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  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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บทที 1 

 

บทนํา 
 

  หวัใจของการพฒันาการศึกษา คือ การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมเพือเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไปใน
อนาคต สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยดึหลกัและกรอบ
แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพฒันาชีวิตใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถ             
อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  รวมทงัพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีมีความเขม้แข็งและ           
มีดุลยภาพใน  3 ดา้น  คือ เป็นสงัคมคุณภาพ  สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสงัคม
สมานฉนัทแ์ละเอืออาทรต่อกนั  นาํสู่ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  (พ.ศ.2552-
2561) และนโยบายของรัฐบาลทีมุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  โดยมี
เป้าหมายหลกัสามประการ  คือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  
เพิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสงัคมในการบริหารและจดัการศึกษา ซึงไดก้าํหนดประเด็นสาํคญัของระบบการศึกษา
และเรียนรู้ทีตอ้งการปฏิรูปอยา่งเร่งด่วน  4 ประการ  พร้อมกลไกเพือขบัเคลือนการดาํเนินงานตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง  (พ.ศ.
2552-2561) ดงันี 
 1.  พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  พฒันาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ผลิตและพฒันา
กาํลงัคนทีมีคุณภาพ  มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ 
  2.  พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  พฒันาระบบผลิตครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา 
การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา การใชค้รู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  เพือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา      
ทุกระดบั ทุกประเภทใหส้ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพ และพฒันาแหล่งเรียนรู้อืน  ๆ สาํหรับ
การศึกษาและการเรียนรู้ทงัในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  เพือส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ   
  4.  พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา
ใหส้ถานศึกษาพฒันาระบบบริหารจดัการมีความโปร่งใส เป็นธรรม  และมีระบบการตรวจสอบทีมี
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ประสิทธิภาพ  เพือเพิมโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพือส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษาและเรียนรู้
ใหม้ากขึน  และพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพือการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ1 

 การพฒันาคุณภาพการจั ดการศึกษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคนภายในประเทศ       
ทีมุ่งเสริมสร้างคุณภาพพลเมืองใหส้ามารถดาํรงชีวิต  และทาํประโยชน์แก่สงัคมไดรั้ฐธรรมนูญ   
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
25502  จึงไดม้ีบทบญัญติัไวเ้กียวกบัการจดัการศึกษา  ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 โดยกระทรวงศึกษาธิการทีเป็น
หน่วยงานหลกัในการรับผดิชอบการจดัการศึกษาของประเทศ  จึงตอ้งเร่งปฏิรูปการศึกษาและ
กระจายอาํน าจในการจดัการศึกษาใหค้นในประเทศไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพและทวัถึง                
มีศกัยภาพโดยเนน้การพฒันาใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  เพือดาํรงชีวิตและสร้างชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติทีเขม้แข็งต่อไป3 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
   สภาพการแข่งขนัทีทวีความรุนแรงในปัจจุบนั  มีการเปลียนแปลงทีเร็วขึน  องคก์รจึง
ตอ้งเกิดการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึนกว่าเดิม  โดยเฉพาะการเป็น
องคก์รทีมีขีดสมรรถนะสูง  เพือทีจะทาํใหส้ามารถเกิดประสิทธิภาพในการแข่งขนัสูงขึน  โดย
องคก์รจ ะเนน้ในดา้นพฒันาบุคลากรในองคก์รเป็นหลกั  โดยอาศยันวตักรรมทีส่งเสริมใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4  เพราะการทาํงานในองคก์รนนัไม่มีใครสามารถทาํงานไดอ้ยา่ง
สาํเร็จไดด้ว้ยตวัคนๆ เดียว  การทาํงานจะตอ้งมีการร่วมมือกบับุคลากรคนอืนในองคก์รไม่ว่าจะเป็น

                                                             

  1  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค,2554), บทนาํ. 

2 กระทรวงมหาดไทย, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
การศาสนา, 2545), บทนาํ. 

3
 สิปปนนัท ์ เกตุทตั, การปฏิรูปการศึกษา : รายงานของคณะกรรมการขันพนืฐานเพอืการ

ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช, 2542), 8. 

  4 พสุ  เดชะรินทร์, การพฒันาองค์กรให้มขีีดสมรรถนะสูง (กรุงเทพฯ : วิชนั พรินท ์มีเดีย, 
2549), 4. 
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การร่วมมือกั บผูบ้ริหาร ผูน้าํกลุ่ม หรือบุคคลในกลุ่ม  การกระทาํเช่นนี คือ การทาํงานเป็นทีม 
(Team Work)  ซึงเป็นพืนฐานทีสาํคญัในการนาํไปพฒันาองคก์รใหเ้ป็นเลิศนนัเอง 

  ในอดีตทีผา่นมาผูบ้ริหารทีมีความสามารรถดี  ความรู้ดี บุคลิกภาพดี ความเชือมนัใน
ตนเองสูง  ต่างมีโอกาสประสบความสาํเร็จกนัถว้นหนา้  แต่ในปัจจุบนันนัการบริหารทีจะประสบ
ความสาํเร็จก็จะแตกต่างกนัออกไปถึงแมผู้บ้ริหารจะมีความสามารถดงัทีกล่าวมา  แต่ก็ตอ้งประสบ
กบัความลม้เหลวในการบริหารงาน  เพราะยงัมีความคิดแบบเก่าๆ  ทงัทีผูบ้ริหารหลายๆ คนยงั
ทาํงานแบบคนเดียว (One Man Show) ไม่มอบหมาย สงังานไม่เป็น ไม่มีการวางแผน หวงอาํนาจ
และไม่ยอมเปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือลกูนอ้งคนอืนๆไดท้าํ  เลขทาํใหผ้ลงานไม่พฒันาและ
กา้วหนา้ไปอยา่งทีควร  การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปัจจุบนัผูบ้ริหารจึงไดย้อมรับความจริงว่า 
ความหลากหลายของงานในปัจจุบนัทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งรู้จกัการแบ่งงาน  การมอบอาํนาจ  การแบ่ง
หนา้ทีรับผดิชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงาน  เพราะผูบ้ริหารนนัจะไม่สามารถทาํงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพไดเ้พียงลาํดงั  ดงันนัผูบ้ริหารจึงจะตอ้งเรียนรู้การพฒันาตนเองและการทาํงานเป็นทีม  
และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม  เพราะฉะนนัผูบ้ริหารควรเปลียนจากการสงังานเพียงอยา่ง
เดียว  มาทาํหนา้ทีเป็นการชีแนะ สอนงาน ควบคุมงาน และร่วมมือกบัหวัหนา้คนอืนๆ เพือจะทาํให้
งานบรรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์ทีมตอ้งการ 
 จากแนวคิดและสภาพทีผา่นมาชีใหเ้ห็นว่าประสิทธิผลของทีมมี ความสมัพนัธก์บัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ทงันีดว้ยการออกแบบงาน การจดัองคป์ระกอบ การจดับริบท และการจดั
กระบวนการทีเนน้การมีส่วนร่วมในทุกขนัตอน  รวมไปถึงการถกูจาํกดัดว้ยขนาดของกาํลงัคนที
ปฏิบติังานในพืนทีทาํใหก้ารทาํงานเป็นทีม มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยงิ  ดงันนั การศึกษาปัจจยั
ทีมีความสมัพนัธต่์อการทาํงานเป็นทีมเป็นการสร้างเป้าหมายและค่านิยมร่วมกนัขององคก์รพร้อมๆ 
ไปกบัการเสริมสร้างทกัษะความรู้ ความ เขา้ใจการทาํงานเป็นทีมจะส่งผลโดยตรงต่อการบริหาร   

ผลการปฏิบติังานและขององคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั   
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ปัญหาของการวจิยั 
 โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประสบ
ปัญหาในการจดัการศึกษา  ทงัๆ ทีสภาพและทรัพยากรต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนอยูใ่นเกณฑพ์ร้อม
ทีจะสนบัสนุนในการจดัการศึกษาอยา่งเพียงพอ  สาเหตุทีทาํใหคุ้ณภาพการศึกษาของนกัเรียน  ตาํ
กว่าเกณฑม์าตรฐาน  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ไดว้ิเครา ะห์และ
สรุปว่า  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนกัเรียนมีหลายสาเหตุ เช่น ระบบการบริหาร  
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู  ผูป้กครอง  นกัเรียน ฯลฯ  แต่ปัจจยัทีสาํคญัทีสุด คือ ครู  เพราะครูเป็นส่วน
สาํคญัในการควบคุม กาํกบั ดูแลการจดัการศึกษาในดา้นการเรียนการสอน  นอกจากนีครูในสงักดั
ยงัไม่ยอมรับและไม่สนบัสนุนการเปลียนแปลงใดๆ  ทีเกิดขึนภายในโรงเรียนโดยเฉพาะเรืองทีจะ
กระทบกบัสถานภาพทางวิชาชีพ  อีกทงัยงัมีปัญหาในเรืองการยดึถือความสมัพนัธส่์วนตวัมากกว่า
หลกัการหรือเหตุผลอนัก่อใหเ้กิดความไม่ยติุธรรมในระบบบริหาร  และ จากการทีโรงเรียนเป็น
หน่วยปฏิบติัทีมีความสาํคญัทีสุดต่อคุณภาพการศึกษา  โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง
นโยบายการจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล       
จากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้สาเหตุสาํคญั คือ สมรรถนะครูทีส่ง ผลต่อการปฏิบติังานดา้นวิชาการ  
ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา   เพือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาการศึกษาหรือจดัการศึกษา
ต่อไป 

  การทาํงานเป็นทีมเป็นเทคนิคการทาํงานทีมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานรวมทงั
ความพึงพอใจของผูร่้วมงานทีทาํงานร่วมกนั  เนืองจากการทาํ งานเป็นทีมจะมีการบริหารงานดว้ย
โครงสร้างงานทีชดัเจน มีงานและลกัษณะงานทีกาํหนดไว ้รวมถึงมีบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ
ในการทาํงาน ซึงทุกคนจะมีการทาํงานสมัพนัธก์นักบัสมาชิกคนอืนๆ เพือความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ทีกาํหนดไว ้การทาํงานเป็นทีมจึงเป็นกลยทุธส์าํคญัของการทีจะทาํใหก้ารบริหารจดัการขององคก์ร
ประสบความสาํเร็จมากขึน และทีมงานจะส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย   ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ทาํ
ใหผู้ว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษา “ประสิทธิผลทีม” เพือจะไดน้าํ ขอ้มลูจากการศึกษาครังนีมาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง วางแผน ในการปฏิบติังานของบุคลากรในสงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ใหป้ฏิบติังานโดยเกิดประสิทธิผลมากขึน   นอกจากนี   
ยงัสามารถทาํ ใหอ้งคก์รสามารถหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทาํ งานเป็นทีมภายใน
องคก์ร เพือทีจะรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพใหค้งอยู่กบัองคก์รไดย้าวนานทีสุดและปฏิบติังานใหก้บั
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทงันีก็เพือประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์รและ 
การบริหารงานขององคก์รในภายภาคหนา้ต่อไป  
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  จากการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน ) ทีเขา้มา
ประเมินโรงเรียนในสงักดั สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  นนัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะเหมือนๆ  กนั คือ ครูควรจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสงัเคราะห์  ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  ควร
จดัทาํนวตักรรมเพือแกปั้ญหานกัเรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมใหจ้ดัหลกัสูตรทอ้งถินทีหลากหลาย
ตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และสงัคม  สามารถใชห้ลกัสู ตรทอ้งถินทีมี
เนือหาเป็นกิจวตัรประจาํวนัของผูป้กครอง และบริบทของสถานศึกษา ซึงจากปัญหาดงักล่าวเห็นว่า
การประเมินตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึงของการพฒันายทุธวิธีการเรียนการสอนทีสาํคญั ซึงจะช่วย
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงใหเ้กิดกบันกัเรียน และแกไ้ขขอ้บกพร่องทีสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน ) กล่าวได้  หากแต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มลู
เกียวกบัปัญหาการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง  เพือนาํ มาวิเคราะห์และสร้างเป็นแนวทาง
พฒันาวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 

  การวิจยัในชนัเรียนเป็นสิงทีครูผูส้อนในยคุปัจจุบนัตอ้งกระทาํ เพราะการจดัการเรียน  
การสอนของครูนนั เมือมีปัญหาการเรียนรู้หรือมีปัญหาการเรียนการสอนเกิดขึนไม่ว่าจะเกิดขึนกนั
ตวันกัเรียนหรือเกิดขึนกบัตวัครูเอง ครูผูส้อนตอ้งหาวิธีและแนวทางในการแกปั้ญหานนัๆ   โดยใช้
กระบวนการวิจยั  การวิจยัในชนัเรียนจึงเป็นหลกัทีสาํคญัเปรียบเสมือนลมหายใจทีจาํเป็นในการ
เรียนการสอนของครู เพราะถา้เกิดปัญหาเกียวกบัการเรียนการสอนแลว้ ไม่มีการทาํวิจยัในชนัเรียน
เพือหาสาเหตุของปัญหาแลว้จะทาํใหไ้ม่รู้ถึงปัญหาและหาแนวทาง วิธีการแกไ้ขปั ญหาทีเกิดขึนได้   
ครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัยทุธศาสตร์  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน เพือใหน้กัเรียน
หรือผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ  เป็นคนเก่ง ดี  และมีความสุข ตามความ
คาดหวงัของหลกัสูตร  สงัคมและประเทศชาติ  แนวคิดหนึงทีเอือต่อการพฒันาการเรียนการสอนก็
คือการวิจยัในชนัเรียน 
 ปัญหาการขาดแคลนครูทีมีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุ่มสาระทีสาํคญั   เช่น
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ มีครูที
สอนไม่ตรงวุฒิมาก โดยเฉพาะอยา่งยงิในชนบทในปี 2547 มีครูสอนไม่ตรงวุฒิราว 20,000 คน 
นอกจากนีแลว้ปัญหาว่าครูไดรั้บการฝึกอบรมมาแบบเก่า ไม่ไดรั้กการอ่านการคน้ควา้วิจยัเพือ
พฒันาตนเอง ทงัในดา้นความรู้และทกัษะในการสอน ครูอาจารยจ์าํนวนมากคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ประยกุตใ์ชไ้ม่เป็น ไดแ้ต่สอนตามตาํราใหน้กัเรียนท่องจาํ ไปวนัๆ  ดงันนั  การเรียกร้อง
เรืองการป ฏิรูปการศึกษาจากบนลงล่างใหค้รูสอนใหน้กัเรียนใฝ่เรียนรักการอ่านรู้จกัวิเคราะห์ 
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สงัเคราะห์เป็น ไม่ใช่เนน้แต่การท่องจาํ  จึงเป็นเพียงการเรียกร้องในเชิงหลกัการหรืออุดมคติ โดย
ไม่คาํนึงขอ้เท็จจริง ว่าในสภาพทีครูอาจารยจ์าํนวนมากไม่ไดใ้ฝ่รู้ ไม่รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ไม่เป็น แลว้ การทีจะฝึกอบรมระยะสนัและหรือบอกใหพ้วกครูอาจารยไ์ปสอนให้
นกัเรียนทาํในสิงทีครูเองทาํไม่เป็นนนัเป็นเรืองทีจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จไดย้าก5 

  ปัญหาการขาดแคลนการพฒันาเทคโนโ ลยแีละการสือสารการเรียนรู้สมยัใหม่เพือช่วย   
การสอน รวมทงัการขาดความสนใจ ความรู้ความสามารถของครูอาจารย ์ทาํใหก้ระบวนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาล่าชา้กว่าประเทศอืน จากขอ้มลูของ IMD ชีว่าประเทศชนันาํต่างมีการลงทุน      
ในเรืองโครงสร้างพืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งจริงจงั   หลายประเทศพฒันาระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใหโ้รงเรียนทวัประเทศไดใ้ช ้เพือปฏิวติัการเรียนรู้ของเด็กๆ ของเขาให้
สามารถเชือมต่อกบัโลกแห่งความรู้มหาศาลผา่นอินเตอร์เน็ต แต่ในกรณีของประเทศไทย            
การพฒันาในเรืองนีมีนอ้ยและล่าชา้ โดยเฉพาะในทอ้งถินทุรกนัดาร จากการสาํรวจของโครงการ 
Teacher Watch พบว่ามีโรงเรียนเพียงร้อยละ 28.6 ทีมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช ้และมีครูเพียง   
ร้อยละ 41 ทีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน (ดูตาราง1) แต่บางส่วนอาจจะมี ทกัษะ
การใชใ้นระดบัพืนๆ เท่านนั ปัญหานีไม่ไดห้มายถึงตวัเทคโนโลยเีท่านนั ควรเนน้การพฒันา    
คอร์สแวร์ คือมีตาํรามีสือก ารเรียนการสอนทาํเป็นภาษาไทยทีดี ๆ และการเรียกร้องใหค้รูอาจารย์
ตอ้งสนใจเรียนรู้และเขา้รับการฝึกอบรมเพิมเติมอยา่งจริงจงั รวมทงัสถาบนัฝึกหัดครูตอ้งสอนเรือง
นีอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย6 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงันี 

   1.  เพือทราบประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 

 
                                                             

  5 สาํนกัเลขาธิการคุรุสภา  เอกสารประกอบการประชุมประชาพจิารณ์ 5 ปี ทงัความคดิเห็น
ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาและผู้มส่ีวนเกยีวข้องเรือง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คุรุสภา ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) 11 มถุินายน 2551. (กรุงเทพฯ 
: สาํนกัเลขาธิการคุรุสภา, 2551). 
  6 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การประเมนิผล การบังคบัใช้กฎหมายการศึกษาที
เกยีวกบัการพฒันาครูและบุคคลากรทางการศึกษา สกศ, 2549. 
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  2.  เพือทราบการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

  3.  เพือทราบความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

ข้อคาํถามของการวจิยั 

 เพือเป็นแนวทางในการแสวงหาคาํตอบสาํหรับการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนด         
ขอ้คาํถามเพือการวิจยั ไวด้งันี 

  1.  ประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อยูใ่นระดบัใด 

  2.  การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด 

  3.  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสมัพนัธก์นัหรือไม ่

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 เพือตรวจสอบขอ้คาํถามของการวิจยัไปตามวตัถุประสงคที์วางไวผู้ว้ิจยัไดต้งัสมมติฐาน
ของการวิจยัไว ้ดงันี 
  1.  ประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2.  การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

  3.  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสมัพนัธก์นั 
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ขอบข่ายเชิงอ้างองิ 
 สถานศึกษามีลกัษณะเป็นองคก์ารระบบเปิดทีมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองตาม
แนวคิดเกียวกบัระบบเปิดของ แคทซ์  และคาห์น (Katz and Kahn)  ประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ (input)  
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ทีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก7   
 การบริหารงานในทุกองคก์รจาํเป็นตอ้งมีปัจจยัหรือทรัพยากรพืนฐานทางการบริหาร  
โดยทวัไปถือวา่ปัจจยัทีสําคญัของการบริหารมีอยู่ 4 ประการ  ซึงรู้จกักนัในนามของ 4 M’s  คือ     คน 
(man)  ไดแ้ก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์ารทีร่วมกนัทาํงาน เงิน (money) ไดแ้ก่ งบประมาณทีใชใ้น
การบริหารทุกส่วนขององคก์ร วสัดุสิงของ (materials) ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใชเ้ทคโนโลยี
ต่างๆ และการจดัการ (management) ไดแ้ก่ การบริหารงานขององคก์รโดยผูบ้ริหาร8  สําหรับกระบวนการ 
(process) เป็นตวัเปลียนปัจจยันาํเขา้ใหเ้ป็นผลผลิต  อนัประกอบดว้ย  การบริหาร  การนิเทศการศึกษา  
การจดัการเรียนการสอน  และการปฏิบติังานของขา้ราชการครู  ซึงกระบวนการจะมีส่วนสัมพนัธ์กบั
โครงสร้างของระบบการบริหารและการจดัการซึงเป็นตวักาํหนดแนวทางและกระบวนการในการจดัการ  
เพือนาํปัจจยัต่างๆ หรือตวัป้อนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  ส่วนดา้นผลผลิต (output)  เป็นผลลพัธ์จาก
การศึกษาทีมีคุณภาพโดยใชท้กัษะการบริหารของผูบ้ริหารและการปฏิบติังานของขา้ราชการครูมาเป็น
ส่วนสําคญัทีทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธิทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาและความพึงพอใจของบุคลากร9 

  ในดา้นประสิทธิผลของทีม  ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดไวด้งันี  สุนทร พลวงค ์ กล่าววา่  การทาํงานเป็น
ทีมใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนนั   ตอ้งมีการแบ่งทงังาน หนา้ที และความรับผิดชอบให้
บุคลากรตามความรู้ความสามารถ  รวมทงัความถนดัของแต่ละบุคคล  ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่บุคลากรมี
ความสามารถแตกต่างกนั ถนดัหรือเชียวชาญคนละดา้น  การประสานความร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเทกาํลงั
ความคิดและสติปัญญาย่อมนาํมาซึงความสําเร็จของงาน  การทาํงานเป็นทีมจึงเกิดขึน  ผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างเงือนไขใหก้ลุ่มบุคคลภายในองคก์รตระหนกัวา่พวกตนตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัตอ้งพึงพาอาศยั
ประสบการณ์  ความสามารถและความยินยอมพร้อมใจของทุกคน  และสมาชิกของกลุ่มตอ้งยอมรับความ

                                                             

  7 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed.  

(New York : John  Wiley & Son, 1978), 10-20. 
8 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา, พิมพค์รังที 1 

(กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท,์ 2545), 21. 

