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53252305 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คาํสาํคญั : ประสิทธิผลของทีม/การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 
 นนัทิยา  โพธิประสิทธิ : ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. อาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สาํเริง  อ่อนสัมพนัธ์ุ  
และผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว. 133 หนา้. 
 

 การวิจยันี  มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ   1)  ประสิทธิผลของทีม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   2) การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพนืที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   และ 3) ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  เครืองมือ  ทีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลของทีม  ตามแนวคิดของรอบบินส์   และการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการ
จดัการศึกษา  ตามแนวคิดของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  สถิตทิีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  
ค่าความถี  ค่าร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
  ผลการวิจยัพบว่า   

  1.  ประสิทธิผลของทีม สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดงันี  การจดับริบท  การออกแบบงาน การจดักระบวนการ  และการจดัองคป์ระกอบ   
ตามลาํดบั 
 2.  การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดงันี  ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ข
ปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน   ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของ
สถานศึกษา  ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการ
สอน ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย   และครูใชสื้อ
และเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  
ตามลาํดบั 
 3.  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการ จดัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                          บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร         
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ลายมือชืออาจารยท์ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ..................................  2. .................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

53252305 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD  :   TEAM   EFFECTIVENESS / EDUCATIONAL MANAGEMENT STANDARD 

 NUNTIYA  PHOPRASIT  :  THE TEAM EFFECTIVENESS AND EDUCATIONAL 

MANAGEMENT STANDARD UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE2.  THESIS ADVISORS :  SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D., AND 

VORAKARN  SUKSODKIEW, Ph.D.  133 pp. 

 

  The purposes were to identify 1) Team Effectiveness under ratchaburi educational service 

area office2,  2) Educational Management Standard under ratchaburi educational service area 

office2, and  3) Team Effectiveness and Educational Management Standard under ratchaburi 

educational service area office2.  The respondent were consisted of a Director and teachers.  The 

research instruments were questionnaire on team effectiveness on the viewpoint of  Robbins  and 

educational management standard on the viewpoint of the basic education. The statistical analysis 

were frequency, percentage, mean, the arithmetic mean, standard  deviation and Pearson’s Product 
Moment Correlation. 

 The results were found that   

  1) team effectiveness under ratchaburi educational service area office2, was found at the 

high level were  Context  Work design  Process  and  Composition. 
  2) educational management standard under ratchaburi educational service area office2, 

was found at the high level. 

  3) team effectiveness and educational management standard under ratchaburi educational 

service area office2, was found at .01 level of statistical significance. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธนี์  สาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความเมตตา  และความ อนุเคราะห์          
เป็นอยา่งดียงิในการใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ จากท่าน อาจารย ์ดร .สาํเริง                      
อ่อนสมัพนัธุ์   อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว  
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม   อาจารย ์ดร .นุชนรา  รัตนศิระประภา   ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ และ อาจารย ์ดร.พิชญาภา  ยนืยาว  ผูท้รงคุณวุฒิ  
  ขอขอบคุณผูเ้ชียวชาญทีตรวจ IOC  ผูใ้หข้อ้มลูตอบ Tryout  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและ
ครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกท่านทีไดใ้หค้วาม
ร่วมมืออนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  และใหค้วามช่วยเหลือในการรวบรวมขอ้มลู  เพือการ
วิจยัครังนีเป็นอยา่งดี 
  ขอขอบคุณเพือนๆ ทีใหก้าํลงัใจ  ใหค้าํปรึกษา  และช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา  ประโยชน์
และคุณค่าใดๆ อนัเกิดจากวิทยานิพนธฉ์บบันี  ผูว้ิจยัขอนอ้มนาํบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา  ผูใ้ห้
แสงสว่างแห่งปัญญา  ซึงคอยใหก้าํลงัใจตลอดมา  จนกระทงัผูว้ิจยัสาํเร็จการศึกษา 
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