบียบวัดผลอยางละเอียดตามหลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว      

18 สถานศึกษาจัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีระเบียบกําหนดไว 

     

19 สถานศึกษาวางแผนกําหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผลตาม

กําหนด 

     

20 สถานศึกษาจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานใหสอดคลองกับตามแผน 

ท่ีวางไว 
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21 สถานศึกษาจัดทําโครงสรางเวลาเรียนใหสอดคลอง กับโครงสรางตาม

หลักสูตรท่ีตั้งไว 

     

22 สถานศึกษาจัดทําเครื่องมือเพ่ือใชดําเนินงานวัด และประเมินผลให

พรอมและเพียงพอ 

     

23 สถานศึกษาจัดสรางเครื่องมือวัด  และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ      

24 สถานศึกษาปรับปรุงการสรางข อสอบของครูให มีมาตรฐาน        

 

 
ขอท่ี 

 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

4.ประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา      

25 สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศอยางเปนระบบ      

26 สถานศึกษาทําหนาท่ีในการนิเทศชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร 

ตามแผนที่วางไว 

     

27 สถานศึกษาสงเสริม ใหผูรับการนิเทศตระหนักถึงความสําคัญ

ของการนิเทศ ตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

     

28 สถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเปนการชวยกระตุน

ความสนใจ และความรวมมือ  

     

29 สถานศึกษามีการนิเทศอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ       

30 สถานศึกษาใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการนิเทศ  

     

31 สถานศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศ      

 5.ประสิทธิผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ      

32 สถานศึกษาพัฒนากระบวนการของการบริหารจ ัดการศึกษา 

ท ี่ควรดำเนินการอยางตอเนื่อง 

     

33 สถานศึกษาสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพของ

โรงเรียนแกผูท่ีเก่ียวของใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

     

34 สถานศึกษากําหนดโครงสรางในการบริหารโรงเรียนท่ีเอ้ือ 

ตอการพัฒนา 
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35 สถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว  

     

36 สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหตรงตามว ัตถ ุประสงคท่ีตองการ 

     

37 สถานศึกษานําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่องใหตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

     

38 สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นายชัยวัฒน  นนทยะโส 

วันเดือนปเกิด 1 เมษายน 2517 

สถานท่ีเกิด เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 

ท่ีอยู 2/1 หมู 7 แขวง ลําผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพฯ  

 เบอรโทรศัพท 081-4888427 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ครู คศ. 2 

สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานดอนเกาะกา 

 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  

 สถาบันราชภัฏพระนคร 

 พ.ศ. 2541 
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