  9 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง
สถานศึกษา”, หนังสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา อนัดับที 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2541), 2-3. 
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คิดเห็น เรืองการทาํงานกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัได1้0  แนวคิดของ แฮกแมน  
(Hackman) กล่าววา่ หลกัในการทาํงาน เป็นทีม  มีคุณลกัษณะทีสําคญั   4 ประการ คือ  ภารกิจของทีม 
ขอบเขตการทาํงานทีชดัเจน  การมอบหมายอาํนาจในการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานของทีมอย่าง
ชดัเจน  และการมีสมาชิกอยู่ภายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม 11  แนวคิดของร อบบินส์ (Robbins) 
ประกอบดว้ย  การจดัรูปแบบงาน  (Work design)  การจดัองคป์ระกอบ (Composition)  การจดับริบท  
(Context)  และการจดักระบวนการ (Process)12 

  การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา ไดมี้นกัวชิาการเสนอแนวคิดไว ้คือ 
แนวคิดของ  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ประกอบดว้ย 1) ครูมีการกาํหนดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะที พึงประสงค์   2) ครูมีการ
วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  
3) ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  4) 

ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกบัการ    นาํบริบทและภูมิ ปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการใน
การจดัการเรียนรู้ 5) ครูมีการวดัและประเมินผล    ทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที
หลากหลาย  6) ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติ
ดว้ยความเสมอภาค  7) ครูมีการศึกษา วจิยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาทีตนรับผิดชอบ และใชผ้ล
ในการปรับการสอน 8) ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  9) ครู
จดัการเรียนการสอนตามวชิาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ13 

                                                             

  10 สุนทร พลวงค,์ “การพฒันาการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรในสงักดักองการศึกษา 
เทศบาล ตาํบลท่าสะอาด อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย.” (วิทยานิพนธ ์กศ.ม. มหาสารคาม:  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2551), 42. 
  11 J. Richard Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. 

(Boston : Harvard Business School Press, 2002),212. 
   12 Robbins, S.P, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ : 

PrenticeHall., 2001), 256-277. 

  13 กระทรวงศึกษาธิการ , สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน , แนวทางการ
ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน เพอืการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89. 
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แผนภูมิที 1   ขอบข่ายเชิงอา้งอิง 
ทีมา    : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 

(New York : John Wiley and Son, 1978), 20. 

   : Chester I. Barnard, The Functions of the Executive, 22nd printing (London : Oxford 
University press, 1972), 180-186. 
 : Stephen  P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ : 

PrenticeHall., 2001), 256-277. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ,  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการ
ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน เพอืการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89.  
                                                                                                                                                                              
 

กระบวนการ (Process) 
 

- การบริหาร 
 

- ประสิทธิผลของทีม 
 

- การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดั
การศึกษา 
 

- การเรียนการสอน 

สภาวะแวดล้อม (Context) 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- สภาพทางสงัคม 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 

ผลผลติ (Output) 
 

- ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีม 

ข้อมูลย้อนกลบั  
(Feedback) 

ปัจจัยนําเข้า (Input)  
 

  - นโยบาย 
  - บุคลากร 
  - งบประมาณ 
  - วสัดุอุปกรณ์    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวจิยั 

  การวิจยัครังนีมุ่งศึกษาประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ รอบบินส์ (Robbins)  ประกอบดว้ย  ดา้นการออกแบบงาน (work 

design) คือ 1) ความมีอิสระ  2) ความหลากหลายทางทกัษะ  3) ความชดัเจนของงาน  4) 

ความสาํคญัของงาน  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ (composition) คือ  1) ความสามารถ  2) บุคลิกภาพ  
3) ความหลากหลายของบทบาท  4) ขนาด  5) ความยดืหยุน่  ดา้นการจดับริบท (context) คือ 1) 

ทรัพยากรเพียงพอ  2) มีภาวะผูน้าํ  3) การประเมินผลงานและให ้ และดา้นการจดักระบวนการ 
(process) คือ 1) วตัถุประสงคร่์วมกนั  2) เป้าหมายเฉพาะชดัเจน  3) ความเชือมนัของทีม  4) ระดบั
ความขดัแยง้  5) การออมแรงทางสงัคม 14 ส่วนการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา   
ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ สาํนกัทดสอบทางการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน   
ประกอบดว้ย       1) ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ 2) ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มลู
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 3) ครูออกแบบและจดัการ เรียนรู้ที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  4) ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีี
เหมาะสม ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  5) ครู
มีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  6) ครูให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอ
ภาค  7) ครูมีการศึกษาวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน  8) ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  9) 

ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 15 ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด 
ทฤษฎีมาเป็นขอบเขตของการวิจยั ดงัแผนภูมิที 2 

 

 

                                                             

  
14

 Stephen  P. Robbins, Organizational behavior,  9thed. (Upper Saddle River, NJ. : 
Prentice-Hall, 2001), 264.  
  15 กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกัทดสอบทางการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขนัพืนฐาน, แนวทางการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน เพอืการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 

74-89. 
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ประสิทธิผลของทีม (Xtot)
 

 การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  
(Ytot) 

1. การออกแบบงาน  
    (Work design : X1)   
2. การจดัองคป์ระกอบ     
    (Composition : X2)   
3. การจดับริบท  
    (Context : X3)   
4. การจดักระบวนการ  
    (Process : X4)   

1. ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึง
ประสงค ์(Y1)     
2. ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูล
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน (Y2)     
3. ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา (Y3)   
4. ครูใชสื้อและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ
บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ (Y4)     
5. ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการทีหลากหลาย (Y5)     
6. ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ยความ     
เสมอภาค (Y6)     
7. ครูมีการศึกษา วจิยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้     ใน
วชิาทีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน (Y7)    
8. ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี และเป็น
สมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8)     
9. ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาทีไดรั้บมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ (Y9)     

แผนภูมิที 2  ขอบเขตของการวิจยั 

ทีมา  :  Stephen  P. Robbins, Organizational Behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ : 

Prentice Hall., 2001), 256-277. 

 :  กระทรวงศึกษาธิการ, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวทางการ
ประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน เพอืการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ในความหมายของคาํศพัทที์ใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัจึง
กาํหนดนิยาม ขอบเขตของศพัทเ์ฉพาะ ไวด้งันี 

  ประสิทธิ ผลของทีม   หมายถึง   กระบวนการทีผูบ้ริหารและครูร่วมใจกนั  ดาํเนินงาน  
ตามเป้าหมายและบทบาทหนา้ทีของตนทีกาํหนดไว ้เพือส่งเสริมการปฏิบติังานดา้นการจดั
การศึกษาของครูใหส้ามารถปฏิบติังานตามบทบาทและหนา้ทีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลซึงประกอบดว้ย การจดัรูปแบบงาน การจดัองคป์ระกอบ การจดับริบทและการ          
จดักระบวนการ 

 การปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน ด้านการจดัการศึกษา   หมายถึง  ขอ้กาํหนดเกียวกบั
คุณลกัษณะและคุณภาพทีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพครูระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน  ซึงผู ้
ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษาขั นพืนฐานตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม บทบาทหนา้ทีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2     หมายถึง  
สถานศึกษา ทีเปิดทาํการสอนระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ สงักดั สาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  หน่วยงานหรือองคก์ารทีจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 34 มีหนา้ทีรับผดิชอบจดัการศึกษาขนั
พืนฐานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ไดแ้ก่ อาํเภอโพธา ราม อาํเภอบา้นโป่ง     
อาํเภอบางแพ และอาํเภอดาํเนินสะดวก 
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บทที 2 

 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิดของ        
นกัการศึกษา สาระสาํคญัทางวิชาการเกียวกบั 1) ประสิทธิ ผลของทีม 2) การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา 3) สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2   และ   
4) งานวิจยัทีเกียวขอ้ง มีรายละเอียดดงันี 

 

ประสิทธิผลของทีม 

ความหมายของประสิทธิผลของทีม 

  การดาํเนินงานใหอ้งคก์รบรรลุตามเป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนั  ทีมงาน    
มีส่วนสาํคญัอยา่งมาก หากทุกคนในองคก์รรู้สึกว่าตนเองอยูใ่นทีมงานเดียวกนัและร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จร่วมกนั งานก็จะบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างทีมงานขึน
ในองคก์รและกระตุน้ใหทุ้กคนรู้สึกว่าเป็นผูม้ีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึงของทีมงาน                     

ในความหมายของทีมงานไดมี้ผูก้ล่าวไวด้งันี 

 ทีมงาน  หมายถึง  กลุ่มของบุคคลทีทาํงานร่วมกนั  มีปฏิสมัพนัธก์นัระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ช่วยกนัทาํ งานเพือใหบ้รรลุเป้าหมายเดี ยวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  และผูร่้วมทีมต่างมีความ
พอใจในการทาํงานนนั1 
  ทีมงาน   หมายถึง   การทีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไปมาร่วมทาํ กิจกรรม  โดยมี
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั สนบัสนุนช่วยเหลือ  ใชท้กัษะประสบการณ์ร่วมกนัอยา่งเต็มความสามารถ  

และมีการประสานงานอยา่งดี  เพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ  และพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด
ของทีมได2้ 

 ทีมงาน หมายถึง คนกลุ่มเลก็ๆ  ทีมีทกัษะการทาํ งานทีแตกต่างกนั  ซึงเป็นทกัษะทีเติม
เต็มซึงกนัและกนั  และมีเป้าหมายในการทาํ งานร่วมกนั  โดยสมาชิกในทีมทุกคนต่างก็มีส่วน

                                                             

  1 สุนนัทา เลาหนนัท,์ การสร้างทีมงาน, พิมพค์รังที 4 (กรุงเทพฯ : แฮนดเ์มดสติกเกอร์ 

แอนดดี์ไซน,์ 2551), 140. 

  2 มลัลิกา วิชชุกรอิงครัตม, “การศึกษาการทางานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สงักดั 

เทศบาลเมืองชลบุรี” (วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต (มหาวิทยาลยับูรพา, 2553), 11. 
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รับผดิชอบต่อเป้าหมายของทีมร่วมกนั นอกจากนีการทาํ งานเป็นทีมยงัตอ้งอาศยัการประสานงาน
ระหว่างสมาชิกในระดบัสูงดว้ย3 

  ประสิทธิผลของทีม  หมายถึง การยอมรับในผลผลิตหรือบริการทีลกูคา้มอบใหที้มงาน  

สมาชิกทีมปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายขององคก์าร ทุกคนในทีมมีความพึงพอใจและเต็มใจใหค้วาม
ร่วมมือช่วยเหลือทีมอยา่งต่อเนือง ทีมมีความกา้วหนา้และมนัคง และไดรั้บการส่งเสริมการทาํงาน
เป็นทีมจากองคก์าร4 

  ประสิทธิผลของทีม หมายถึง ความสมัฤทธิผลในผลผลิตจากการปฏิบติังานใน  4 ดา้น 

ไดแ้ก่  1) ดา้นนวัตกรรมหรือการปรับตวั  (Innovation / adaptation) คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อความตอ้งการของสิงแวดลอ้มและมีการเปลียนแปลงไปในทาง
สร้างสรรค ์2) ดา้นความมีศกัยภาพ  (Efficiency) ทีมทีมีประสิทธิผลตอ้งสามารถทาํใหอ้งคก์ารไป
ถึงเป้าหมาย โดยใชท้รัพยากรเพียงเลก็นอ้ย 3) ดา้นคุณภาพ (Quality) ความสามารถของทีมทีทาํให้
เกิดผลสาํเร็จทีสูงกว่าทีกาํหนดจากทรัพยากรทีจาํกดัและสาํเร็จตามความคาดหวงัของลกูคา้  และ   

4) ดา้นความพึงพอใจของสมาชิก (Satisfaction) ความสามารถในการรักษาความผกูพนัของสมาชิก
และความกระตือรือร้นทีจะพยายามไปใหถึ้งเป้าหมายของทีม5 

  ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การทีทีมงานบรรลุในวตัถุประสงคข์องทีม  สมาชิกไดรั้บ
การตอบสนองในความตอ้งการอยา่งพึงพอใจ และการทีทีมสามารถรักษาทีมใหด้าํรงอยูต่่อไป6 

 สรุปไดว้่า  ประสิทธิผลของทีม  หมายถึง  กลุ่มบุคคลทีมีความแตกต่างกนัในหลาย  ๆ 

ดา้นมารวมตวักนัทาํงานอยา่งใดอยา่งหนึงในองคก์รเดียวกนั  โดยมีวตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมาย
ทีตงัไวร่้วมกนั สมาชิกทุกคนในทีมต่างใชท้กัษะ  ประสบการณ์  และความสามารถ  ช่วยกนัทาํ งาน 

แกไ้ขปัญหา  และรับผดิชอบต่อเป้าหมายทีตงัไว ้  เพือใหง้านบรรลุเป้าหมายเดียวกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
                                                             

       3 สุรีพร  พงึพุทธคุณ, การบริหารจดัการทีมงาน  (กรุงเทพฯ : เอก็ซเ์ปอร์เน็ท, 2550), 

175. 
   4 Kreitner and Kinicki, Organizational Behavior, 6th ed. (Boston : Mcgraw-

Hill/Irwin, 2004),154. 

       5 Lussier and Achua, Leadership: Theory, Application,Skill Development. ed. 

(South-Western United States of America Melissa S. Acuna th 2, 2004), 65. 

  
6
 Macshane, S.L, and Von Glinow, M.A. Organizational Behavior, 3rd ed. (New 

York : McGral-Hill, 2005), 71. 
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แนวคดิของประสิทธิผลของทีม 

  การทาํงานเป็นทีมถือเป็นแนวปฏิบติัทีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง ทงันีเนืองจาก  มี
ขอ้มลูเชิงประจกัษที์แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาทีมงานใหท้าํ งานไดค้ล่องตวัช่วยใหผ้ลการ
ปฏิบติังานดีขึนหลายประการ มีนกัวิชาการหลายท่านใหแ้นวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมไว ้เช่น 
 การทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนนั  ตอ้งมีการแบ่งทงังาน 
หนา้ที และความรับผดิชอบใหบุ้คลากรตามความรู้ความสามารถ  รวมทงัคว ามถนดัของแต่ละ
บุคคล  ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัว่าบุคลากรมีความสามารถแตกต่างกนั ถนดัหรือเชียวชาญคนล ะดา้น  
การประสานความร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเทกาํลงัความคิดและสติปัญญายอ่มนาํมาซึงความสาํเร็จ
ของงาน  การทาํงานเป็นทีมจึงเกิดขึน  ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างเงือนไขใหก้ลุ่มบุคคลภายในองคก์ร
ตระหนกัว่าพวกตนตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัตอ้งพงึพาอาศยัประสบการณ์  ความสามารถและความ
ยนิยอมพร้อมใจของทุกคน  และสมาชิกของกลุ่มตอ้งยอมรับความคิดเรืองการทาํงานกลุ่มหรือเป็น
ทีม  จึงสามารถบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัได้7 
  หลกัในการทาํงานเป็นทีม  มีคุณลกัษณะทีสาํคญั 4 ประการ คือ  ภารกิจของทีม 
ขอบเขตการทาํงานทีชดัเจน การมอบหมายอาํนาจในการบริหารจดัการกระบวนการทาํงานของทีม
อยา่งชดัเจน  และการมีสมาชิกอยูภ่ายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม8 

  จากแนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมของนกัวิชาการทีกล่าวมาขา้งตน้  สรุปไดว้่า  การ
ทาํงานเป็นทีมนอกจากจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํ เร็จแลว้  ยงัช่วยใหส้มาชิกในทีมเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของทีม มีความจงรักภกัดีต่อทีมงาน แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์  พงึพา
อาศยัซึงกนัและกนั  ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  และดาํ เนินงานตามทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที  การ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพจะสามารถนาํองคก์รไปสู่ความสาํเร็จอยา่งยงัยนื 
 

หลกัการทํางานเป็นทีม 

  จากการศึกษาขอ้มลูการทาํงานเป็นทีมพบว่า การทาํงานเป็นทีมใหป้ระสบผลสาํ เร็จนนั
ตอ้งมีหลกัสาํคญัในการปฏิบติัหลายประการ นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการทาํ งานเป็น
ทีมไวด้งันี  
                                                             

  7 สุนทร พลวงค,์ “การพฒันาการทางานเป็นทีมของบุคลากรในสงักดักองการศึกษา 
เทศบาล ตาํบลท่าสะอาด อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย.” วิทยานิพนธ ์การศึกษามหาบณัฑิต 

(มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2551), 87. 

  8 Richard J. Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. 

(Boston : Harvard Business School Press, 2002),178. 
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  หลกัในการทาํงานเป็นทีมว่า ทีมทีแทจ้ริง มีคุณลกัษณะทีสาํ คญั 4 ประการ  คือ ภารกิจ
ของทีม ขอบเขตการทาํงานทีชดัเจน การมอบหมายอาํนาจในการบริหารจดัการกระบวนการทาํงาน
ของทีมอยา่งชดัเจน และการมีสมาชิกอยูภ่ายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม9 

  ทีมอาจมีภารกิจและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีมเป็นตวัขบัเคลือนกิจกรรมต่าง  ๆ แต่
ทีมจะมีลกัษณะทวัๆ  ไปในการทาํ งานทีเหมือนกนั  คือ ทีมจะตงัเป้าหมายใหช้ดัเจนและทาํ ตาม
เป้าหมายทีวางไวใ้หไ้ด้  มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในแนวทางดาํ เนินโครงการ  พฒันากระบวนการ
ทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง ถ่ายทอดและฝึกฝนทกัษะซึงกนัและกนั ดาํเนินการตามกระบวนการทีวางไว้  
ประเมินและแกไ้ขกระบวนการใหถ้กูตอ้ง โดยพิจารณาจากผลการชีวดัและการวิเคราะห์ สือสารให้
สมาชิกในทีมและทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งทราบ 10 

  หลกัในการทางานเป็นทีมนนัตอ้งมีองคป์ระกอบพืนฐานทีสาํคญั ดงันี  1) ตอ้งประกอบ
ไปดว้ยบุคคลตงัแต่  2 คนขึนไป   2) บุคคลในกลุ่มตอ้งมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั   3) บุคคลในกลุ่มตอ้ง
สมัพนัธต่์อกนัอยา่งมีแบบแผน  4) บุคคลในกลุ่มตอ้งพงึพากนัในการปฏิบติังาน   5) บุคคลในกลุ่ม
ถือว่าตนเป็นสมาชิกของทีมงาน  6) บุคคลในกลุ่มมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั   7) บุคคล
ในกลุ่มคิดว่าการทาํ งานร่วมกนัช่วยใหง้านสาํ เร็จ   8) บุคคลในกลุ่มมีความสมคัรใจทีจะทาํ งาน
ร่วมกนั  9) บุคคลในกลุ่มมีความเพลิดเพลินทีจะทาํ งานและผลิตผลงานคุณภาพสูง   10) บุคคลใน
กลุ่มพร้อมทีจะเผชิญปัญหาร่วมกนั11 

  สรุปไดว้่า  หลกัการทาํ งานเป็นทีมใหป้ระสบผลสาํ เร็จนนั  สมาชิกทุกคนในทีมตอ้ง
ร่วมมือร่วมใจกนัดาํ เนินงานตามเป้าหมายและบทบาทหนา้ทีทีกาํ หนดไว้ ภายใตบ้รรยากาศ  ที
อบอุ่นเป็นกนัเอง เคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั มีการติดต่อสือสารทีชดัเจนและร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาทีเกิดขึนอยา่งเปิดเผย 

 

 

 

                                                             

  
9
 Richard J. Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances 

(Boston, in Harvard Business School Press, 2002), 178. 

  
10

 ไพโรจน ์บาลนั, ทักษะการบริหารทีม (กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พรินท ์จาํกดั, 2551),177-

180. 

  
11

 สุนนัทา เลาหนนัทน์, การสร้างทีมงาน} พิมพค์รังที 4 (กรุงเทพฯ : แฮนดเ์มดสติกเกอร์ 

แอนดดี์ไซน,์ 2551),140. 
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การสร้างทีมงานทีมปีระสิทธิผล 

  ทีมงานทีมีประสิทธิผลนนัจะตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 4  ดา้น  ไดแ้ก่   การ ออกแบบ
งาน  (Work design)  การจดัองคป์ระกอบ (Composition)  การจดับริบท  (Context)  และการจดั
กระบวนการ (Process)  โดยแต่ละดา้นดงักล่าวสามารถแยกเป็นรายการยอ่ยไดอี้ก ซึงรอบบินส์    
ไดน้าํรายล ะเอียดเสนอในลกัษณะทีเรียกว่า รูปแบบของทีมงานมีประสิทธิผล (A team 

effectiveness model)12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  
12

 Stephen P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ : 

PrenticeHall., 2001), 256-277. 
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ดา้นการออกแบบงาน (work design) 
- ความมีอิสระ 

- ความหลากหลายทางทกัษะ 

- ความชดัเจนของงาน 

- ความสาํคญัของงาน 

 

ดา้นการจดัองคป์ระกอบ (composition) 

- ความสามารถ 

- บุคลิกภาพ 

- ความหลากหลายของบทบาท 

- ขนาด 

- ความยดืหยุน่ 

 

ดา้นการจดับริบท (context) 

- ทรัพยากรเพียงพอ 

- มีภาวะผูน้าํ 
- การประเมินผลงานและใหร้างวลั 

 

ดา้นการจดักระบวนการ (process) 

- วตัถุประสงคร่์วมกนั 

- เป้าหมายเฉพาะชดัเจน 

- ความเชือมนัของทีม 

- ระดบัของความขดัแยง้ 
- การออมแรงทางสงัคม 

 

แผนภูมทีิ 3  รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมของรอบบินส์ 
ทีมา : Stephen P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ : 

PrenticeHall., 2001), 278. 

 

 

ประสิทธิผลของทีม 
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  1.  การออกแบบงาน  (Work design)    

  ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งปฏิบติังานและมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการทาํใหง้าน
บรรลุเป้าหมาย  การออกแบบจดัรูปงานจึงมีความสาํคญัโดยตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรต่างๆ เช่น ตอ้งมี
เสรีภาพ และความอิสระในการทาํงาน (Freedom and autonomy) มีโอกาสไดใ้ชท้ั กษะและความรู้ 
ความสามารถต่างๆ งานมีลกัษณะทีสามารถทาํสาํเร็จไดเ้ป็นภาพรวม  ทงังานและผลผลิตมีความ
ชดัเจน  งานหรือโครงการทีทาํส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ เป็นตน้ คุณลกัษณะของงานตามทีจดัดงักล่าว
จะช่วยเสริมแรงจูงใจของสมาชิกและเพิมความมีประสิทธิผลของทีมไดใ้นทีสุด  เหตุ ทีการ
จดัรูปแบบงานสามารถจูงใจไดเ้พราะช่วยเพิมความรู้สึกรับผดิชอบและการเป็นเจา้ของงานใหแ้ก่
สมาชิกมากขึน  งานจึงมีความหมายและน่าสนใจ 

  2.  การจดัองคป์ระกอบ (Composition)   

                เป็นดา้นทีเกียวกบัวิธีจดัทีมงานว่าควรเป็นเช่นไร ซึงประกอบดว้ยตวัแปรสาํคญั เช่น 
ความสามารถและบุคลิกภาพของสมาชิกทีมงาน การกาํหนดบทบาทของสมาชิกใหห้ลากหลาย 
ขนาดของทีมงาน ความยดืหยุน่ของสมาชิก และความเต็มใจร่วมทีมของสมาชิก ดงัรายละเอียดดงันี   
    2.1 สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member) ในการทาํงานทีมทีมีประสิทธิผล
นนั ทีมงานจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ 3 ประเภท  ไดแ้ก่  ตอ้งการบุคคลทีมีความชาํนาญดา้นเทคนิค 
(Technical expertise) ตอ้งการคนทีมีทกัษะดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Problem-solving 

and decision-making skills)  โดยมีความสามารถเขา้ใจปัญหา มองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ในการ
แกปั้ญหา รู้จกัประเมินเพือหาทางเลือกทีดีทีสุด  และทกัษะสุดทา้ยทีทีมตอ้งการก็คือ คนทีเป็นผูฟั้ง
ทีดี  ยอมรับขอ้มลูป้อนกลบั รู้จกัหาขอ้ยติุของความขดัแยง้ ซึงรวมเรียกว่า  ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)    

  2.2  บุคลิกภาพ (Personality)  ความสาํคญัของบุคลิกภาพทีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
ในองคก์าร รวมทงัทีมงานดว้ย เช่น บุคลิกภาพหลกัทงัหา้มิติ (Big five personality)  ทีมีต่อ
ประสิทธิผลของทีม โดยเฉพาะอยา่งยงิทีมทีมีระดบัสูงในดา้นเกียวกบัความเปิดเผย (Extraversion)  

ความประนีประนอม (Agreeableness)  ความยดึมนัในหลกัการ (Conscientiousness)  และความ
มนัคงทางอารมณ์ (Emotional maturity) ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทีมทีมีผลงานสูง    

  2.3  มีความหลากหลายของบทบาท   (Allocating   roles and diversity)  เนืองจาก
ทีมงานมีวตัถุประสงคที์ต่างกนั  ดงันนัสมาชิกของทีมควรมาจากการคดัเลือกเพือแน่ใจว่ามีความ
หลากหลายและตรงกบับทบาทต่างๆ ทีอยูใ่นทีม 
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  2.4  ขนาดของทีมงาน  (Size  of  teams)  ตอ้งพอเหมาะไม่เลก็หรือใหญ่เกินไป 
ประมาณ  5-12  คน  พอทีจะสือสารกนัง่าย ทาํใหที้มเหนียวแน่น มีความผกูพนัต่อกนัและร่วม
รับผดิชอบในการทาํงานไปสู่เป้าหมายไดผ้ลดี 

  2.5  สมาชิกมีความยดืหยุน่  (Member flexibility) ทีมงานตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกที
มีความยดืหยุน่ในการช่วย เหลือหรือปฏิบติังานแทนเพือนสมาชิกอืนไดถ้า้จาํเป็น  ดงันนัในการ
คดัเลือกสมาชิกทีมงาน ควรคดัจากบุคคลทีมีลกัษณะยดืหยุน่ไดสู้ง  พร้อมทีจะเรียนรู้งานทุกดา้น
เมือไดรั้บการส่งเขา้รับการฝึกอบรม  เพือกลบัมาทาํงานทดแทนคนอืนไดห้ลายหนา้ที  จึงช่วยให้
ทีมมีประสิทธิผล 

  2.6  มีสมาชิกทีเต็มใจร่วมทีม  (Member preferences)  การทีทีมงานมีคนทีชอบ
ทาํงานคนเดียวตามลาํพงั แต่ถกูบงัคบัตอ้งเขา้ร่วมทีมยอ่มแน่นอนว่า จะเกิดปัญหาต่อขวญักาํลงัใจ
ของทีม  ดงันนัการคดัเลือกสมาชิกทีมงานจึงเนน้ทีความเต็มใจเขา้ร่วมทีมเป็นเกณฑส์าํคญั 
เช่นเดียวกบัเรืองความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และทกัษะ ดงักล่าวมาแลว้ 

  3.  การจดับริบท  (Context)   

              มีองคป์ระกอบสาํคญัดา้นบริบทอยู ่ 3ประการทีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของทีมเกิด
ประสิทธิผลไดแ้ก่ ทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผูน้าํทีดี  และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและ
การตอบแทนทีดี   
  3.1  มีทรัพยากรทีเพียงพอ   (Adequate resources)  เนืองจากทีมงานเป็นส่วนหนึง
ขององคก์าร  ดงันนัการทีทีมงานจะอยูไ่ดจ้าํเป็นตอ้งพึงพาทรัพยากรจากระบบใหญ่ขององคก์าร  
การขาดแคลนทรัพยากรอยา่งเพียงพอจะลดขีดความสามารถของทีมงานใหน้อ้ยลง   การสนบัสนุน
ทรัพยากรจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของทีมงานอยา่งยงิ ซึงไดแ้ก่ทรัพยากรทีเกียวกบัขอ้มลู
สารสนเทศทีเป็นปัจจุบนั  เทคโนโลยทีีทนัสมยั  บุคลากรทีเพียงพอ ไดรั้บขวญักาํลงัใจแล ะการ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและองคก์ารโดยรวมเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
  3.2  การมีภาวะผูน้าํและโครงสร้างทีดี (Leadership and structure) เนืองจากการ
ทาํงานแบบทีมจาํเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัเกียวกบัเรืองใครมีหนา้ทีตอ้งทาํอะไร  การมีระบบการ
มอบหมายภาระงาน  (Workload)  ของแต่ละคนทีเท่าเทียมกนั  ตอ้งวินิจฉยัว่ามีทกัษะดา้นใดบา้งที
ตอ้งปรับปรุงพฒันา จะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเกิดขึนอยา่งไร  จะมีระบบการตดัสินใจและหาขอ้ยติุของ
ทีมงานไดอ้ยา่งไร  เป็นตน้  การสร้างขอ้ตกลงในการทาํงานและการจดับุคคลใหเ้หมาะกบังาน     
จาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํและโครงสร้างทีดี โดยอาจมาจากผูบ้ริหารหรือสมาชิกทีมซึงอยูใ่นบทบาท    
ต่างๆ เช่น ผูจ้ดัการ ผูส่้งเสริม  ผูผ้ลิต  ผูเ้ชือมโยง เป็นตน้ดงัระบุในภาพทีกล่าวมาแลว้ 
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  3.3  มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการตอบแทนทีดี  (Performance 

evaluation and reward systems)  กล่าวคือ ระบบดงักล่าวตอ้งมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยตอ้งสามารถสะทอ้นการทาํงานทีแทจ้ริงได ้ อยา่งไรก็ตามการใชว้ิธีประเมินแล ะ
ใหผ้ลตอบแทนเป็นรายบุคคลอาจไม่เหมาะสมกบัการทาํงานแบบทีม จึงควรใชว้ิธีประเมินผลและ
การใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะทีมงานมากกว่า  เช่น ประเมินผลงานของทงัทีม และใหผ้ลตอบแทน
ตลอดจนสิงจูงใจต่าง ๆ จากผลงานภาพรวมของทีม  เป็นตน้  วิธีการดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมการ
ทาํงานเป็นทีม และทาํใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อกนัเพิมขึน 
  4.  การจดักระบวนการ (Process)   

               ปัจจยัดา้นนีที มีผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมไดแ้ก่ สมาชิกมีความผกูพนัต่อ
วตัถุประสงค์ ร่วมกนั การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะทีม ความเชือมนัในความสามารถของทีม การ
บริหารความขดัแยง้  และการลดการออมแรงหรือการเอาเปรียบในการทาํงานของสมาชิกบางคน 
เป็นตน้  
  4.1  สมาชิกมีความผกูพนัต่อวตัถุประสงคร่์วมกนั  (A common purpose)  ทีมงานจะ 

มีประสิทธิผลไดจ้ะตอ้งมีวตัถุประสงคที์มีความหมายตรงกนัเพอืช่วยในการกาํหนดทิศทางช่วย
สร้างพลงัและความผกูพนัของหมู่สมาชิก วตัถุประสงคใ์นทีนีก็คือ วิสยัทศัน์ (Vision)  ซึงมี
ขอบเขตกวา้งกว่าเป้าหมายเฉพาะ (Specific goals)  สมาชิกของทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการอภิปราย ถกปัญหาเพือกาํหนดวตัถุประสงคที์ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นของ
ทีมงานและของแต่ละคนดว้ย โดยวตัถุประสงคร่์วมกนัดงักล่าวเป็นเสมือนหางเสือทีกาํกบัทิศทาง
ของเรือใหแ้ล่นฝ่าทุกสภาวะแวดลอ้มไปสู่จุดหมายปลายทางทีตอ้งการ   

  4.2  การมีเป้าหมายเฉพาะของทีมงาน (Specific goals)  ทีมงานทีประสบความสาํเร็จ
จะตอ้งสามารถแปลวตัถุประสงคร่์วมไปเป็นเป้าหมายเฉพาะทีเป็นเชิงปฏิบติั  และตรวจวดัไดจ้ริง  
การมีเป้าหมายเฉพาะจะช่วยใหผ้ลงานสูงขึนและเ พิมความมีพลงัการทาํงานใหแ้ก่ทีมเป้าหมาย
เฉพาะ ช่วยสือความหมายการทาํงานใหช้ดัขึน  และช่วยใหที้มสามารถทาํงานมุ่งผลงาน  
  4.3  การเชือมนัในความสามารถของทีมเอง(Team  efficacy) ซึงหมายความถึงความ 

เชือมนัตนเองของทีมว่ามีความสามารถเพียงพอทีจะปฏิบติัภารกิจได้ สาํเร็จ เป็นคุณสมบติัสาํคญั
ของทีมงานทีประสบความสาํเร็จ  ทงันีความสาํเร็จครังแรกจะนาํไปสู่ความสาํเร็จครังต่อ ๆ ไป  
ทีมงานทีเคยประสบความสาํเร็จจะเกิดความเชือมนัว่าตอ้งประสบความสาํเร็จอีกในอนาคต จึงเกิด
แรงจูงใจทีจะทาํงานหนกัยงิขึน   

  4.4  มีระดบัความขดัแยง้ทีพอเหมาะ  (Conflict  levels)  การมีความขดัแยง้ไม่ใช่เป็น
เรืองเสียหายแต่อยา่งใด  ทงันีเพราะทีมใดทีปราศจากความขดัแยง้โดยสินเชิงจะเกิดความเฉือยชา
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ยากทีจะเจริญกา้วหนา้ได ้ ดงันนัความขดัแยง้จึงช่วยทาํใหที้มงานเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง   แต่
มิใช่ความขดัแยง้ทุกประเภท  เพราะความขดัแยง้บางอยา่งเช่น  ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธซึ์ง
เกิดจากการขาดทกัษะดา้นมนุษย ์ หรือความตึงเครียดและเป็นปฏิปักษต่์อกนั ลว้นเป็นความขดัแยง้
ทีไม่พึงประสงค ์ อยา่งไรก็ดีถา้เป็นการทาํงานประเภททีมิใช่งานประจาํวนัแลว้  ความขดัแยง้ที
เกียวกบังานโดยตรง (Task  conflict) ถือเป็นเรืองทีดี  เพราะใหป้ระโยชน์ เนืองจากสมาชิกร่วมกนั
คิดเมือเกิดความขดัแยง้ขึน  ความขดัแยง้ในงานช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการถกเถียงโตแ้ยง้  เกิดการ
ทดสอบแนวคิดของบุคคลทีมีต่อปัญหาหรือทางเลือกนนั ทาํใหก้ารตั ดสินใจของทีมงานดีขึน  
ดงันนัทีมงานทีมีประสิทธิผลจึงควรมีความขดัแยง้อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

  4.5  การออมแรงทางสงัคม (Social loafing)   เป็นพฤติกรรมของบุคคลทีหลบเลียง 

การใชแ้รงงานหรือความพยายามเมือทาํงานร่วมกบัผูอื้น ซึงเป็นการเอาเปรียบหรือกินแรงเพือน
ร่วมงานคนอืนทีทาํงานอยา่งเต็มที  วิธีแกปั้ญหาดงักล่าวของทีมงานทีมีประสิทธิผลก็คือ การ
กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบความรับผดิชอบ (Accountable) ของทงัระดบัรายบุคคลและระดบั
ทีมงานอยา่งชดัเจน  เพือมิใหค้นทีมีพฤติกรรมออมแรงทางสงัคม สามารถซ่อนเร้นในทีทาํงานได้
อีกต่อไป  การแสดงความรับผดิชอบทีสามารถตรวจสอบไดข้องสมาชิกทีมทีประสบความสาํเร็จ 
มกัจะทาํโดยวดัว่าตรงกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางปฏิบติัของการทาํงานมากนอ้ย
เพียงไร  รวมทงัมีความชดัเจนว่าตนเองตอ้งรับผดิชอบเฉพาะบุคคลมีอะไรบา้ง แ ละส่วนทีตอ้ง
รับผดิชอบต่อทีมงานมีอะไรบา้ง  
  นอกจากนี  ดูบริน (Dubrin)13  เสนอว่ากลุ่มก็เป็นเสมือนบุคคลซึงตอ้งมีคุณลกัษณะที
สนบัสนุนใหเ้กิดความโดดเด่นและความมีประสิทธิผล โดยทีคุณลกัษณะเหล่านนัแสดงดงั แผนภูมิ
ที 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  
13

 Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada : 

Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 207-210. 
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  คุณลกัษณะ 
 
การออกแบบงานใหม้ีคุณค่า 
 

การมอบอาํนาจ 
 

การพงึพาอาศยักนัในงาน 
 

การรับรู้ความสามารถของทีม 
 

ขนาดและการผสมผสานทีเหมาะสม 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
 

การสนบัสนุนกลุ่มงาน 
 

กระบวนการกลุ่มทีมีประสิทธิผล 
 

ความเหนียวแน่นในกลุ่ม 
 

ความคุน้เคยในงาน 
 

แผนภูมทีิ 4  คุณลกัษณะของกลุ่มงานทีสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของดูบริน 
ทีมา :     Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada : 

Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 207. 

 

 

 

 

ผลผลิตของงาน 

ความพึงพอใจในงาน 

เกณฑ์ของประสิทธิผล 
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  จากแผนภูมิที  4 แสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของกลุ่มทีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในกลุ่ม
งาน ซึงมีรายละเดียดดงันี14  

   1. การออกแบบงานใหม้ีคุณค่า (Enriched job design) กลุ่มทีมีประสิทธิผลทีเกิดขึนจาก
การออกแบบงานใหม้ีคุณค่า ซึงอาจทาํโดยการทาํใหง้านมีความสาํคญัการทาํใหง้านตอ้งใชท้กัษะที
หลากหลาย เป็นตน้ สิงเหล่านีจะทาํใหส้มาชิกของทีมมีแรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัสูง 

  2. การมอบอาํนาจ  (Empowerment) กลุ่มหรือทีมทีมีประสิทธิผลเชือว่าทีมมีอาํนาจใน
การปัญหาทีหลากหลายโดยปราศจากการไดรั้บก ารยอมรับจากฝ่ายบริหาร  ทีมทีมีอาํนาจจะเกิด
ประสบการณ์  4 ดา้นร่วมกนัคือ  1) ความมีศกัยภาพ  มีความเชือในตนเองและแสดงออกซึงความ
เชือมนัในกระทาํดว้ยความถนดั 2) การมีความหมาย ความเป็นอิสระ และผลกระทบต่างๆ 

  3. การพงึพาอาศยักนัในงาน (Interdependence) ความสาํเร็จของงานนนัขึนอยูก่บับุคคล
อืน แบ่งเป็นการพงึพาอาศยักนัในงาน  (Task Interdependence) ซึงมีความสาํคญัต่อการเพิม
แรงจูงใจและสนบัสนุนใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบในการทาํงานกบัสมาชิกคนอืนๆ ของกลุ่ม  และ
การพงึพากนัในเป้าหมาย (Goal Interdependence) เป็นความเกียวขอ้งกนัของเป้าหมายของบุคคลที
มีต่อเป้าหมายของกลุ่ม 

  4. การรับรู้ความสามารถของทีม  (Team efficacy) เป็นความเชือของทีมว่าจะประสบ
ความสาํเร็จในงานทีเฉพาะเจาะจง ซึงมีความสมัพนัธก์บัผลการทาํงานของทีม 

  5. ขนาดและการผสมผสานทีเหมาะสม  (Right mix and size) ขนาดของกลุ่ มทีเอือต่อ
ความสาํเร็จในงานนนัควรจะใหญ่เพียงพอแต่ไม่ควรจะใหญ่มากเนืองจากกลุ่มใหญ่ก่อใหเ้กิดความ
เหนียวแน่นนอ้ย  ในทีมขา้มสายงานควรจะมีสมาชิกทีมประมาณ  7- 10 คนทีจะก่อใหเ้กิดความมี
ผลิตภาพทีมากทีสุด และในกลุ่มทีมีความหลากหลายของสมาชิกในดา้นประสบการณ์  ความรู้  และ
การศึกษา โดยทวัไปแลว้จะก่อใหเ้กิดการพฒันาไปสู่การแกปั้ญหาเนืองจากความหลากหลายทาง
วฒันธรรมมีแนวโนม้สนบัสนุนใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคที์แตกต่างกนัได  ้

  6. ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Intelligence) เป็นสิงทีสนบัสนุนใหเ้กิด
ประสิทธิผลในการทาํงานของบุคคล  ทีมสามารถไดป้ระโยชน์จากการทีสมาชิกมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง  ในการสร้างความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกและภายในทีมและปรับตวัเขา้กบั
สิงแวดลอ้มไดดี้ และสาํหรับกลุ่มทีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงพบว่าจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างบรรทดั

                                                             

  14 Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada : 

Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 206-210. 
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ฐานทางสงัคมทีจาํเป็นในการสร้างความไวว้างใ จระหว่างสมาชิก  สร้างเอกลกัษณ์ของกลุ่ม  และ
สร้างศกัยภาพความสามารถในทีม 

  7. การสนบัสนุนจากกลุ่มงาน  (Support for work group) ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มที
สนบัสนุนกลุ่มมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผล องคป์ระกอบเหล่านนัคือ การใหข้อ้มลูข่าวสารกลุ่ม 

การแนะนาํชีแนะสมาชิกกลุ่ม การเตรียมเทคโนโลยทีีจาํเป็น การไดรั้บการยอมรับ การไดรั้บรางวลั 

และการฝึกอบรม 

  8. กระบวนการกลุ่มทีมีประสิทธิผล  (Effective group processes)  กิจกรรมต่างๆที
เกิดขึนภายในทีม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม  เช่น การแบ่งงาน  การติดต่อสือสาร  และการมี
ส่วนร่วมในทีม 

  9. ความเหนียวแน่นในกลุ่ม (Group cohesiveness) ความใกลชิ้ดของสมาชิกคนหนึงกบั
สมาชิกอืนๆ ในทีม เป็นความสมัพนัธที์ดึงใหส้มาชิกอยูด่ว้ยกนัได  ้หากปราศจากความเหนียวแน่น
กลุ่มจะพบกบัความลม้เหลวทีจะสร้างพลงัไปสู่ความสาํเร็จ  ขนาดกลุ่มทีเหมาะสมและการ
ผสมผสานทีลงตวัในกลุ่มจะทาํใหเ้กิดความเหนียวแน่นในกลุ่ม 

  10. ความคุน้เคยในงาน (Familiarity with job) การทีสมาชิกมีความรู้และคุน้เคยในงาน
ทีทาํ ในเพือนร่วมงานและสภาพแวดลอ้มทีอยู ่เกิดประสบการณ์ เกิดความเชียวชาญ  ซึงมีผลทาํให้
เกิดประสิทธิผลในการทาํงานเป็นทีม เนืองจากการทีตอ้งสร้างความคุน้เคยใหม่อาจจะตอ้งสูญเสีย
เวลาในช่วงหนึงเพือปรับตวั 

  นอกจากนี  ดรูสเกทและวอลฟ์  (Druskat & Wolff)15  แสดงรูปแบบโครงสร้าง
ความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมดงัแผนภูมิที 5 
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 Druskat, V.U., and Wolff, S.B., “Building The Emotional Intelligence of Groups,”. 
In The Harvard Business Review. 2001 March; 79(3), 2001), 80-90. 
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แผนภูมทีิ 5   รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมของดรูสเกทและวอลฟ์ 

ทีมา :  Druskat, V.U; and Wolff, S.U. Building The Emotional Intelligence of Groups. in The 

Harvard Business Review. March, 2001, 83. 
 

  จากแผนภูมิที 5  อธิบายรูปแบบความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมไดว้่า  (Druskat; 

& Wolff) การทีทีมจะมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีผลิตผลมากขึนนนัจะตอ้งไดรั้บการประสานความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมในระดบัสูง  แต่พฤติกรรมการมีปฏิสมัพนัธไ์ม่ง่ายทีจะออกเป็น
กฎเกณฑใ์หป้ฏิบติั  แต่หากสามารถสร้างสภาวะพืนฐาน  3 สภาวะใหเ้กิดขึนในทีมก่อน  ความ
ร่วมมือร่วมใจในทีมจะเกิดขึนตามมา สภาวะดงักล่าวไดแ้ก่  1) ความไวว้างใจทีเหมาะสมระหว่าง
สมาชิก (Matual Trust among Members) 2) ความรู้สึกเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม  (A Sense of Group 

identity) คือ สมาชิกรู้สึกเป็นเจา้ของกลุ่มทีมีลกัษณะทีไม่เหมือนใครและเป็นกลุ่มทีมีคุณค่า และ 3) 

ความรู้สึกในการมีความสามารถของกลุ่ม (A sense of group efficacy) คือ ความเชือทีว่าทีมสามารถ
ทาํงานไดดี้และสมาชิกกลุ่มทาํงานดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากกว่าแยกกนัทาํ หลกัสาํคญัของ
สภาวะทงั  3 นีคืออารมณ์  (Emotion)  เพราะการจะเกิดสภาวะทงั  3 นีไดจ้ะตอ้งเกิดขึ นใน

การตดัสินใจดีขึน เกิดความคิดสร้างสรรคม์ากขึน 

ผลิตภาพสูงขึน 

 

การมีส่วนร่วม การใหค้วามร่วมมือ 

ความไวว้างใจ ความเป็นเอกลกัษณ์ 

การรับรู้ความสามารถ 

 

ปรีชาเชิงอารมณ์ของทีม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 
 

สภาพแวดลอ้มของอารมณ์ทีดี  เมือนนักลุ่มจึงจะสร้างผลประโยชน์จากการสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ของกลุ่มได ้
  แมคเชนและวนักลิโนว ์(Mcshane; & Von Glinow)16  ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์
ของปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม แบ่งเป็น 3 ปัจจยัใหญ่ๆ โดยแสดงเป็นรูปแบบ
ความสมัพนัธต์ามแผนภูมทีิ 6 

 

สภาพแวดล้อมของทีม 

และองค์การ 

• ระบบรางวลั 

• ระบบรางวลัตอบแทน 

• ระบบการติดต่อสือสาร 

• ระยะห่างทางกายภาพ 

• สิงแวดลอ้มในองคก์าร 

• โครงสร้างองคก์าร 

• ภาวะผูน้าํองคก์าร 

 การออกแบบทีม 

• คุณลกัษณะของทีม 

• ขนาดของทีม 

• องคป์ระกอบของทีม 

 ประสิทธิผลของทีม 

• บรรลุเป้าหมายของ
องคก์าร 

• ความตอ้งการของ
สมาชิกไดรั้บการ
ตอบสนองเป็นที 
พึงพอใจ 

• การักษาทีมใหค้งอยู่
ต่อไป 

 

 กระบวนการทีม 

• การพฒันาทีม 

• บรรทดัฐานของทีม 

• บทบาทของทีม 

• ความเหนียวแน่นของทีม 

 

 

แผนภูมทีิ 6 รูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมของแมคเชนและวนักลิโนว ์

 

ทีมา  :  Macshane, S.L, and Von Glinow, M.A. Organizational Behavior, 3rd ed. 

(New York : McGral-Hill, 2005), 271. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  16 Macshane, S.L, and Von Glinow, M.A. Organizational Behavior. 3rd ed. 

(New York : McGral-Hill, 2005), 271. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

 
 

  จาก แผนภูมิที 6 แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ  ทีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของทีม  เริมจาก  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของทีมและองคก์าร  (Organizational and 

team environment) ไดแ้ก่  ระบบรางวลัตอบแทน  (Reward systems)  ระบบการติดต่อสือสาร  

(Communication system) ระยะห่างทางกายภาพ  (Physical space)  สิงแวดลอ้มในองค์ การ
(Organizational environment) โครงสร้างองคก์าร  (Organizational Structure) ภาวะผูน้าํองคก์าร  

(Organizational leadership) โดยทีปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของทีมและองคก์ารนีส่งผลทางออ้มต่อ
ประสิทธิผลของทีมผา่น  ปัจจยักระบวนการของทีม  (Team process) ไดแ้ก่  การพฒันาที ม (Team 

development) บรรทดัฐานของทีม (Team norms)  บทบาทของทีม  (Team roles) ความเหนียวแน่น
ของทีม  (Team cohesiveness) และผา่น  ปัจจยัดา้นการออกแบบทีม  (Team design) ไดแ้ก่  

คุณลกัษณะของทีม (Task characteristics) ขนาดของทีม  (Team size) องคป์ระกอบของทีม  (Team 

composition) และปัจจยัดา้นกระบวนการของทีม  (Team process) ไดแ้ก่  การพฒันาทีม  (Team 

development) บรรทดัฐานของทีม  (Team norms) บทบาทของทีม  (Team roles) ความเหนียวแน่น
ของทีม  (Team cohesiveness)  และ การออกแบบทีม  (Team design) ไดแ้ก่  คุณลกัษณะของทีม  

(Task characteristics)  ขนาดของทีม  (Team size) องคป์ระกอบของทีม  (Team composition) ยงั
ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมอีกดว้ย 

 

ทฤษฎีทีเกยีวข้องกบัการทํางานเป็นทีม 

  การทาํงานเป็นทีมนนั  จะตอ้งทาํ ความเขา้ใจเกียวกบัธรรมชาติพืนฐานของมนุษยใ์น
องคก์รเป็นเบืองตน้  โดยนาํทฤษฎีทีสาํ คญัมาประกอบการอธิบายและประยกุตเ์ขา้กบัการทาํ งาน
เป็นทีม17 ไดร้วบรวมทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีม อธิบายตามลาํดบัได ้ดงันี 

  1. ทฤษฎีลาํดับขันความต้องการของ (Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need 

Theory)  

  ความตอ้งการของมนุษยม์ีลาํดบัขนัความตอ้งการอยู ่5 ประการ ดงันี คือ  

  1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขนั
พืนฐานของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เป็นตน้  

 

                                                             

  
17

 บุตรี จารุโรจน์, ภาวะผู้นําและการพฒันาทีมงาน, พิมพค์รังที 2 (กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลยั ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549),365-375. 
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  2.  ความตอ้งการดา้นความมนัคงปลอดภยั  (Security and Safety Needs) ภายหลงั
จากทีร่างกายไดรั้บการตอบสนองในสิงจาํเป็นต่างๆ แลว้คนก็นึกถึงความตอ้งการดา้นความมนัคง
ปลอดภยันี  

 3.  ความตอ้งการเป็นทียอมรับของสงัคม  (Social Belongingness Needs) ไดแ้ก่  

ความตอ้งการเป็นทียอมรับของกลุ่มหรือสงัคม  ความตอ้งการอยากเป็นสมาชิกขององคก์ร  ความ
ตอ้งการความรักจากเพือนร่วมงาน  

  4.  ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง (Self-esteem Needs) เช่น ความตอ้งการเคารพ 

ในตนเอง และความอยากมีเกียรติในสงัคม 

  5.  ความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต (Self-actualisation Needs) เช่น ความตอ้งการ
ทีจะใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที และความเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง ซึงความตอ้งการส่วนสุดทา้ยนี
จะเนน้ทีการพฒันาส่วนบุคคล  

  2. ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzber : Two-Factor Theory)  

  ปัจจยัทีมีผลต่อการจูงใจในการดาํเนินการของทีมมี 2 ประเภท คือ  

  1.  ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความพอใจในงานทีทาํ 
  2.  ปัจจยัอนามยัหรือบาํรุงรักษา (Hygiene / Maintenance Factors) คือปัจจยัแตกต่าง  
  จากปัจจยัจูงใจโดยสินเชิง เพราะเป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความไม่พอใจในงานทีทาํ
เช่น ถา้สมาชิกทีมไดรั้บเงินเดือนนอ้ยไม่เพียงพอกบัการใชส้อยในชีวิตประจาํ วนัก็จะเกิดความไม่
พอใจในงานทีทาํอยูแ่ต่ไม่จาํเป็นทีว่ามีสมาชิกบางคนไดรั้บเงินเดือนสูงแลว้จะพอใจในการทาํ งาน
ทีทาํ   
  ถา้การทาํงานในทีมมีสภาวะเกียวกบัปัจจยัจูงใจเป็นไปอยา่งเหมาะสม  เช่นผูน้าํ ทีม
รับรู้ว่าการดาํเนินงานสาํเร็จยอมรับในตวัสมาชิกทีม และทุกคนในทีมมีความรับผดิชอบก็แสดงให้
เห็นว่าสมาชิกไดรั้บการจูงใจในระดบัสูง  ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูน้าํ ทีมไม่สนใจต่อปัจจยัจูงใจ
เหล่านี  ก็แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัการจูงใจในทีมตาํ   ถึงแมปั้จจยัอนามยัไดรั้บการดาํ เนินการอยา่ง
เหมาะสมในทีมก็ตาม  

  ถา้ผูน้าํ ทีมดาํ เนินการเกียวกบัปัจจยัอนามยัไดอ้ยา่งเหมาะสมสมาชิ กทีมก็จะเกิด
ความพอใจและสามารถใชปั้จจยัเหล่านีเป็นสิงจูงใจเขาได้   แต่ถา้ผูน้าํ ทีมดาํเนินการเกียวกบัปัจจยั
อนามยัอยา่งไม่เหมาะสมก็จะทาใหส้มาชิกเกิดความไม่พอใจและจะมีผลในทางลบกบัทีมได ้
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  3. ทฤษฎีจูงใจสู่ความสําเร็จของ (McCelland (McCelland : Achievement 

Motivation Theory)  

  การจูงใจทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทีสาํ คญัทีสุดแบ่งออกเป็น  3 องคป์ระกอบ  คือ 

ความสาํเร็จ (Achievement) การมีส่วนร่วม (Affiliation) และอาํนาจ (Power) หรืออาจกล่าว  ใหง่้าย
ทีสุดก็คือ  

  1.  ความตอ้งการสู่ความสาํ เร็จ  (Achievement Needs) ในการดาํ เนินการ  เช่น 

สมาชิกทีมถกูจูงใจใหด้าํ เนินการจนบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพก็เท่ากบัว่าเขาตอ้งการ
ความสาํเร็จในงาน คนงานทีมีความตอ้งการความสาํเร็จในงานสูงตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี  

  มีความรับผดิชอบ  

  มกัตงัเป้าหมายทียาก ๆ สาหรับตนเอง  

  ตอ้งการปฏิกิริยาโตต้อบหรือผลสาํเร็จทีเจาะจง หรือโดยทนัที  

  มุ่งมนัต่อการการปฏิบติังาน  

  2.  มุ่งความตอ้งการมีส่วนร่วม  (Affiliation Needs) เป็นเรืองเกียวกบัการยอมรับ
มิตรภาพ สมาชิกทีมมีความตอ้งการประเภทนีจะมีผลการดาํ เนินงานทีดีทีสุดในทีม  ซึงทาํใหเ้กิด
ความสมัพนัธใ์นสงัคมและมิตรภาพขึนในทีม  

  3.  ความตอ้งการอาํนาจ (Power Needs) คือ ความตอ้งการทีจะทาํการควบคุม และมี
อิทธิพลต่อผูอื้น ถา้บุคคลใดมีความตอ้งการอาํนาจสูงก็จะมีแนวโนม้ทีจะกลายเป็นผูน้าํ ทีมซึงมีผล
การดาํเนินการดีกว่าบุคคลอืน ๆ ในทีม  

  4. ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของ McGregor (Mcgregor’s Theory X and Theory Y)  

  ทฤษฎี X เชือว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ไม่ชอบทาํงาน ไม่มีความทะเยอทะยาน
มีความรับผดิชอบนอ้ย มีความคิดริเริมนอ้ยในการแกปั้ญหาขององคก์ร การจูงใจเป็นการจูงใจทาง
ร่างกายและความปลอดภยัเท่านนั  คนส่วนใหญ่ชอบใหค้วบคุมอยา่งใกลชิ้ดและถกูบงัคบัเพือให้
เกิดความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร  

  ทฤษฎี Y เชือว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทาํงาน ตงัใจทาํงานสามารถควบคุม
ตนเองเพือทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์รประสบผลสาํเร็จ สามารถใชค้วามคิดริเริมในการแกปั้ญหา
ขององคก์ร การจูงใจเป็นเรืองของความตอ้งการมีชือเสียงและความสาํเร็จในชีวิต สามารถสงัการ
ไดด้ว้ยตนเอง และมีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นการทาํงานอยา่งต่อเนือง ถา้หากไดรั้บการจูงใจ 

อยา่งถกูตอ้ง  
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  5. ทฤษฎีความคาดหวงั  
  คือ ทฤษฎีทีใหข้อ้คิดว่าการจูงใจเป็นส่วนหนึงของความคาดหวงัส่วนบุคคล และการจูง
ใจในแต่ละบุคคลขึนอยูก่บัสองสิงคือ สมาชิกมีความตอ้งการมากนอ้ยแค่ไหน และคิดว่าจะสามารถ
ทาํสิงนนัไดอ้ยา่งไร  

  สภาวะการของค่านิยมและผลทีแต่ละคนไดรั้บจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการทีแทจ้ริง
ของเขาได้  เช่น ความสาํ เร็จในงาน  การเป็นทียอมรับนบัถือ  มีความยดึมนัในความคิดของตนเอง  

รวมถึงการไดรั้บความกา้วหนา้และรายไดเ้พิมขึนดว้ย  

  ทฤษฎีความคาดหวงัทาํใหท้ราบว่าผูน้าํทีมควรทาํการเปลียนแปลงใหเ้กิดขึนในทีมโดย  

  1. พิจารณาถึงความสาํเร็จทีสมาชิกแต่ละคนตอ้งการ  

 2. ตดัสินใจเกียวกบัการดาํเนินการทีจาํเป็นทีจะทาํใหที้มบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 

 3. ทาํใหเ้กิดความแน่ใจว่าระดบัการดาํเนินการทีกาํหนดขึนทาํใหที้มบรรลุเป้าหมาย 

 4. ทาํใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหว่างผลจากการดาํเนินการกบัวิธีการดาํเนินการที
กาํหนดขึน  

 5. ตรวจสอบสถานการณ์สาหรับความคาดหวงัทีหลากหลาย  

 6. ทาํใหแ้น่ใจว่ามีการใหร้างวลัอยา่งพอเพียง  

 7. ทาํใหแ้น่ใจว่าระบบใหค้วามยติุธรรมกบัสมาชิกทุกคน  

 6. ทฤษฎีความยุตธิรรม (Equity Theory)  

  สมาชิกทีมมกัจะพิจารณาถึงระบบการใหร้างวลัว่าไดรั้บความยติุธรรมหรือไม่  ทฤษฎี
ความยติุธรรมนีตงัอยูบ่นสมมติฐานทีว่าสมาชิกทีมโดยทวัไปตอ้งการไดรั้บการปฏิบติัจากทีมงาน
อยา่งยติุธรรมและมกัจะเปรียบเทียบผลงานและรางวลัทีไดรั้บกบัสมาชิกทีมคนอืนๆ เสมอ  

  ทฤษฎีนีตงัอยูบ่นฐานของหลกัการทีซึงไดรั้บขอ้มลูมาจากองคก์รโดยทวัไป และนาํมา
ปรับใชก้บัการทาํงานเป็นทีม ดงันี  

  1. ถา้สมาชิกทีมรู้ว่าพวกเขาไดรั้บรางวลัซึงไม่เหมาะสมจากทีม พวกเขาก็จะไม่
พอใจและก็จะทาํงานอยา่งไม่เต็มความสามารถและก็อาจจะพยายามออกจากทีม  

  2. ถา้สมาชิกทีมมีความเชือว่าพวกเขาไดรั้บรางวลัไม่เหมาะสมกบังานทีเขาไดท้าํ
พวกเขาก็จะรักษาระดบัการทาํงานของพวกเขา คือไม่มีความพยายามทีจะทาํใหเ้กิด ผลงานทีมี
ระดบัสูงขึน  

  3. ถา้สมาชิกทีมรู้ว่ารางวลัทีพวกเขาไดรั้บมากกว่าทีเขาคาดคิดบนพืนฐานของ ความ
ยติุธรรม พวกเขาก็จะทาํงานหนกัขึน  
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   เป็นทีแน่นอนว่าทฤษฎีนีตงัอยูบ่นพืนฐานของความเขา้ใจ สมาชิกทีมอาจจะประเมินผล
งานของเขาสูงเกินไป หรือเขาอาจประเมินรางวลัทีสมาชิกคนอืนไดรั้บผดิพลาด  ไม่ว่าทฤษฎีนี  จะ
เป็นทียอมรับหรือไม่ก็ตามก็ยงัพบว่าทฤษฎีนีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูน้าํทีมทีจะระวงั ถึงความเขา้ใจ
ของสมาชิกทีมทีจะว่าผูน้าํ ทีมไม่ยติุธรรม  เพราะว่าพวกเขามกัมีพฤติกรรมทีอยากไดร้างวลัเพิม
ขึนอยูต่ลอดเวลา  
  7. ทฤษฎีเสริม (Reinforcement Theory)  

  ทฤษฎีนีใหข้อ้เสนอเกียวกบัพฤติกรรมการใหค้วามสนบัสนุนต่อเงือนไขต่างๆ และอาจ
กล่าวไดว้่าสิงแวดลอ้มเป็นตน้เหตุที  ก่อเกิดพฤติกรรมต่อเงือนไขต่างๆ  เหล่านนั  ทฤษฎีนีทาํ ให้
ความตอ้งการทีแทจ้ริงของสมาชิกลดลง  นาํเขา้สู่พฤติกรรมแบบต่างๆ  โดยเนน้หนกัทีว่าอะไร       
จะเกิดขึนเมือเขาเริมดาํเนินการบางสิงบางอยา่ง ทฤษฎีนีถา้หากทาํใหเ้กิดขึนในทีมจะทาํ ใหส้มาชิก
ทีมไดพ้ฒันาตวัเอง และนาํพาใหเ้กิดความร่วมมือขึนในทีมดว้ย  

  8. ทฤษฎีเป้าหมาย (Goal-Setting Theory)  

  เป็นทฤษฎีทีเชือว่าพฤติกรรมต่างๆ  สามารถทาํ ความเขา้ใจไดใ้นรูปแบบของการ
ตงัเป้าหมาย  โดยมุ่งประเด็น  3 เรือง  คือ คุณลกัษณะเฉพาะของเป้าหมาย  (Goal Specificity) 

อุปสรรคของเป้าหมาย  (Goal Difficulty) และการยอมรับในเป้าหมาย  (Goal Acceptance) 

องคป์ระกอบทงัสามนีมีอิทธิพลต่อการดาํ เนินการ  การแข่งขนั  การมีส่วนร่วม  และสิงยอ้นกลบั
สมาชิกจะปรับปรุงการดาํเนินงานถา้หากมีคุณลกัษณะเฉพาะของเป้าหมายมากกว่าวตัถุประสงคที์
ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดใหท้าํ  
  สรุป ทฤษฎีทีกล่าวมาขา้งตน้หากไดท้าํการศึกษาคน้ควา้อยา่งละเอียด  ก็จะทาํใหเ้ขา้ใจ
ธรรมชาติของคนทาํงานว่าตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนอยา่งสูงต่อการจูงใจ  เพือใหค้นทาํ งานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อองคก์ร และต่อทีมงานทีรับผดิชอบร่วมกนั 
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การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  เป็นเครืองมือสาํคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาซึงพระราชบญัญติัสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2546   กาํหนดใหเ้ป็นวิชาชีพ
ควบคุมทางการศึกษา  ตงัแต่วิชาชีพครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน (ตามทีประกาศกาํหนดในกฎกระทรวง )  จะตอ้งปฏิบติัเพือใหเ้กิดผลดีต่อ
ผูรั้บบริการ  อนัถือเป็นเป้าหมายหลกัของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพ
จะตอ้งศึกษาใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจทีถกูตอ้งใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพใหส้ม
กบัการเป็นวิชาชีพชนัสูงและไดรั้บการยอมรับ 

 
ความหมายของการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
  ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพทีพึงประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม เพือใหเ้กิดคุณภาพใน
การประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากวิชาชีพไดว้่า เป็น
บริการทีมีคุณภาพ ตอบสงัคมไดว้่าการทีมีกฎหมายใหค้วามสาํคญักบัวิชาชีพทางการศึกษา และ
กาํหนดใหเ้ป็นวิชาชีพควบคุมนนั เนืองจากเป็นวิชาชีพทีมีลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และ
ความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 49 กาํหนดใหม้ีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดา้น ประกอบดว้ย  
 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ หมายถึง ขอ้กาํหนดสาํหรับผูที้จะเขา้มา
ประกอบวิชาชีพ จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอทีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคล ทีมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมทีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได ้

 2. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัการปฏิบติังานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนด พร้อมกบัมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง เพือใหเ้กิดความ
ชาํนาญในการประกอบวิชาชีพ ทงัความชาํนาญเฉพาะดา้นและความชาํนาญตามลาํดบัคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบติังาน หรืออยา่งนอ้ยจะตอ้งมีการพฒันาตามเกณฑที์กาํหนดว่ามีความรู้ 
ความสามารถ และความชาํนาญ เพียงพอทีจะดาํรงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรือไม่ นนัก็คือ การกาํหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 

 3. มาตรฐานการปฏิบัตติน หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัการประพฤติตนของผูป้ระกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและขอ้พึงระวงัในการประพฤติปฏิบติั เพือดาํรง
ไวซึ้งชือเสียง ฐานะ เกียรติ และศกัดิศรีแห่งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตา มจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพทีคุรุสภาจะกาํหนดเป็นขอ้บงัคบัต่อไป หากผูป้ระกอบวิชาชีพผูใ้ดประพฤติผดิจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอืนจนไดรั้บการร้องเรียนถึงคุรุสภาแลว้ ผูน้นัอาจถกู
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉยัชีขาดอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี  1) ยกขอ้กล่าวหา 2) 
ตกัเตือน 3) ภาคทณัฑ ์4) พกัใชใ้บอนุญาตทีกาํหนดเวลาตามทีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5) 
เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54)  
   การดาํเนินงานเพือใหไ้ดส้าระสาํคญัของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานการปฏิบติัตน หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ นนั สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา ไดด้าํเนินการหลายรูปแบบตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  งานวิจยั  หลกัสูตร
การผลิตครู  สาํรว จความคิดเห็นของคณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ การประชุมสมัมนา 
ประชาพิจารณ์ ประชุมปฏิบติัการ  เพือใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งทงัผูผ้ลิต ผูใ้ช ้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  ผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์  ไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชี พ   ประชุมพิจารณาแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาร่วมกนัต่อเนืองมาตงัแต่เดือนตุลาคม  
2547  จนถึงปีงบประมาณ 2548   เพือใหม้าตรฐานทีกาํหนดสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัการ
ประกอบวิชาชีพ  ทีทาํใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเป็นทียอมรับเป็นหลกัประกนั
แก่ผูรั้บบริการจากวิชาชีพได ้ 
 
มาตรฐานที 7 ครูปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าทีอย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
ตวับ่งชีท ี7.1 ครูมกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

ระดับ 5   ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
    สามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

   วางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทงัดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน 

ระดับ 4   ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
   สามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

   วางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุม 
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ทงัดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ระดับ 3  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
   สามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ได ้

   วางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทงัดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

   จดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ 

ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ระดับ 2  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
   สามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

 วางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนไดแ้ต่ไม่ครอบคลุมทงัดา้น
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีแสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียนไดค้รอบคลุมหรือชดัเจน
เพียงดา้นใดดา้นหนึง 
ระดับ 1  ครูไม่มีความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา หรือ 

   ไม่แสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
สถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ หรือ 

 วางแผนการจดัการเรียนรู้ และกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนไม่ครอบคลุมทุกดา้น 

 จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีไม่แสดงถึงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

ตวับ่งชีท ี7.2 ครูมกีารวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้
เพอืพฒันาศักยภาพของผู้เรียน 

ระดับ 5  ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดัทาํสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

 นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั จดักิจกรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันา
ผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพ และสามารถชีแนะ ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้นได ้

   มีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 
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ระดับ 4  ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดัทาํสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 

   นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั และจดักิจกรรมทีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนใหม้ี
คุณภาพเต็มตามศกัยภาพ และสามารถชีแนะใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้นได ้

 มีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 

ระดับ 3  ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดัทาํสารสนเทศเพือการจดัการเรียนรู้ 

   นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั และจดักิจกรรมทีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนใหม้ี
คุณภาพเต็มตามศกัยภาพ 

   มีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 

ระดับ 2  ครูวิเคราะห์ผูเ้รียน และจดัทาํสารสนเทศเพือการจดัการเรียนรู้ 

 นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

และจดักิจกรรมทีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน 

 มีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 

ระดับ 1  ครูไม่มีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ไม่มีการจดัทาํสารสนเทศเพือการจดัการเรียนรู้  

 ไม่นาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้ 

 ไม่มีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 

ตวับ่งชีท ี7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพฒันาการทางสตปัิญญา 
ระดับ 5  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะ
สาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ที
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้

   จดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ 
และปรับปรุงพฒันาการออกแบบการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 
ระดับ 4  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัสมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
   จดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 
 

 
 

ระดับ 3  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัสมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
   จดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียน 

ระดับ 2  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดัสมรรถนะสาํคญั 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ทีไม่หลากหลาย 

   จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ไม่ครบตามทีกาํหนดไว้ 
ระดับ 1  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะ
สาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หรือ 

   ใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ทีไม่หลากหลาย หรือ 

 ไม่จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้
ตวับ่งชีท ี7.4 ครูใช้สือและเทคโนโลยทีีเหมาะสม ผนวกกบัการนําบริบทและภูมปัิญญา 
ของท้องถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
ระดับ 5  ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถิน 

และบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และนาํสือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   นาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัเนือหาและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือโดยผา่นกระบวนการศึกษาวิจยั 
ระดับ 4  ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถินและ
บริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยทีี
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และนาํสือ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
   นาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัเนือหาและ
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือ 
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ระดับ 3  ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถินและ
บริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยทีี
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ และนาํสือ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
   นาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
   มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือ 

ระดับ 2  ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถินและ
บริบทของทอ้งถินแต่ไม่เป็นปัจจุบนั เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลย ี

และนาํสือ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
   นาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ แต่ขาดความสอดคลอ้ง
กบัเนือหาและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ระดับ 1  ครูไมส่าํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถิน และ
บริบทของทอ้งถิน เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีหรือ 

   ไม่นาํสือ นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ หรือ 

   ไม่นาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
ตวับ่งชีท ี7.5 ครูมกีารวดัและประเมนิผลทีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวธิีการ 

ทีหลากหลาย 

ระดับ 5  ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตามหลกัการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัชีวดั ตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ พร้อมทงัจดัเก็บเครืองมือ
อยา่งเป็นระบบ 

   วดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเครืองมือทีหลากหลายและตดัสิน
ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพฒันาการ 
ระดับ 4  ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตามหลกัการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ 

   วดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเครืองมือทีหลากหลาย และตดัสิน
ผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพฒันาการ 

ระดับ 3  ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตามหลกัการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ 

 วดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน และตดัสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พฒันาการ 
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ระดับ 2  ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัการวดัและประเมินผลแต่
เครืองมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
   วดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน และตดัสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พฒันาการ 

ระดับ 1  ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนตามหลกัการวดัและประเมินผลแต่
เครืองมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีวดัตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  
   ไม่วดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน หรือตดัสินผลการเรียนรู้โดยไม่พิจารณาจาก
คะแนนพฒันาการ 

ตวับ่งชีท ี7.6 ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวติด้วยความเสมอภาค 

ระดับ 5  ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคล โดยใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เป็นแบบอยา่งทีดี รวมทงัใหค้าํแนะนาํชีแนะ
แก่ผูอื้นได ้

 ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเท่าเทียมกนั 

   รายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 
ระดับ 4  ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคล โดยใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 

   ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเท่าเทียมกนั 

   รายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 
ระดับ 3  ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคล โดยใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียน 

   ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเท่าเทียมกนั 

   รายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 

ระดับ 2  ครูศึกษาและช่วยเหลือผูเ้รียน โดยใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา 
ของผูเ้รียน แต่ไม่เนน้เป็นรายบุคคล 

   ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้น 

การเรียนและคุณภาพชีวิต 
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   รายงานผลผูเ้รียนใหผู้ป้กครองทราบ 

ระดับ 1  ครูศึกษาผูเ้รียน แต่ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียน 

ไม่ครอบคลุมและทวัถึง หรือ 

   ไม่มีการประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน หรือ 

 ไม่มีการรายงานผลผูเ้รียนใหผู้ป้กครองทราบ 

ตวับ่งชีท ี7.7 ครูมกีารศึกษาวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาทีตนรับผดิชอบ และ 

ใช้ผลในการปรับการสอน 

ระดับ 5  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน 

   ทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 เรืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบผลงาน
เป็นแบบอยา่งทีดีและสามารถใหค้าํแนะนาํ ชีแนะแก่ผูอื้นได ้

 นาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา และหรือพฒันาผูเ้รียน มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และมีการแกปั้ญหา และหรือพฒันาผูเ้รียนโดยการวิจยัอยา่งต่อเนือง 
ระดับ 4  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน 

   ทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 เรืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบ 

และสามารถใหค้าํแนะนาํ ชีแนะแก่ผูอื้นได ้

 นาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา และหรือพฒันาผูเ้รียน มีการ 

เผยแพร่ผลงานวิจยั 

ระดับ 3  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน 

 ทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 เรืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบ 

 นาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา และหรือพฒันาผูเ้รียน มีการเผยแพร่ 

ผลงานวิจยั 

ระดับ 2  ครูมีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน 

   ทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 เรืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบ 

แต่ไม่นาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา และหรือพฒันาผูเ้รียน 

ระดับ 1  ครูไม่มีการศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน หรือ 

   ไม่ทาํวิจยัในชนัเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบ 

ตวับ่งชีท ี7.8 ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีด ีและเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 
ระดับ 5  ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 8 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ 

ตรวจสอบได ้
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ระดับ 4 ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 7 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ 

ตรวจสอบได ้

ระดับ 3 ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 6 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ 

ตรวจสอบได ้

ระดับ 2 ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 4-5 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ 

ตรวจสอบได ้

ระดับ 1 ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 1-3 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถ 

ตรวจสอบได ้

ตวับ่งชีท ี7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาทีได้รับมอบหมายเตม็เวลาเตม็ความสามารถ 
ระดับ 5  ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนดร้อยละ 100 

 มีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามที
หลกัสูตรกาํหนด ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง เป็นตน้แบบหรือ
แบบอยา่งทีดี สามารถใหค้าํชีแนะ แนะนาํแก่ผูอื้นได ้

 ส่งเสริมผูเ้รียนจนไดรั้บรางวลัระดบัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขึนไป 
ระดับ 4  ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนดร้อยละ 100 

   มีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามที
หลกัสูตรกาํหนด ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง สามารถใหค้าํชีแนะ 

แนะนาํแก่ผูอื้นได ้

ระดับ 3  ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนดร้อยละ 100 

   มีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตาม
หลกัสูตรกาํหนด ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง 
ระดับ 2  ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายไม่ครบตามเวลาทีกาํหนด หรือ 

   มีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนตามทีหลกัสูตร
กาํหนด ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนเป็นบางครัง 
ระดับ 1  ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายไม่ครบตามเวลาทีกาํหนด หรือ 

   มีการเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนตามทีหลกัสูตร
กาํหนด แต่ไม่ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
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สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

นโยบาย  

 “การศึกษาขนัพืนฐานมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็นไทย ภายใตห้ลกั
ธรรมาภิบาล” 
พนัธกจิ 
  1.  ส่งและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งทวัถึง
และมีคุณภาพ 

  2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพในชีวิตทีดีมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามลกัสูตร 

  3. พฒันาระบบบริหารจดัการ ตามหลกัธรรมาภิบาลเพือเสริมสร้างระบบความรับผดิชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 
อตัลกัษณ์ 

  “จดัการศึกษา ไดม้าตรฐานมุ่งบริการดว้ยหวัใจ” 
ยุทธศาสตร์ 

  ยทุธศาสตร์ที 1 ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สู่ดี ใฝ่มีสุข 

  ยทุธศาสตร์ที 2 บุคลากรเชียวชาญ 

  ยทุธศาสตร์ที 3 บริหารจดัการเขม้แข็ง 
เป้าประสงค์ 

  1. นกัเรียนก่อนประถมศึกษาไดพ้ฒันาทงั 4 ดา้น 

  2. นกัเรียนระดบัการศึกษาขนัพืนฐานทุกคนมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยั และมีคุณภาพ 

  3. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาพืนฐานอยา่งทวัถึง และเสมอภาค 

  4. ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน มีทกัษะทีเหมาะสม และมี
วฒันธรรมการทาํงานทีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ 
  5. สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขบัเคลือน
การศึกษาขนัพืนฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

  6. สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา บูรณาการการทาํงานตามหลกัธรรมาภิบาล สู่สถานศึกษา 

   ส
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ข้อมูลพนืฐานของสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ 
 

จาํนวนสถานศึกษาจาํแนกตามขนาดศึกษาใน 4 อาํเภอ 

  1.  อาํเภอบา้นโป่ง 51 โรงเรียน 
  2.  อาํเภอโพธาราม 52 โรงเรียน 
 3.  อาํเภอดาํเนินสะดวก 25 โรงเรียน 
 4.  อาํเภอบางแพ  24 โรงเรียน 
จาํนวนสถานศึกษาจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
  1.  ขนาดเลก็ จาํนวนนกัเรียน  120 คน ลงมา จาํนวนโรงเรียน 68 แห่ง 

 2.  ขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียน  121 – 600 คน จาํนวนโรงเรียน 80 แห่ง 

 3.  ขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียน  601 – 1500 คน จาํนวนโรงเรียน 4 แห่ง 

 4.  ขนาดใหญ่พิเศษ จาํนวนนกัเรียน  1500 คนขึนไป จาํนวนโรงเรียน – แห่ง 

 

ทีมา  :   สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2, “แผนปฏิบติัการประจาํปี
งบประมาณ 2558”, 2558. (อดัสาํเนา) 
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งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

งานวจิยัในประเทศ 

  จารุมล พน้ภยัพาล ไดว้ิจยัเรือง การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 12 พบว่า การสร้างทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นบทบาททีสมดุล 
ดา้นการสนบัสนุนไวว้างใจต่อกนั ดา้นภาวะผูน้าํทีเหมาะสม โดยการพฒันาตนเองมีค่าเฉลียนอ้ย
สุด18 

  ทรงวุฒิ  ทาระสา  ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า สภาพการ
ทาํงานเป็นทีมโดยสภาพรวมแลว้และรายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุดคือ การมีเป้าหมายเดียวกนั รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมและการสือสารอยา่งเปิดเผย ส่วนดา้น
ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การมีปฏิสมัพนัธ ์ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็น
ทีมจาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติั
หนา้ทีในโรงเรียนทีมีขนาดแตกต่างกนั โรงเรียนขนาดเลก็มีค่าเฉลียมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่19 

  นพภสัสร  สินทรจิตต ์ไดว้ิจยัเรือง ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการทาํงานเป็น
ทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงในสามลาํดบัแรก คือ ทกัษะในการทาํงานเป็นทีม การ
กาํหนดกลยทุธ ์และอาํนาจอิสระของทีมงานตามลาํดบัและประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มงานแตกต่างกนั20 

                                                             

  
18

 จารุมล พน้ภยัพาล, “การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธ ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 2542), บทคดัยอ่ 

  
19

 ทรงวุฒิ ทาระสา, “การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”   (วิทยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, 2549), บทคดัยอ่ 

 
20

 นพภสัสร โกสินทรจิตต,์ “ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1”  (งานนิพนธ ์ปริญญาการศึกษาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 2548), บทคดัยอ่ 
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  บรรจง ทา้วเพชร  ไดว้ิจยัเรือง  การพฒันาการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรในสาํนกังาน
ศึกษาธิการอาํเภอนาํอนู จงัหวดัสกลนคร ซึงทาํการวิจยัไดด้าํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยใช้
หลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ ขนัวางแผน ขนัสงัเกตการปฏิบติังานตาม
แผน ขนัตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และขนัการแกไ้ขป รับปรุงการปฏิบติังาน หลงัจากทีได้
ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการตามขนัตอนของการวิจยั ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน บุคลากรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ มีการทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือผูร่้วมงานดว้ยความเต็มใจ ความสมัพนัธ์21 

 บุญลดา คุณาเวชกิจ  ทาํการวิจยัเรือง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาทีมงาน  สู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ พบว่า ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีเพียงระดบัการศึกษาทีมีผลต่อการพฒันาทีมงานสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  ในดา้นทศันคติในการทาํ งานเป็นทีมไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้และ
แนวทางพฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  แตกต่างกันอยา่งมีนยัสาํ คญัทางสถิติ  ส่วนปัจจยั
ส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อายุ ฝ่ายงานทีปฏิบติัระยะเวลาในการทางาน  จาํนวนสมาชิกภายในทีมมีการ
พฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั22 

  โสภา พิมพศ์ิริ  ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงานในสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาํแพงเพชร เขต  2 พบว่า ประสิทธิภาพของทีมงานใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยูใ่นระดบัดีมาก มีปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ทีมงานในสถานศึกษาคือ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิก การติดต่อสือสาร ภาวะผูน้าํและ
เป้าหมายของทีมงาน23 

 ศนัสนีย์ ชูเชือ   ได้ทาํการวิจยัเรือง  ปัจจยัทีส่งผลต่อการทาํ งานเป็นทีมของพนกังาน
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พบว่าการทาํ งานเป็นทีมส่งผล ทาํใหง้านมีประสิทธิภาพดีขึน  ทงัดา้น
                                                             

  
21

 บรรจง  ทา้วเพชร, “การพฒันาการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรในสาํนกังานศึกษาธิการ
อาํเภอ นาํอนู จงัหวดัสกลนคร” (การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาการศึกษา มหาบณัฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546), บทคดัยอ่ 

  
22 บุญลดา คุณาเวชกิจ, “ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อการพฒันาทีมงานสู่องคก์รแห่งการ 

เรียนรู้ กรณีศึกษา : พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัผลิตแอนิเมชนัแห่งหนึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร”  (งานนิพนธก์ารจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย.์ คณะ
มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา, 2550), บทคดัยอ่ 

23 โสภา  พิมพศ์ิริ, “ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงานในสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาํแพงเพชร 2”  (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, 2546), บทคดัยอ่ 
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คุณภาพ ปริมาณงาน ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา สาํหรับปัจจยัทีพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
คิดว่าส่งผลต่อการปฏิบติังานเป็นทีม ไดแ้ก่ บรรยากาศ ภาวะผูน้าํ  การสือสาร  ทกัษะในการทาํ งาน 

ความชดัเจนของวตัถุประสงค์  การตดัสินใจ  การประชุม  วฒันธรรมองคก์ร  การมีส่วนร่วม  และ
แรงจูงใจ เรียงตามลาํดบั ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์ ไดแ้ก่ การไม่ทราบวตัถุประสงคที์ชดัเจนของงานทีรับผดิชอบ  สมาชิกขาดการมีส่วน
ร่วมและการมอบหมายงานทีไม่เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติั24 

  อนุชา แกว้หลวง  ไดศ้ึกษาปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของอาจารย์  
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั (เจ็ดยอด) พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทาํงานเป็นทีมของสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั (เจ็ดยอด ) ในดา้นลกัษณะงาน
และการมอบหมายงานมีประสิทธิภาพปานกลาง  ความสมัพนัธข์องทีมงานมีนอ้ย  การสร้าง
แรงจูงใจ ในการทาํ งานมีปานกลาง  สภาวะการเป็นผูน้าํ ปานกลาง  และความขดัแยง้ปานกลางใน
การทาํงาน 25 

 สุเทพ  ปาลสาร  ศึกษาการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู พ .ศ.2537  ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา  สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น พบว่า  ครูประถมศึกษาปฏิบติั
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูในระดบั “มาก”  เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูทีปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัสูง 
ไดแ้ก่ การร่วมมือกบัผูอื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน  การร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค ์ การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน  การแสวงหาและใชข้อ้มลูข่าวสาร  ส่วน
การปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูครูประถมศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดับ “ปานกลาง ”  สาํหรับปัญหาการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  ครูประถมศึกษามี
ปัญหาในการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง ”  ปัญหาทีอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาสือการ
เรียนการสอน การมุ่งพฒันาผูเ้รียน การพฒันาแผนการสอน และการจดักิจกรรมเนน้ผลถาวรแก่
ผูเ้รียน26 
                                                             

  24 ศนัสนีย ์ชูเชือ, “ปัจจยัทีส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยั  

วลยัลกัษณ์” (วิทยานิพนธ ์สาขาการจดัการ  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2546), บทคดัยอ่ 
  25 อนุชา แกว้หลวง, “ปัจจยัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็น ทีมของอาจารย ์สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตพายพั (เจ็ดยอด)” (วิทยานิพนธ ์สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา
เขตพายพั. เชียงใหม่: สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตพายพั, 2548), บทคดัยอ่ 
  26 สุเทพ  ปาลสาร, “การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2537 ของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น” (วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษา
ศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554), 56. 
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  พีระ  บุญศิริธรรมชยั  ไดศ้ึกษาคน้ควา้อิสระเรืองการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพครูของขา้ราชการครู  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 อาํเภอเมือง จงัหวดั
สุรินทร์ พบว่า ขา้ราชการครู อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  ปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานทีมีการปฏิบติัมากทีสุด 
คือ มาตรฐานที 9 ร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์รองลงมา คือ มาตรฐานที 8 

ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน  และมาตรฐานที 2 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  โดย
คาํนึงถึงผลทีจะเกิดกบัผูเ้รียน ตามลาํดบั  ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบติันอ้ยทีสุด คือ มาตรฐานที  1 

ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั            
ปานกลาง27 
  รังสิมา  พานประเสริฐ  ศึกษาวิจยัเรืองความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษากบัพฤติกรรมของครูตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี  พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมของครูตามเกณฑ์
มาตรฐาน  ผูบ้ริหารการศึกษาทงัโดยภาพร วมและทุกรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ครูมี
พฤติกรรมตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีเพียงมาตรฐาน
เดียวทีอยูใ่นระดบัมาก คือ มาตรฐานปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน  และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษา  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของครูตาม
เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู28 

 

 

 

 

                                                             

  27 พีระ  บุญศิริธรรมชยั, “การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครู  
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์” (รายงานการศึกษา
คน้ควา้อิสระ  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 
2547), 144. 

  
28

 รังสิมา  พานประเสริฐ, “ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม
เกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษากบัพฤติกรรมของครูตามเกณฑม์าตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครู” 
(วิทยาลยันิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 83. 
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งานวจิยัต่างประเทศ 

  สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) ไดว้ิจยัเรือง ภาวะผูน้าํทีมีประสิทธิผลสาํหรับ
ความสาํเร็จทีมีคุณภาพและการเรียนรู้ขององคก์าร ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบ
เปลียนสภาพมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการทาํงานเป็นทีม การเนน้ทีลกูคา้เป็นสาํคญัและพนัธะ
สญัญาทีจะปรับปรุงอยา่งต่อเนือง การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเกียวขอ้งเชิงบวกกั บวิธีการ
ควบคุมกระบวนการ การใชว้ิ ธีการควบคุมกระบวนการไดส้ะทอ้นกลบัมาเพิ มกระบวนการ
ยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีม ซึงไดส่้งเสริมหรือใหก้าํลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ทงั 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของทีม (team learning) และดา้นความรู้สึก
ส่วนบุคคลของความเชียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) หลกัการฝึก
ปฏิบติัของการคิดเชิงระบบและหลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของทีมมีความสมัพนัธท์างบวก
กบัระดบัซึงผูก้ลุ่มทาํงาน29 

 ฮอลล ์(Hall)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเกียวกบั เรือง การใชเ้วลาในการวางแผนร่วมกนัเป็น
ทีมในโรงเรียนดีลาแวร์ซึงเป็นโรงเรียนปฏิ รูปขนาดกลาง โดยมีการจดัทีมงานครูทีมีระเบียบวินยั
ต่างกนัใหม้าศึกษางานกบักลุ่มนกัเรียนกลุ่มเดียวกนั พืนทีเดียวกนัและตารางเดียวกนั ผลการศึกษา
สรุปได ้4 ประเด็น คือ โรงเรียนตอ้งประชุมหารืออยา่งต่อเนืองในเรืองของการกาํหนดมาตรฐาน
ของโรงเรียนขนาดกลางและวางแผนอย่ างต่อเนืองในเรืองปัจจุบนัและสิงใหม่สาํหรับโรงเรียน  
ครูใหญ่ตอ้งเสนอการพฒันาอยา่งมืออาชีพ โดยผา่นการทาํงานเป็นทีมและในการประชุมคณะครู
ตอ้งใชกิ้จกรรมแบบทีมงานเพือเพิมจิตสาํนึกในการทาํหนา้ทีของคณะครู30 

 เฟอร์ราโต (Ferraro)  ไดศ้ึกษาการปฏิบติัเชิงสะทอ้นและการพฒันาวิชาชีพ  เนืองจาก
การปฏิบติัเชิงสะทอ้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพครูก่อนประจาํการและครู
ประจาํการได ้ การยอ่ยงานวิจยัในครังนีไดท้บทวนแนวความคิด ระดบั เทคนิค และประโยชน์ของ
การปฏิบติัเชิงสะทอ้น  โดเนต ์สกอน (Donelt Sagon)  ไดแ้นะนาํใหรู้้จกัแนวความคิดนีในปี 1987  

และตงัแต่นนัมาโรงเรียนวิทยาลยัและภาควิชาการศึกษาเป็นจาํนวนมาก  ไดเ้ริมออกแบบครุศาสตร์
และโปรแกรมการพฒันาวิชาชีพครูขึนโดยอาศยัแนวดงักล่าวนี  การปฏิบติัเชิงสะทอ้นไดรั้บคาํ

                                                             

  
29 Stephen Ward King, “Effective leadership for quality achievement and organizational 

learning” (Ph. D. Dissertation , Portland State University, 2002), Abstract [Online], accessed 4 

Fubruary 2004. Availbale form http://wwwlib.umi.com/dissertations /fullcit/3058143. 

 30 W.R.Hall “The use of dual planning periods by middle school team,” Dissertation 

Abstracts International59, 91, (1999), 3303-A. 
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นิยามในดา้นการวิจยัเชิงปฏิบติักา ร  การสอนและการเขา้เกียวขอ้งของเพือนร่วมงาน ไดแ้ก่ การ
ปฏิบติัเชิงสะทอ้นใน 2 ดา้น  ซึงเห็นไดบ่้อยมากทีสุดในระดบัการฝึกอบรมก่อนประจาํการ  ใน
ระดบัประจาํการนนัการสะทอ้นเชิงวิพากษว์ิจารณ์เรืองประสบการณ์และการทาํหนา้ทีเป็นผูฝึ้ก
หรือพีเลียงใหเ้พือน  เป็นเทคนิคทีมีประสิทธิผลสาํหรับการพฒันาวิชาชีพ  มีเทคนิคหลายประการ
ทีประสบความสาํเร็จสาํหรับการศึกษาปฏิบติัการสอนทีมีการสะทอ้นเทคนิคเหล่านี ไดแ้ก่ การ
พฒันาการวิจยัเชิงปฏิบติัการและการพฒันาการประเมินดว้ยแฟ้มสะสมงาน  ประโยชน์เบืองตน้
ของการปฏิบติัการสะทอ้นสาํหรับครู  คือ ความเขา้ใจลึกซึงขึนเกียวกบัรูปแบบการสอนของตน  
และในทีสุดมีประสิทธิภาพมากขึนในฐานครูประโยชน์จาํเพาะอืนๆ ไดแ้ก่  ความถกูตอ้งเทียงตรง
ของอุดมคติครู  การทา้ทายทีเป็นประโยชน์ต่อประเพณีดงัเดิม  และการยอมรับในความหลากหลาย
ของการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีในการปฏิบติัในชนัเรียน31 
   มินกสัซี (Mingucci)  ไดป้ระเมินผลของโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการทีมีต่อการพฒันา
วิชาชีพครูสอนภาษาองักฤษทีเป็นภาษาทีสองในระดบัมธัยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า  ครูทีร่วมวิจยั
ไดรั้บประโยชน์หลายดา้นจากการศึกษาปฏิบติั ไดแ้ก่  ความเชือมนัส่วนตวัและทางวิชาชีพเพิมขึน  
มีความสามารถในการสะทอ้นผลเพิมขึนและมีความมนัใจในฐานะนกัวิจยัเพิมขึน  นอกจากนี
นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนและครูมีความรู้สึกว่าประสบความสาํเร็จ  และ
ผลงานเป็นทีรู้จกัของนกัวิชาชีพอืนๆ เพิมขึน  อนัเป็น ผลของโครงก ารวิจยัในชนัเรียน  โดยสรุป
การวิจยัเชิงปฏิบติัการสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ในการศึกษาได ้ ผลการอภิปรายทาํใหผู้ร่้วม
วิจยัสามรรถแบ่งปันปัญ หาการเรียนรู้จากเพือนร่วมงานและมีปฏิบติัสมัพนัธก์บัเพือนร่วมงาน
ในทางสร้างสรรคไ์ด3้2 
 

 

 

 

 

 

                                                             

  31 Joan M. Ferraro, Reflecting Practice and Professional Development (New York : 

McGraw-Hill, 2000), 3. 

  32 Marcolin Monica Mingucci, Action Research as ESL Teacher Professional 

Development, (Kansas : The University of Missouri, 2001), 86. 
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สรุป 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ  ของนกัการศึกษาและนกัวิชาการ พบว่า 
ประสิทธิผลของทีมจะตอ้งมีวิธีการทีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนในองคก์ารใหผ้า่นพน้
ไป ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดเกียวกบัประสิทธิผลของทีม ของรอบบินส์ (Robbins) ประกอบดว้ย การ
ออกแบบงาน  (Work design)  การจดัองคป์ระกอบ (Composition)  การจดับริบท  (Context)  และ
การจดักระบวนการ (Process)  และบุคลากรทีมีความสาํคญัอยา่งยงิทีจะปฏิบติังานในโรงเรียนให้
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็คือครู ถา้ครูปฏิบติัหนา้ทีของ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพไดค้รบถว้นทงั 9 ตวับ่งชี  คือ 1) ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน
ทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์   2) ครูมีการวิเคราะห์
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  
3) ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา  4) ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 5) ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  6) ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียน
และคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค  7) ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตน
รับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน8) ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิก
ทีดีของสถานศึกษา  9) ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
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บทที 3 

 
การดําเนินการวจิยั 

 

 การดาํเนินงานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือทราบ  1) ประสิทธิผลของทีม สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดั
การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ความสมัพนัธ์
ระหว่างประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณน า (descriptive 

research) โดยใชโ้รงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เป็น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเป็นผูใ้หข้อ้มลู เพือใหก้าร
ดาํเนินการวิจยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงเสนอสาระสาํคญัของขนัตอนการดาํเนินการ
วิจยั และระเบียบวิจยั โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

ขันตอนการดําเนินการวจิยั 

 เพือเป็นแนวทางสาํหรับดาํเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีวางไว ้ให้
สามารถแลว้เสร็จตามกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพือใหก้ารดาํ เนินงานเป็นไปอยา่งมี
ระเบียบและระเบียบ ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวิจยั เป็น 3 ขนัตอน 
ดงันี 

 ขันตอนที 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั ขนัตอนนีเป็นการจดัเตรียมโครงการ เพือใหเ้กิด
เป็นระบบของการดาํเนินการตามโครงร่างงานวิจยั โดยการศึกษา จากเอกสาร ตาํรา ขอ้มลูสถิติ 
ปัญหา วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหส้มบูรณ์ นาํเสนอ
ภาควิชาเพืออนุมติัโครงการวิจยัต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ขันตอนที 2  การดาํเนินการตามโครงการวิจยั เป็นขนัตอนทีผูส้ร้างเครืองมือตาม
ขอบเขตของการวิจยั โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยที์ปรึกษาและนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญ
ตรวจสอบ แลว้จึงนาํไปทดลองใช ้ (tryout) ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือแลว้นาํ
เครืองมือทีสร้างขึนไปเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํขอ้มลูทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ขอ้มลู จดัทาํรายงานการวิจยั 
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  ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขนัตอนการร่างรายงานผลการวิจยั นาํเสนอ
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์ ตรวจสอบความถกูตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ตามที
คณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธเ์สนอแนะ จดัพิมพแ์ละส่งรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอ
ต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือขอจบการศึกษา 

 

ระเบียบวธิีการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพ และเป็นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัได้
กาํหนดระเบียบวิธีการวิจยั ซึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร        
ทีศึกษา เครืองมือในการวิจยั การสร้างและพฒันาเครือ งมือ การเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติ ทีใช้        
ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้มลู ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 

แผนแบบการวจิยั 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยั     
ในลกัษณะของการใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot non-

experimental case study) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งันี 

 

 

 

 
 
 

 

 

   R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่ม 

   X หมายถึง  ตวัแปรทีศึกษา 
   O  หมายถึง  ขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากร 

 ประชากรทีใช้ ในการวิจยัครังนี คือ โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 152 โรง 
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กลุ่มตวัอย่างและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 

 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยั กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย ใช้
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1  ได้โรงเรียนที
เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 113 โรง จากนนัผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชนั (stratified random sampling)  
โดยจาํแนกตามอาํเภอ  และใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายในการกาํหนดโรงเรียน 
 
ผู้ให้ข้อมูล    
  ผูว้ิจยักาํหนดผูใ้หข้อ้มลูโรงเรียนละ 2 คน ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรอง
ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 1 คน และ 2) ครู จาํนวน 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มลูทงัสิน จาํนวน 226 คน    
ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1   แสดงจาํนวนประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลู  

ลาํดบั อาํเภอ 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่มตวัอยา่ง 
(โรงเรียน) 

ผูใ้หข้อ้มลู 
ผูบ้ริหาร ครู รวม 

1 โพธาราม 52 39 39 39 78 

2 บา้นโป่ง 51 38 38 38 76 

3 บางแพ 24 18 18 18 36 

4 ดาํเนินสะดวก 25 18 18 18 36 

รวม 152 113 113 113 226 

 

ตวัแปรทีศึกษา 
 ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย ตวัแปรพืนฐานและตวัแปรทีศึกษามี
รายละเอียดดงันี 

1. ตวัแปรพนืฐาน  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ที ประสบการณ์ในการทาํงาน  

2. ตวัแปรทีศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงันี 

                                                             
1 Krejcie and Morgan, อา้งถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน,์ วธิีการวจิยัทางพฤตกิรรมและ

สังคมศาสตร์, พิมพค์รังที 7 (กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540). ภาคผนวก 
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2.1 ตวัแปรต้น  คือ ตวัแปรทีเกียวกบั ประสิทธิ ผลของทีม  (Xtot) ตามแนวคิดของ           
รอบบินส์ (Robbins)  ประกอบดว้ย 

  2.1.1  การออกแบบงาน  (Work design) (X1)  หมายถึง  ทีมงานตอ้งปฏิบติังานและ
มีความรับผดิชอบ  การออกแบบจดัรูปงาน และความอิสระในการทาํงาน  คุณลกัษณะของงานช่วย
เสริมแรงจูงใจของสมาชิกและเพิมความมีประสิทธิผลของทีมได้   เพราะช่วยเพิมความรู้สึก
รับผดิชอบและการเป็นเจา้ของงานใหแ้ก่สมาชิกมากขึน   
  2.1.2 การจดัองค์ประกอบ (Composition) (X2) หมายถึง  วิธีจดัทีมงานประกอบดว้ย  
ความสามารถและบุคลิกภาพของสมาชิกทีมงาน การกาํหนดบทบาทของสมาชิกใหห้ลากหลาย 
ขนาดของทีมงาน ความยดืหยุน่ของสมาชิก และความเต็มใจร่วม ทีมของสมาชิก ดงัรายละเอียดดงันี  
1)  สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member)  การทาํงานทีมทีมีประสิทธิผล  จาํเป็นตอ้งมีทกัษะ 
3 ประเภท  ไดแ้ก่  ตอ้งการบุคคลทีมีความชาํนาญดา้นเทคนิค (Technical expertise) ตอ้งการคนทีมี
ทกัษะดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ (Problem-solving and decision-making skills)  และ
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal skills) 2) บุคลิกภาพ (Personality)  

บุคลิกภาพมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมในองคก์าร รวมทงัทีมงานดว้ย เช่น บุคลิกภาพหลกัทงัหา้มิติ (Big 

five personality)  ไดแ้ก่ ความเปิดเผย (Extraversion) ความประนีประนอม (Agreeableness)      
ความยดึมนัในหลกัการ (Conscientiousness)  และความมนัคงทางอารมณ์ (Emotional maturity) 

ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นทีมทีมีผลงานสูง   3)  มีความหลากหลายของบทบาท   (Allocating   roles 

and diversity)  ทีมงานมีวตัถุประสงคที์ต่างกนั  ดงันนัสมาชิกของทีมควรมาจากการคดัเลือกเพือ     
มีความหลากหลายและตรงกบับทบาทต่า งๆ ทีอยูใ่นทีม  4) ขนาดของทีมงาน  (Size of teams)    
ตอ้งพอเหมาะทีจะสือสารกนัง่าย ทาํใหที้มเหนียวแน่น มีความผกูพนัต่ อกนัและร่วมรับผดิชอบ     
ในการทาํงาน  5)  สมาชิกมีความยดืหยุน่  (Member flexibility) ทีมงานตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกทีมี
ความยดืหยุน่ในการช่วยเหลือหรือปฏิบติังานแทน   ดงันนั ควรคดัจากบุคคลทีมีลกัษณะยดืหยุน่    
ไดสู้ง  พร้อมทีจะเรียนรู้งานทุกดา้นจึง จะช่วยใหที้มมีประสิทธิผล   6)  มีสมาชิกทีเต็มใจร่วมทีม  
(Member preferences)  ทีมงานทีมีคนชอบทาํงานคนเดียวตามลาํพงั จะเกิดปัญหาต่อขวญักาํลงัใจ
ของทีม  ดงันนัการคดัเลือกสมาชิกทีมงานจึงเนน้ทีความเต็มใจเขา้ร่วมทีม 
  2.1.3  การจดับริบท  (Context) (X3)  หมายถึง  มีองคป์ระกอบสาํคญัดา้นบริบทอยู ่  

3 ประการ ทีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานของทีมเกิดประสิทธิผล ไดแ้ก่ ทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผูน้าํทีดี  
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการตอบแทนทีดี   1)  มีทรัพยากรทีเพียงพอ   
(Adequate resources)  ทีมงานจาํเป็นตอ้งพงึพาทรัพยากรจากระบบใหญ่ขององคก์าร  การขาด
แคลนทรัพยากรจะลดขีดความสามารถของทีมงาน   การสนบัสนุนทรัพยากรจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ
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ความสาํเร็จของทีมงานอยา่งยงิ ซึงไดแ้ก่ทรัพยากรขอ้มลูสารสนเทศ  เทคโนโลยี  บุคลากรเพียงพอ 
ขวญักาํลงัใจ  และการสนบัสนุนเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย   2)  การมีภาวะผูน้าํและ
โครงสร้างทีดี (Leadership and structure) การทาํงานแบบทีมจาํเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนั  มีระบบ
การมอบหมายภาวะงาน  มีระบบการตดัสินใจและหาขอ้ยติุของทีมงาน การสร้างขอ้ตกลงในการ
ทาํงานและการจดับุคคลใหเ้หมาะกบังาน   3) มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการตอบ
แทนทีดี  (Performance evaluation and reward systems)  ระบบตอ้งมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้การใชว้ิธีประเมินและใหผ้ลตอบแทนเป็นรายบุคคลอาจไม่เหมาะสมกบัการทาํงาน
แบบทีม จึงควรใชว้ิธีประเมินผลและการใหผ้ลตอบแทนในลกัษณะทีมงานมากกว่า  ซึงจะช่วย
ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และทาํใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อกนัเพิมขึน 

  2.1.4  การจดักระบวนการ (Process) (X4)  หมายถึง  ปัจจยัดา้นนีทีมีผลต่อความมี
ประสิทธิผลของทีมไดแ้ก่ สมาชิกมีความผกูพนัต่อวตัถุประสงคร่์วมกนั การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะ
ทีม ความเชือมนัในความสามารถของทีม การบริหารความขดัแยง้  และการลดการออมแรงหรือการ
เอาเปรียบในการทาํงานของสมาชิกบางคน เป็นตน้   1)  สมาชิกมีความผกูพนัต่อวตัถุประสงค์
ร่วมกนั  (A common purpose)  ทีมงานจะมีประสิทธิผลไดจ้ะตอ้งมีวตัถุประสงคที์มีความหมาย
ตรงกนั   ซึง ก็คือ วิสยัทศัน์ (Vision) สมาชิกของทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะกาํหนด
วตัถุประสงคที์ยอมรับร่วมกนั  เป็นเสมือนหางเสือทีกาํกบัทิศทาง ของเรือใหแ้ล่นฝ่าทุกสภาวะ
แวดลอ้มไปสู่จุดหมายปลายทางทีตอ้งการ   2)  การมีเป้าหมายเฉพาะของทีมงาน (Specific goals)  

เป็นการแปลวตัถุประสงคร่์วมไปเป็นเป้าหมายเฉพาะทีเป็นเชิงปฏิบติั และตรวจวดัไดจ้ริง  การมี
เป้าหมายเฉพาะ ช่วยใหผ้ลงานเพิมความมีพลงัการทาํงาน  สือคว ามหมายการทาํงาน  และทีม
สามารถทาํงานมุ่งผลงาน   3)  การเชือมนัในความสามารถของทีมเอง  (Team  efficacy) ทีมมี
ความสามารถทีจะปฏิบติัภารกิจไดส้าํเร็จ ซึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จครังต่อ ๆ ไป  และจะเกิดความ
เชือมนัว่าตอ้งประสบความสาํเร็จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะทาํงานหนกัยงิขึน   4)  มีระดบั
ความขดัแยง้ทีพอเหมาะ  (Conflict  levels)  ความขดัแยง้ช่วยทาํใหที้มงานเกิดประสิทธิผล   เช่น 
ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธ ์ ความขดัแยง้ทีเกียวกบังานโดยตรง  (Task  conflict) เป็นประโยชน์
เนืองจากสมาชิกร่วมกนัคิดเมือเกิดความขดัแยง้ ดงันนัทีมงานทีมีประสิทธิผลจึงควรมีความขดัแยง้
อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม   5)  การออมแรงทางสงัคม (Social loafing)   เป็นพฤติกรรมของบุคคลซึง
เป็นการเอาเปรียบหรือกินแรงเพือนร่วมงานคนอืนทีทาํงานอยา่งเต็มที  วิธีแกปั้ญหาคือ               
การกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบความรับผดิชอบ (Accountable) 
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2.2 ตวัแปรตาม คือ ตวัแปรทีเกียวกบั การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา ตามแนวคิดของ สาํนกังานมาตรฐานวิชาชีพ (Ytot)  สาระสาํคญั ดงัต่อไปนี 

  1) ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และ คุณลกัษณะทีพึงประสงค์  (Y1) หมายถึง  ครูมีความรู้  ความเขา้ใจในเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  เชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลกัสูตรสถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ได้  วางแผนการจดัการเรียนรู้  และจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 
   2) ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (Y2) หมายถึง  ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และจดัทาํ
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  จดักิจกรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน
ใหม้ีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพ  และสามารถชีแนะ  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้นได้   และมีการส่งต่อขอ้มลู
สารสนเทศ 
   3) ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา (Y3) หมายถึง  ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน    
การเรียนรู้  ตวัชีวดั  สมรรถนะสาํคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์   จดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้  และจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียน 
   4) ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (Y4) หมายถึง ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ  
นวตักรรม  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทอ้งถิน   และบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั  นาํบริบทและภูมิ
ปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  และมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สือ 
  5) ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
ทีหลากหลาย  (Y5) หมายถึง ครูวดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเครืองมือ       
ทีหลากหลายและตดัสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพฒันาการ 
   6) ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอภาค (Y6) หมายถึง ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียน
รายบุคคล ประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  และรายงานผลผูเ้รียน
เป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 
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   7) ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และ    
ใชผ้ลในการปรับการสอน  (Y7) หมายถึง ครูมีการศึกษาคน้ควา้  แสวงหาความรู้  และมีความรู้
เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน 
  8) ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  
(Y8) หมายถึง ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 8 ขอ้ และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจนสามารถ 
ตรวจสอบได ้
     9) ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
(Y9) หมายถึง ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนด  มีการ
เตรียมการสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ  ส่งเสริมผูเ้รียนจน
ไดรั้บรางวลั 
 
เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นเป็นเครืองมือสาํหรับ
การเก็บรวบรวมขอ้มลู จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 ตอนที 1  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัและขอ้มลูทวัไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม สอบถามเกียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งในปัจจุบนั ประสบการณ์ทาํงาน
ในตาํแหน่ง ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มีคาํตอบใหเ้ลือก 

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบั ประสิทธิผลของทีม  สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ตามแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins) 
 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ตามแนวคิดของ สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

 ในตอนที 2 และ 3 ของแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ ไลเคิร์ท 
(Likert’s rating scales)2 ไดก้าํหนดค่าคะแนนของช่วงนาํหนกัเป็น 5 ระดบั มีดงันี 

 

 

                                                             

  2 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1961), 74. 
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 ระดบั 5 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม  หรือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   อยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

 ระดบั 4 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม  หรือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 2 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 1 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา   อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

 
การสร้างและพฒันาเครืองมอื  
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือแบบสอบถามโดยมีขนัตอน ดงันี 

 ขนัตอนที 1 ศึกษาจากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง  โดย           
ขอคาํแนะนาํจากอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ ์แลว้นาํผลการศึกษามาปรับปรุงเครืองมือเพือสร้าง
ขอ้คาํถาม 

 ขนัตอนที 2 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity)  ของแบบสอบถาม
โดยนาํแบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน พิจารณาแกไ้ขตามรายละเอียดของตวัแปร     
โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ค่า IOC ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.88 

 ขนัตอนที 3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้  (tryout) กบัผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนในโรงเรียนทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 ฉบบั 

 ขนัตอนที 4 นาํแบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืน มาคาํนวณหาค่าความเชือมนั (reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใชค่้าสมัประสิทธิแอลฟา (œ-coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)3        
ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั .96 

 ขนัตอนที 5 จดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพือใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                                                             

  
3
 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Testing, 3nd ed. (New York: Herper 

&Row Publishers, 1978), 161. 
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 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขนัตอน ดงันี 

1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ผา่นหวัหนา้ภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพือทาํหนงัสือขอความร่วมมือจากผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เพือขออนุเคราะห์ในก ารตอบ
แบบสอบถามจากโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
2.1 ผูว้ิจยัดาํเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือ ขอความร่วมมือไปยงัโรงเรียนที

เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยมีผูป้ระสานงานแต่ละอาํเภอดาํเนินการ พร้อมทงัเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งกลบัคืนผูว้ิจยั 

2.2 ผูว้ิจยัเดินทางนาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองและรับคืนดว้ยตนเอง  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดรั้บคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม มารวบรวมจดัทาํขอ้มลูและ
วิเคราะห์ขอ้มลู ดงันี 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามทงัหมด เพือคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัทีมีความสมบูรณ์
ถกูตอ้งเพือนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

2. จดัระเบียบขอ้มลูลงรหสัในแบบสอบถามตรวจใหค้ะแนน และดาํเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีศึกษา ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

1. ขอ้มลูเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ค่าสถิติทีใชคื้อ ค่าความถี (f) 

และค่าร้อยละ (%) 

2. ขอ้มลูเกียวกบั ประสิทธิ ผลของ ทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ค่าสถิติทีใชคื้อ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) เกณฑ์ 
ในการวิเคราะห์โดยเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)4 ดงันี 

                                                             

  
4
 John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, Inc., 1970), 87. 
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 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  4.50-5.00 หมายถึง  ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบัมากทีสุด   

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  3.50-4.49 หมายถึง  ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบัมาก  

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  2.50-3.49 หมายถึง  ประสิทธิผลของที ม หรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.50-2.49 หมายถึง  ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  1.00-1.49 หมายถึง  ประสิทธิผลของทีม หรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3. การวิเคราะห์ ประสิทธิ ผลของทีม  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยวิธีการคาํนวณหาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์อง  เพียร์สนั (Pearson’s product – 

moment correlation coefficient)  สาํหรับผลของค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธที์คาํนวณได ้ ถา้มีค่า
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทางบวก  แสดงว่า มีความสมัพนัธที์คลอ้ยตามกนั  และถา้ค่าความสมัพนัธ์
เป็นไปในทางลบ แสดงว่า มีความสมัพนัธที์ตรงกนัขา้ม หรือผกผนักนั  การพิจารณาระดบั
ความสมัพนัธจ์ากค่าสหสมัพนัธที์คาํนวณได ้ดงันีคือ 

ค่าสหสมัพนัธ ์0.71 ขึนไป  แสดงว่า    ตวัแปรทงัสองมีความสมัพนัธก์นั 
           อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าสหสมัพนัธ ์0 ถึง 0.30   แสดงว่า    ตวัแปรทงัสองมีความสมัพนัธก์นั 
           อยูใ่นระดบัตาํ 
ค่าสหสมัพนัธ ์0.31 ถึง 0.70  แสดงว่า    ตวัแปรทงัสองมีความสมัพนัธก์นั 
           อยูใ่นระดบัปานกลาง5 

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มลูจากผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภูมิ  ตารางประกอบ ความ
เรียงตามลกัษณะของขอ้มลู 

 

                                                             

  5 ชูศรี  วงศรั์ตนะ, เทคนิคการใช้สถิตเิพอืการวจิยั, พิมพค์รังที 6 (กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537),85-87. 
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สรุป 

 

วิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ 1) ประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิผล
ของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา   สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ในการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 จาํนวน 113 โรงเรียน 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้หข้อ้มลูคือ ผู้ บริหารโรงเรียนหรือรอง ผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 226 คน เครืองมือทีใช้
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบั ประสิทธิผลของทีม   ตามแนวคิด ของรอบบินส์ (Robbins)  
และการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ตามแนวคิดของสาํนกังานมาตรฐานวิชาชีพ 
สถิติทีใชคื้อ ค่าความถี(f) ค่าร้อยละ(%) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียรสนั  (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
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บทที 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในการ
วิจยั เรือง “ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา  สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ซึงไดแ้ก่  โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จาํนวน 113 
โรงเรียน  มีผูบ้ริหารโรงเรียนและครูเป็นผูใ้หข้อ้มลู รวมทงัสิน 226 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบ
ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เมือไดข้อ้มลูจากแบบสอบถา มนาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลู จาํแนกเป็น 4 ตอน ดงันี  
 ตอนที 1  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม                   
 ตอนที 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผล สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2                
 ตอนที 3  ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ตอนที 4  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของทีมทีสมัพนัธก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 
ตอนที 1  การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพ ส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ในการวิจยัครังนี  ไดแ้ก่   มีผูบ้ริหารโรงเรียน
และครู  จาํนวน 226 คน  จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ในปัจจุบนั  และ
ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง โดยหาค่าความถี ( f ) และร้อยละ (%) ดงัรายละเอียดในตารางที 2 
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ตารางที 2  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  
สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
                ชาย 
                หญิง 

 
112 
114 

 
49.56 
50.44 

รวม 226 100.00 
2. อาย ุ
                ไม่เกิน  30  ปี 
                31 - 40 ปี 
                41 - 50 ปี   
                มากกว่า  50  ปี 

 
21 
31 
28 
146 

 
9.29 
13.72 
12.39 
64.60 

รวม 226 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
              ปริญญาตรี 
              ปริญญาโท    
              สูงกว่าปริญญาโท      

 
156 
69 
1 

 
69.03 
30.53 
0.44 

รวม 226 100.00 
4. ตาํแหน่งในปัจจุบนั 
              ผูบ้ริหารโรงเรียน/รองผูบ้ริหารโรงเรียน 
              ครู 

 
113 
113 

 
50.00 
50.00 

รวม 226 100.00 
5. ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง 
               ไม่เกิน 5 ปี               
               6-10 ปี 
               11-15 ปี                
               16-20 ปี                
               มากกว่า 20 ปี 

 
37 
14 
25 
21 
129 

 
16.37 
6.20 
11.06 
9.29 
57.08 

รวม 226 100.00 
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 จากตารางที 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 226 คน เป็นหญิงมากกว่าชาย  คือเป็น
เพศหญิง จาํ นวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 50.44  เพศชาย จาํนวน  112 คน   คิดเป็นร้อยละ  49.56      
ดา้นอายขุองผูต้อบแบบสอบถามโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 50 ปีขึนไป จาํนวน  146 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.60  มอีายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72 มีอายรุะหว่าง   
41 - 50 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.39  มีอายุไม่เกิน  30 ปี จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  
9.29  ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูใ้หข้อ้มลูในภาพรวมส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี 
จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 69.03  ระดบัปริญญาโท จาํนวน  69 คน คิดเป็นร้อยละ  30.53  และ
ระดบัสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.44  ดา้นตาํแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน /รอง
ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน  113 คน คิดเป็นร้อยละ  50.00 และครู จาํนวน  113 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00  และดา้นประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงานใน
ตาํแหน่งมากกว่า 20 ปี จาํนวน 129 คิดเป็นร้อยละ 57.08  ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง 16-20  ปี 
จาํนวน 21 คิดเป็นร้อยละ 9.29  ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง  11-15  ปี จาํนวน 25 คิดเป็นร้อย
ละ 11.06  ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง 6-10 ปี จาํนวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และ
ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.37  
 
ตอนที 2  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลของทีม  สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2                
 
 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของทีม  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2  มีรายละเอียดตามตารางที ดงัต่อไปนี 
 
ตารางที 3  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
                (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
1. การออกแบบงาน (Work design) (X1)  4.04 0.37 มาก 
2. การจดัองคป์ระกอบ (Composition) (X2) 3.98 0.35 มาก 
3. การจดับริบท (Context) (X3) 4.13 0.35 มาก 
4. การจดักระบวนการ (Process) (X4) 4.03 0.36 มาก 

รวม (Xtot) 4.04 0.31 มาก 
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 จากตารางที 3 พบว่า โดยภาพรวม ประสิทธิผลของทีม ของโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบั มาก ( X = 4.04 ,S.D. = 0.31 )  และเมือ
พิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบว่า ประสิทธิผลของทีม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่ามชัฌิมเลข
คณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี  การจดับริบท (Context) ( X = 4.13 ,S.D. = 0.35 )  การออกแบบงาน 
(Work design)  ( X = 4.04 ,S.D. = 0.37 )  การจดักระบวนการ (Process) ( X = 4.03 ,S.D. = 0.36 )  
และการจดัองคป์ระกอบ (Composition) ( X = 3.98 ,S.D. = 0.35 ) ตามลาํดบั 
  
ตารางที 4  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังาน 
      เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการออกแบบงาน (Work design) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การออกแบบงาน (Work design) (X1)    
1. ทีมงานมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมาย 

 
4.12 

 
0.44 

 
มาก 

2. ทีมงานมีเสรีภาพ และมีอิสระในการทาํงาน 4.00 0.48 มาก 
3. ท่านมีโอกาสใชท้กัษะและความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มที 

4.11 
 

0.49 
 

มาก 

4. คุณลกัษณะของงานช่วยเสริมแรงจูงใจของสมาชิกและ
เพิมความมีประสิทธิผลของทีม 

3.94 
 

0.49 
 

มาก 

5. การออกแบบงานมีส่วนส่งเสริมความรู้สึกรับผดิชอบ   
ต่องาน 

4.02 0.47 มาก 

รวม 4.04 0.37 มาก 
  
 จากตารางที 4  พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการออกแบบงาน (Work design) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดบัมาก   
( X = 4.04 ,S.D. = 0.37)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก  เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิม       
เลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี ทีมงานมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย
มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 4.12 ,S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสใชท้กัษะ และ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที  ( X = 4.11 ,S.D. = 0.49 ) รองลงมาคือ การ
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ออกแบบงานมีส่วนส่งเสริมความรู้สึกรับผดิชอบต่องาน ( X = 4.02 ,S.D. = 0.47) ทีมงานมีเสรีภาพ 
และมีอิสระในการทาํงาน ( X = 4.00 ,S.D. = 0.48 ) และคุณลกัษณะของงานช่วยเสริมแรงจูงใจของ
สมาชิกและเพิมความมีประสิทธิผลของทีม ( X = 4.02 ,S.D. = 0.47 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ  
      (Composition) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)    
1. ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีความชาํนาญ
ดา้นเทคนิคของการปฏิบติังาน 

4.09 0.55 มาก 

2. ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีทกัษะดา้น
การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 

4.11 0.50 มาก 

3. ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีทกัษะในการ
สร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

4.14 0.48 มาก 

4. บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานในองคก์าร 

3.99 0.48 มาก 

5. สมาชิกในทีมมีบุคลิกภาพเปิดเผยชดัเจน 3.88 0.52 มาก 
6. สมาชิกในทีมมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการปฏิบติังาน 3.97 0.53 มาก 
7. สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทาํผดิต่อกลุ่ม 3.92 0.60 มาก 
8. สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 3.92 0.52 มาก 
9. สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่  ๆ 4.01 0.50 มาก 
10.สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกนั   3.84 0.60 มาก 
11.สมาชิกไดรั้บการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล 

3.94 0.45 มาก 

12.ทีมมีจาํนวนสมาชิกเหมาะสม  สามารถติดต่อสือสารกนั
ไดง่้าย 

4.04 0.44 มาก 

13.จาํนวนสมาชิกในทีมเหมาะสม ส่งเสริมสมัพนัธภาพทีดี
ต่อกนั 

4.03 0.53 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 
ตารางที 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ  
      (Composition) (ต่อ) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)    
14.สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีความคิดยดืหยุน่ต่อการ
ปฏิบติังาน 

3.95 0.51 มาก 

15.สมาชิกในทีมช่วยเหลือและปฏิบติังานแทนเพือนสมาชิก 3.92 0.51 มาก 
16.สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีพร้อมเรียนรู้งานดา้นอืนๆ 4.00 0.47 มาก 
17.บุคลากรทีทาํงานคนเดียวมกัส่งผลต่อขวญักาํลงัใจ    
ของทีม 

3.78 0.61 มาก 

18.สมาชิกมีความเต็มใจเขา้ร่วมทีม 4.06 0.51 มาก 
รวม 3.98 0.35 มาก 

 
 จากตารางที 5 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ  (Composition) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  
( X = 3.98 ,S.D. = 0.35 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก   เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิมเลข
คณิต จากมากไปนอ้ย ดงันี  ทีม งาน ทีมีประสิทธิ ผลตอ้งการ บุคลากร ทีมีทกัษะ ในการสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  คือ ( X = 4.14 ,S.D. = 0.48 ) รองลงมา
คือ ทีมงานทีมีประสิทธิ ผลตอ้งการ บุคลากรทีมีทกัษะดา้นการแกปั้ญหาและการตดัสินใจ  ( X = 
4.11 ,S.D. = 0.50 ) ทีมงานทีมีประสิทธิ ผลตอ้งการบุค ลากรทีมีความชาํนาญดา้นเทคนิค ของการ
ปฏิบติังาน ( X = 4.09 ,S.D. = 0.55 ) สมาชิกมีความเต็มใจเขา้ร่วมทีม ( X = 4.06 ,S.D. = 0.51 ) ทีม
มีจาํนวนสมาชิกเหมาะสม  สามารถติดต่อสือสารกนัได้ ง่าย ( X = 4.04 ,S.D. = 0.44 ) จาํนวน
สมาชิกในทีมเหมาะสม ส่งเสริมสมัพนัธภาพทีดีต่อกนั ( X = 4.03 ,S.D. = 0.53 ) สมาชิกในทีมเป็น
บุคคลทีเปิดใจรับประสบการณ์ ใหม่ๆ  ( X = 4.01 ,S.D. = 0.50 ) สมาชิกในทีมเป็นบุคคลที พร้อม
เรียนรู้งานดา้นอืนๆ ( X = 4.00 ,S.D. = 0.47 ) บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบติังาน ในองคก์าร  ( X = 3.99 ,S.D. = 0.48 ) สมาชิกในทีมมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการ
ปฏิบติังาน ( X = 3.97 ,S.D. = 0.53 ) สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีความคิดยดืหยุน่ต่อการปฏิบติังาน  
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( X = 3.95 ,S.D. = 0.51 ) สมาชิกไดรั้บการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคาํนึงถึงความแตกต่าง
ของบุคคล  ( X = 3.94 ,S.D. = 0.45 ) สมาชิกในทีม ช่วยเหลือและปฏิบติังานแทนเพือนสมาชิก   
( X = 3.92 ,S.D. = 0.51 ) สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทาํผิ ดต่อกลุ่ม  ( X = 3.92 ,S.D. = 
0.60 ) สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์  ( X = 3.92 ,S.D. = 0.52 ) สมาชิกในทีมมี
บุคลิกภาพเปิดเผย ชดัเจน  ( X = 3.88 ,S.D. = 0.52 ) สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกนั  ( X = 3.84 
,S.D. = 0.60 )  และบุคลากรทีทาํงานคนเดียวมกัก่อใหเ้กิดปัญหาต่อขวญักาํลงัใจของทีม ( X = 3.78 
,S.D. = 0.61 )  ตามลาํดบั 
 
ตารางที  6  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดับริบท (Context) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจัดบริบท (Context) (X3)    
1. ทีมงานจาํเป็นตอ้งพงึพาทรัพยากรจากองคก์ารอยา่ง
เพียงพอ   

4.10 0.57 มาก 

2. การสนบัสนุนทรัพยากรเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จ
ของทีมงานอยา่งยงิ 

4.22 0.41 มาก 

3. ขอ้มลูสารสนเทศเป็นทรัพยากรสาํคญัต่อการปฏิบติังาน
ของทีม 

4.30 0.41 มาก 

4. ทีมงานไดรั้บขวญักาํลงัใจและการสนบัสนุนจากฝ่าย
บริหารและองคก์ารโดยรวมเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 

4.11 0.45 มาก 

5. การทาํงานเป็นทีมตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัเกียวกบัหนา้ที
ภาระงานและความรับผดิชอบ 

4.30 0.46 มาก 

6. มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่าเทียม 4.04 0.47 มาก 
7. มีระบบการตดัสินใจและหาขอ้ยตุิของทีมงาน 4.07 0.51 มาก 
8. มีการสร้างขอ้ตกลงในการทาํงานและการจดับุคคลให้
เหมาะกบังาน 

4.14 0.49 มาก 

9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

4.14 0.58 มาก 
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ตารางที  6  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม  
       สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ดา้นการจดับริบท  
        (Context) (ต่อ) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจัดบริบท (Context) (X3)    
10. ใชว้ิธีประเมินผลและการใหผ้ลตอบแทนการปฏิบติังาน 4.00 0.49 มาก 
11. วิธีการประเมินผลงานช่วยส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม 
และทาํใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อกนัเพิมขึน 

4.02 0.51 มาก 

รวม 4.13 0.35 มาก 
 
 จากตารางที 6 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  การจดับริบท (Context)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 4.13, S.D. 
= 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย 
ดงันี ขอ้มลูสารสนเทศเป็นทรัพยากรสาํคญัต่อการปฏิบติังานของทีม มีค่ามชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด
คือ ( X = 4.30, S.D. = 0.41)  การทาํ งานเป็นทีมตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัเกียวกบัหนา้ที ภาระงานและ
ความรับผดิชอบ ( X = 4.30, S.D. = 0.46)  การสนบัสนุนทรัพยากรเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จ
ของทีมงานอยา่งยงิ ( X = 4.22, S.D. = 0.41)    มีการสร้างขอ้ตกลงในการทาํงานและการจดับุคคลให้
เหมาะกบังาน  ( X = 4.14, S.D. = 0.49)  มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานที โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้( X = 4.14, S.D. = 0.58)  ทีมงานไดรั้บขวญักาํลงัใจและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร
และองคก์ารโดยรวมเพือใหก้ารดาํเนิ นงานบรรลุเป้าหมาย  ( X = 4.11, S.D. = 0.45)  ทีมงาน
จาํเป็นตอ้งพงึพาทรัพยากรจากองคก์ารอยา่งเพียงพอ ( X = 4.10, S.D. = 0.57)  มีระบบการตดัสินใจ
และหาขอ้ยตุิของทีมงาน ( X = 4.07, S.D. = 0.51)  มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่า
เทียม  ( X = 4.04, S.D. = 0.47)  วิธีการประเมินผลงานช่วย ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และทาํให้
สมาชิกมี ความผกูพนัต่อกนัเพิมขึน  ( X = 4.02, S.D. = 0.51) และ. ใชว้ิธีประเมินผลและการให้
ผลตอบแทนการปฏิบติังาน ( X = 4.00, S.D. = 0.49) ตามลาํดบั 
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ตารางที 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดักระบวนการ  
      (Process) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจดักระบวนการ (Process) (X4)    
1. ทีมงานจะมีประสิทธิผลตอ้งมีวตัถุประสงคที์มี
ความหมายตรงกนัเพือช่วยกาํหนดทิศทางช่วยสร้างพลงั
และความผกูพนัของหมู่สมาชิก 

4.11 0.49 มาก 

2. สมาชิกของทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะกาํหนด
วตัถุประสงคที์ยอมรับร่วมกนั 

4.14 0.48 มาก 

3. ทีมมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัเปรียบเสมือนการกาํหนดทิศ
ทางการทาํงาน 

4.18 0.48 มาก 

4. ทีมงานทีประสบความ สาํเร็จจะตอ้ง สามารถแปล ง
วตัถุประสงคสู่์การปฏิบติั 

4.08 0.44 มาก 

5. ทีมงานทีประสบความสาํเร็จวตัถุประสงคต์อ้งวดั
ประเมินได ้

4.15 0.42 มาก 

6. การมีเป้าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลงัการทาํงาน 4.09 0.46 มาก 
7. การทาํงานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสมัฤทธิในการ
ปฏิบติังาน 

4.23 0.43 มาก 

8. ท่านเชือมนัว่าทีมสามารถประสบความสาํเร็จได ้ 4.26 0.44 มาก 
9. ทีมงานทีเคยประสบความสาํเร็จจะเกิดความเชือมนัว่า
ตอ้งประสบความสาํเร็จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะ
ทาํงานหนกัยงิขึน 

4.12 0.45 มาก 

10. ความขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธแ์ละความขดัแยง้ดา้น
งานทีพอเหมาะจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

3.75 0.62 มาก 

11. สมาชิกในทีมร่วมกนัคิดหาทางขจดัความขดัแยง้ที
เกิดขึน 

3.94 0.56 มาก 

12. มีการควบคุมความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 3.93 0.49 มาก 
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ตารางที 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของทีม สงักดั 
      สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดักระบวนการ  
      (Process) (ต่อ) 
                                                                                                                                              (n = 113) 

ประสิทธิผลของทีม X  S.D. ระดับ 
การจดักระบวนการ (Process) (X4)    
13. มีการกาํหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดบั
รายบุคคล เพือป้องกนัการเอาเปรียบเพือสมาชิก 

3.69 0.60 มาก 

14. มีการกาํหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดบัทีมงาน 
เพือป้องกนัการเอาเปรียบเพือสมาชิก 

3.71 0.61 มาก 

รวม 4.03 0.36 มาก 
  จากตารางที 7  พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ดา้นการจดักระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 
4.03,S.D. = 0.36 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิมเลขคณิต จาก
มากไปนอ้ย ดงันี ท่านเชือมนัว่าทีมสามารถประสบความสาํเร็จได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ 
( X = 4.26, S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ การทาํงานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสมัฤทธิในการปฏิบติังาน 
( X = 4.23, S.D. = 0.43)  ทีมมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัเปรียบเสมือนการกาํหนดทิศทางการทาํงาน  ( X = 
4.18, S.D. = 0.48)  ทีมงานทีประสบความสาํเร็จวตัถุประสงคต์อ้งวดัประเมินได้ ( X = 4.15, S.D. = 
0.42)  สมาชิกของทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะกาํหนดวตัถุประสงคที์ยอมรับร่วมกนั ( X = 4.14, 
S.D. = 0.48)  ทีมงานทีเคยประสบความสาํเร็จจะเกิดความเชือมนัว่าตอ้งประสบความสาํเร็จอีกใน
อนาคต จึง เกิดแรงจูงใจทีจะทาํงานหนกัยงิขึน  ( X = 4.12, S.D. = 0.45)  ทีมงานจะมีประสิทธิผล
ตอ้งมีวตัถุประสงคที์มีความหมายตรงกนัเพือช่วยกาํหนดทิศทางช่วยสร้างพลงัและความผกูพนัของ
หมู่สมาชิก ( X = 4.11, S.D. = 0.49)  การมีเป้าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลงัการทาํงาน ( X = 4.09, S.D. 
= 0.46)  ทีมงานทีประสบความ สาํเร็จจะตอ้ง สามารถแปล งวตัถุประสงค์ สู่การปฏิบติั  ( X = 4.08, 
S.D. = 0.44)  สมาชิกในทีมร่วมกนัคิดหาทางขจดัความขดัแยง้ทีเกิดขึน ( X = 3.94, S.D. = 0.56)   มี
การควบคุมความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม  ( X = 3.93, S.D. = 0.49)  ความขดัแยง้ดา้น
ความสมัพนัธแ์ละความขดัแยง้ดา้นงานทีพอเหมาะจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน  ( X = 3.75, 
S.D. = 0.62)  มีการกาํหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดบัทีมงาน เพือป้องกนัการเอาเปรียบเพือ
สมาชิก  ( X = 3.71, S.D. = 0.61)  และมีการกาํหนดวิธี การตรวจสอบ ประเมินผล ระดบัรายบุคคล 
เพือป้องกนัการเอาเปรียบเพือสมาชิก ( X = 3.69, S.D. = 0.60 ) ตามลาํดบั 
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ตอนที 3  ผลการวเิคราะห์การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา  สังกดั สํานักงานเขต
พนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2               
   ผลการวิเคราะห์การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีรายละเอียดตามตารางที ดงัต่อไปนี 
 
ตารางที 8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
        การศึกษาขนัพืนฐานของครู  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
        เขต 2  โดยภาพรวม 
             (n = 113) 

การปฏิบัตงิานของครู X  S.D. ระดับ 
1.ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้น
ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์(Y1)     

4.07 
 
 

0.35 
 
 

มาก 
 
 

2.ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลู
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน (Y2)     

4.08 
 
 

0.40 
 
 

มาก 
 
 

3.ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา(Y3)   

4.02 
 

0.35 มาก 
 

4.ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ
บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ (Y4)     

3.86 
 
 

0.38 
 
 

มาก 
 
 

5.ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย (Y5)     

3.91 
 

0.38 
 

มาก 
 

6.ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอ
ภาค (Y6)     

4.20 
 
 

0.31 
 
 

มาก 
 
 

7.ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชา
ทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน (Y7)  

3.95 
 

0.44 
 

มาก 
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ตารางที 8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
      ดา้นการจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
      เขต 2  โดยภาพรวม (ต่อ) 
             (n = 113) 

การปฏิบัตงิานของครู X  S.D. ระดับ 
8.ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็น
สมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8)     

4.00 
 

0.42 
 

มาก 
 

9.ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็
เวลา เตม็ความสามารถ (Y9)     

4.10 0.33 มาก 

รวม (Ytot) 4.02 0.28 มาก 
 
 จากตารางที 8 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก  ( X = 4.02, S.D. = 
0.28) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบั มาก  โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปนอ้ย 
ดงันี ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ย
ความ เสมอภาค มีมชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 4.20, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ครูจดัการเรียน
การสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ ( X = 4.10, S.D. = 0.33) ครูมีการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ จดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน ( X = 4.08, S.D. = 0.40) ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์  ( X = 4.07, S.D. = 0.35) ครูออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  ( X = 4.02, 
S.D. = 0.35) ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  ( X = 4.00, 
S.D. = 0.42) ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน ( X = 3.95, S.D. = 0.44) ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  ( X = 3.91, S.D. = 0.38) และครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะ สม
ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ ( X = 3.86,  S.D. = 
0.38) ตามลาํดบั 
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ตารางที 9  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
        ดา้นการจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
        เขต 2 ดา้นครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ  
        สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
                                                                                                                                             (n = 113) 

การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา X  S.D. ระดับ 
ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

   

1. ครูมีความรู้  ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

4.11 
 

0.38 
 

มาก 
 

2. ครูสามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน
และมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษากบั
แผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.06 
 
 

0.41 
 
 

มาก 
 
 

3. ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหน ดเป้าหมาย
คุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทงัดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.07 
 
 
 

0.38 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพ
ผูเ้รียน  ครอบคลุมทงัดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการ  
สมรรถนะสําคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน 

4.05 0.44 มาก 
 
 

รวม 4.07 0.35 มาก 
 

  จากตารางที 9 พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครูมี
การกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะ
ทีพึงประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 4.07, S.D. = 0.35 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบั มาก  เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูมีความรู้  ความเขา้ใจใน
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 4.11, S.D. 
= 0.38 ) รองลงมาคือ ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนครอบคลุมทงั
ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  
( X = 4.07, S.D. = 0.38 ) ครูสามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและมาตรฐานการ

   ส
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เรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษากบัแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน  ( X = 4.06, S.D. = 0.41 ) 
และครูจดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียน ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน( X = 4.05, S.D. = 0.44 ) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที 10  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
        การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
        เขต 2 ดา้นครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ 
        จดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
                                                                                                                                              (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดบั 
ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

   

1. ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และจดัทาํสารสนเทศ
อยา่งเป็นระบบ 

4.08 
 

0.43 
 

มาก 
 

2. ครูนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั 

3.98 
 

0.50 
 

มาก 
 

3. ครูจดักิจกรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดีแสดงถึงการแกปั้ ญหา
หรือพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพเต็มตามศกัยภาพ 

4.07 
 

0.48 
 

มาก 
 

4. ครูสามารถชีแนะ ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอื้นได ้ 4.15 0.41 มาก 
5. ครูมีการส่งต่อขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน 4.09 0.49 มาก 
6. ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

4.07 0.45 มาก 
 

รวม 4.08 0.40 มาก 
  

จากตารางที 10 พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา  ดา้นครูมีการ
วิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก   ( X = 4.08, S.D. = 0.40 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูสามารถชีแนะ  ใหค้าํแนะนาํ

   ส
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แก่ผูอื้นได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ   ( X = 4.15, S.D. = 0.41 ) รองลงมาคือ ครูมีการส่งต่อ
ขอ้มลูสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน  ( X = 4.09, S.D. = 0.49 ) ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
และจดัทาํสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  ( X = 4.08, S.D. = 0.43 ) ครูออกแบบการจดัการเ รียนรู้ที
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ( X = 
4.07, S.D. = 0.45 ) ครูจดักิจกรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนใหม้ี
คุณภาพเต็มตามศกัยภาพ ( X = 4.07, S.D. = 0.48 ) และครูนาํขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน
จดัการเรียนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั( X = 3.98, S.D. = 0.50 ) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที 11  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
       พฒันาการทางสติปัญญา        

                                                                                                                                      (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

   

1. ครูเลือกใชว้ิธีสอน  เทคนิคการสอน  สือ/แหล่งเรียนรู้ที
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.03 
 

0.44 
 

มาก 
 

2. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที
กาํหนดไว ้

3.96 
 

0.44 
 

มาก 
 

3. ครูจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญา
ของผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ 

4.03 
 

0.38 
 

มาก 
 

4. ครูปรับปรุงพฒันาการออกแบบการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 4.04 0.42 มาก 
รวม 4.02 0.35 มาก 

 
 จากตารางที 11 พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครู
ออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 4.02 ,S.D. = 0.35) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูปรับปรุงพฒันาการออกแบบการเรียนรู้

   ส
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อยา่งต่อเนือง  มีค่ามชัฌิมเ ลขคณิตมากทีสุดคือ  ( X = 4.04, S.D. = 0.42 ) รองลงมาคือ ครูจดั
กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ  ( X = 4.03, 
S.D. = 0.38) ครูเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ( X = 4.03, S.D. = 0.44) และครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ทีกาํหนดไว ้( X = 3.96, S.D. = 0.44) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 12  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
        การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
        เขต 2 ดา้นครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของ 
        ทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบั การนาํบริบท
และภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ 

   

1. ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ  นวตักรรม  
เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถินและบริบทของทอ้งถินทีเป็น
ปัจจุบนั  

3.87 
 
 

0.43 
 
 

มาก 
 
 

2. ครูว างแผนจดัทาํ  จดัหา  พฒันาสือนวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  

3.94 
 

0.45 
 

มาก 
 

3. ครูนาํสือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.90 
 

0.44 
 

มาก 
 

4. ครูนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้ง กบัเนือหาและ
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.86 
 
 

0.42 
 
 

มาก 
 
 

5. ครูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือโดย
ผา่นกระบวนการศึกษาวิจยั 

3.72 0.50 มาก 

รวม 3.86 0.38 มาก 
 
 
 

   ส
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 จากตารางที 12 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครูใช้
สือและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัก ารนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.86, S.D. = 0.38) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูวางแผนจดัทาํ  จดัหา  พฒันา
สือนวตักร รมและเทคโนโลยทีีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต มากทีสุดคือ 
( X = 3.94, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ครูนาํสือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ( X = 3.90, S.D. = 0.44 ) ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ  นวตักรรม  
เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถินและบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั  ( X = 3.87, S.D. = 0.43 ) ครูนาํ
บริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหา
และรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ( X = 3.86, S.D. = 0.42) และครูมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสือโดยผา่นกระบวนการศึกษาวิจยั ( X = 3.72, S.D. = 0.50 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 13  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ 
       ทีหลากหลาย 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย 

   

1. ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมี
คุณภาพตามหลกัการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัทุก
มาตรฐานและตวัชีวดั ตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 

3.89 
 
 

0.41 
 
 

มาก 
 
 

2. ครูวดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
และเครืองมือทีหลากห ลายและตดัสินผลการเรียนรู้โดย
พิจารณาคะแนนพฒันาการ 

3.93 
 

0.40 
 

มาก 
 

รวม 3.91 0.38 มาก 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 13 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครูมี
การวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบั มาก   ( X = 3.91, S.D. = 0.38 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก  
เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี ครูวดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ย
วิธีการและเครืองมือทีหลากหลายและตดัสินผลการเรียนรู้โดยพิจาร ณาคะแนนพฒันาการ  มีค่า
มชัฌิมเลขคณิต มากทีสุดคือ  ( X = 3.93, S.D. = 0.40 ) และครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผล
การเรียนทีมีคุณภาพตามหลกัการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและตวัชีวดั  ตาม
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ( X = 3.89, S.D. = 0.41 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 14  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ 
       คุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงั
ดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค 

   

1. ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียน
รายบุคคล โดยใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา
ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  

4.07 
 
 

0.44 
 
 

มาก 
 
 

2. ครูเป็นแบบอยา่งทีดี รวมทงัใหค้าํแนะนาํชีแนะแก่ผูอื้น
ได ้

4.28 
 

0.35 
 

มาก 
 

3. ครูประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ
เท่าเทียมกนั 

4.19 
 
 

0.37 
 
 

มาก 
 
 

4. ครูรายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ 4.25 0.36 มาก 
รวม 4.20 0.31 มาก 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 14 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครูให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอ
ภาค   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ( X = 4.20, S.D.=0.31 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก  เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูเป็นแบบอยา่งทีดี  รวมทงัให้
คาํแนะนาํชีแนะแก่ผูอื้นได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ  ( X = 4.28, S.D. = 0.35 ) รองลงมาคือ 
ครูรายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ  ( X = 4.25, S.D. = 0.36 ) ครูประสานความ
ร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเท่า
เทียมกนั  ( X = 4.19, S.D. = 0.37 ) และครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  มีการช่วยเหลือผูเ้รียน
รายบุคคล  โดยใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  ( X = 4.07,  
S.D. = 0.44 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 15  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้     ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และ 
       ใชผ้ลในการปรับการสอน 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตน
รับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน 

   

1. ครูศึกษาคน้ควา้  แสวงหาความรู้  และมีความรู้เกียวกบั
การวิจยัในชนัเรียน 

3.96 
 

0.47 
 

มาก 
 

2. ครูทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ  1 เรืองในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบผลงาน 

3.93 
 

0.54 
 

มาก 
 

3. ครูเป็นแบบอยา่งทีดีและสามารถใหค้าํแนะนาํ  ชีแนะแก่
ผูอื้นได ้

4.13 
 

0.46 
 

มาก 
 

4. ครูนาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา  และหรือ
พฒันาผูเ้รียน  

3.97 
 

0.53 
 

มาก 
 

5. ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและมีการแกปั้ญหา  และหรือ
พฒันาผูเ้รียนโดยการวิจยัอยา่งต่อเนือง 

3.78 0.49 มาก 

รวม 3.95 0.44 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที 15 พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครูมี
การศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.95, S.D. = 0.44 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก 
เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูเป็นแบบอยา่งทีดีและสามารถใหค้าํแนะนาํ  
ชีแนะแก่ผูอื้นได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 4.13, S.D. = 0.46 ) รองลงมาคื อ ครูนาํผล
จากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา  และหรือพฒันาผูเ้รียน  ( X = 3.97, S.D. = 0.53 ) ครูศึกษา
คน้ควา้ แสวงหาความรู้  และมีความรู้เกียวกบัการวิจยัในชนัเรียน  ( X = 3.96 , S.D. = 0.47 ) ครูทาํ
วิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ย ปีละ 1 เรืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตนรับผดิชอบผลงาน  ( X = 3.93, 
S.D. = 0.54 ) และครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและมีการแกปั้ญหา  และหรือพฒันาผูเ้รียนโดยการ
วิจยัอยา่งต่อเนือง ( X = 3.78, S.D. = 0.49 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที 16  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน 
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี  และเป็นสมาชิกทีดี
ของสถานศึกษา 

   

1. ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 8 ขอ้  4.07 0.42 มาก 
2. มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ 3.92 0.50 มาก 

รวม 4.00 0.42 มาก 
 
 จากตารางที 16 พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครู
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ( X = 4.00, S.D. = 0.42 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก  เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ  8 ขอ้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมาก
ทีสุดคือ ( X = 4.07, S.D. = 0.42 ) และมีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได้  ( X = 3.92, 
S.D. = 0.50 ) ตามลาํดบั 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 17  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบั การปฏิบติังานตามมาตรฐาน  
       การศึกษาขนัพืนฐานของครู  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
       เขต 2 ดา้นครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ 
                                                                                                                                             (n = 113) 
การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู X  S.D. ระดับ 
ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 

   

1. ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บ มอบหมายครบ
ตามเวลาทีกาํหนด 

4.17 
 

0.43 
 

มาก 
 

2. ครูเตรียมการสอน  จดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

4.08 
 

0.41 
 

มาก 
 

3. ครูปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเนือง  

4.08 
 

0.37 
 

มาก 
 

4. ครูเป็นตน้แบบหรือแบบอยา่ง ทีดี สามารถใหค้าํชีแนะ  
แนะนาํแก่ผูอื้นได ้

4.18 
 

0.38 
 

มาก 
 

5. ครูส่งเสริมผูเ้รียนจนไดรั้บรางวลัระดบัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาขึนไป 

3.98 0.47 มาก 

รวม 4.10 0.33 มาก 
 
  จากตารางที 17 พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  ดา้นครู
จดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ( X = 4.10, S.D. = 0.33 ) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบั มาก  เรียงลาํดบั ค่ามชัฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงันี  ครูเป็นตน้แบบหรือแบบอยา่งทีดี  สามารถให้ คาํชีแนะ  แนะนาํแก่
ผูอื้นได ้มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ ( X = 4.18, S.D. = 0.38 ) รองลงมา คือ ครูปฏิบติังานสอน
ตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตามเวลาทีกาํหนด  ( X = 4.17, S.D. = 0.43 ) ครูปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรีย นการสอนอยา่งต่อเนือง  ( X = 4.08, S.D. = 0.37 ) ครูเตรียมการสอน  จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามทีหลกัสูตรกาํหนด  ( X = 4.08, S.D. = 
0.41 ) และครูส่งเสริมผูเ้รียนจนไดรั้บรางวลัระดบัสาํนกังานเขตพืนที การศึกษาขึนไป  ( X = 3.98, 
S.D. = 0.47 ) ตามลาํดบั 
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ตอนที 4  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา
ของครู สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์อง ประสิทธิ ผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูว้ิจยัใช้
การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางที 18 
 
ตารางที 18 ค่าความสมัพนัธข์อง ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา      
       ขนัพืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
       โดยภาพรวมและรายดา้น 
 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 
Y1 .427** .437** .508** .577** .558** 
Y2 .510** .494** .559** .608** .622** 
Y3 .359** .561** .580** .534** .580** 
Y4 .214** .549** .500** .488** .498** 
Y5 .251** .549** .498** .462** .501** 
Y6 .257** .244** .221** .238** .275** 
Y7 .158 .332** .369** .405** .360** 
Y8 .145 .320** .375** .390** .350** 
Y9 .132 .277** .353** .371** .321** 
Ytot .387** .578** .604** .623** .625** 

 
  ** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 
 จากตารางที 18 พบว่า  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนั
พืนฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษ าประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีผลการวิเคราะห์
ดงันี 
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 1.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม โดยภาพรวม (Xtot) กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐานของครู (Ytot)  มีความสมัพนัธก์นัทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r=.625) และแสดงว่ามีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ตวัแปร ประสิทธิผลของทีม โดยภาพรวม (Xtot) กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐานของครู ในแต่ละดา้น (Y1-9) มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง  .275 ถึง .622 สามารถเรียงลาํดบัได้
ดงันี  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (Y2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .622)  ครูออกแบบและจดัการ
เรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา (Y3) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์(r = .580)  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์(Y1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .558)  ครูมีการวดั
และประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการ เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  (Y5) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .501)  ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและ
ภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (Y4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .498)  
ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน  
(Y7) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .360)  ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิก
ทีดีของสถานศึกษา (Y8) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .350)  ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ (Y9) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .321)  และครูให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอ
ภาค (Y6) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .275) 
 3.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวก ระดบัมากกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r) ระหว่าง .387 ถึง .623 สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   การจดั
กระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .623)  การจดับริบท (Context) (X3)     
มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .604)  การจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์ (r = .578)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์    
(r = .387) 
 4.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงั
ดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์(Y1)  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง .427 ถึง .577 สามารถเรียงลาํดบัได้
ดงันี การจดักระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพั นธ ์(r = .577)  การจดับริบท 
(Context) (X3) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .508)  การจดัองคป์ระกอบ (Composition) (X2) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .437)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์(r = .427) 
 5.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม  (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวก ระดบัใดกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐา นของครู  (Ytot) ดา้นครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (Y2)  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง .494 ถึง .608  สามารถ
เรียงลาํดบัไดด้งันี การจดักระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .608)  การจดั
บริบท (Context) (X3) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .559)  การจดัออกแบบงาน (Work design) 
(X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .501)  และการจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .494) 
 6.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม  (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวก ระดบัใดกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา (Y3)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง .359 ถึง .580  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี  
การจดับริบท (Context) (X3) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .580)  การจดัองคป์ระกอบ  
(Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .561)  การจดักระบวนการ (Process) (X4) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .534)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์(r = .359) 
 7.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม  (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวก ระดบัใดกบัการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู (Ytot) ดา้นครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสม
ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (Y4)  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง .214 ถึง .549  สามารถ
เรียงลาํดบัไดด้งันี  การจดัองคป์ระกอบ (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .549)  
การจดับริบท (Context) (X3) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .500)  การจดักระบวนการ (Process) 
(X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .488)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .214) 
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 8.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย (Y5)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดย
มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r) ระหว่าง .251 ถึง .549  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   การจดั
องคป์ระกอบ (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .549)  การจดับริบท (Context) 
(X3) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์  (r = .498)  การจดักระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์ (r = .462)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์   
(r = .251) 
 9.  ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหา
ใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค  (Y6)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r) ระหว่าง .221 ถึง .257  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   
การจดั ออก แบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .257)  การจดั
องคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .244)  การจดักระบวนการ 
(Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .238)  และการจดับริบท (Context) (X3) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .221) 
 10. ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู (Ytot) ดา้นครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้     
ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับกา รสอน  (Y7)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  
โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r) ระหว่าง .158 ถึง .405  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   การจดั
กระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .405)  การจดับริบท (Context) (X3) มี
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนั ธ ์(r = .369)  การจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์ (r = .332)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์   
(r = .158) 
 11. ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และ
เป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  (Y8)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดยมีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์ (r) ระหว่าง .145 ถึง .390  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   การจดักระบวนการ (Process) 
(X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .390)  การจดับริบท (Context) (X3) มีค่าสมัประสิทธิ
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สหสมัพนัธ ์(r = .375)  การจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = 
.320)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r = .145) 
 12. ตวัแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตวัแปรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  (Ytot) ดา้นครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บ
มอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ (Y9)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  โดย มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(r) ระหว่าง .132 ถึง .371  สามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี   การจดักระบวนการ 
(Process) (X4) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .371)  การจดับริบท (Context) (X3) มีค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์ (r = .353)  การจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) มีค่าสมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์ (r = .277)  และการจดัออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์    
(r = .132)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 

บทที 5 
 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พือทราบ     
1)ประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  2) การ
ปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา   สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2  3) ความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการ
จดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ประชากรทีใชใ้นการ
วิจยัคือ  โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จาํนวน 152 
โรงเรียน  ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของเครซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 113 โรงเรียน  มีผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
เป็นผูใ้หข้อ้มลู รวมทงัสิน 226 คน  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้หข้อ้มลูสถานศึกษาละ 
2 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือรองผูบ้ริหารโรงเรียน 1 คน และครู 1 คน รวมผูใ้หข้อ้มลู
ทงัสิน  226 คน   เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพ ส่วนตวั ของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนที 2 เป็น
แบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลของทีม ตามแนวคิด ของของรอบบินส์ (Robbins) ตอนที 3 เป็น
แบบสอบถามเกี ยวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา   ตามแนวคิด ของการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าความถี 
( f ) ร้อยละ    ( % ) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธข์องเพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient) 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
  

สรุปผลการวจิยั 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูการวิจยั เรือง ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติั งานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สรุปไดด้งันี 
 1. ประสิทธิผลของทีม สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ประสิทธิ ผลของทีมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้นโดย การจดับริบท (Context : X3) มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด  รองลงมาคือ  การออกแบบ
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งาน (Work design : X1)   การจดักระบวนการ (Process : X4) และการจดัองคป์ระกอบ (Composition : 
X2) ตามลาํดบั 
 2. การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  การปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน ของครู  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยมี ค่ามชัฌิมเลขคณิต        
สูงทีสุดคือ ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดว้ยความ เสมอภาค  (Y6)  และมี ค่ามชัฌิมเลขคณิต ตาํทีสุด คือดา้น  ครูใชสื้อและเทคโนโลยี                  
ทีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (Y4)     
 3. ความสมัพนัธร์ะหว่าง ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า มีความสมัพนัธก์นั
ในทางบวกทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากการวิจยัครังนี  มีหลายประเด็นทีควรนาํมาพิจารณา               
เพือใหท้ราบสภาพทีแทจ้ริงทีเป็นไปได ้ สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบติังานในสถานศึกษาขนัพืนฐานใหเ้กิดประสิทธิผล  ซึงผลของการวิจยันาํมา
อภิปรายผลได ้ ดงันี 

 1. ผลการวิจยั  พบว่า  ประสิทธิผลของทีม  โดยภาพรวม มีค่ามชัฌิมเลขคณิต   อยูใ่น
ระดบัมาก  ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  ทงันีเนืองมาจากการดาํเนินงานใหอ้งคก์รบรรลุตาม
เป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนั ทีมงานมีส่วนสาํคญัอยา่งมาก  หากทุกคนในองคก์รรู้สึก
ว่าตนเองอยูใ่นทีมงานเดียวกนัและร่วมแรงร่วมใจปฏิบติังานใหส้าํ เร็จร่วมกนั  งานก็จะบรรลุตาม
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้ผูบ้ริหารจึงตอ้งสร้างทีมงานขึนในองคก์รและกระตุน้ใหทุ้กคนรู้สึกว่าเป็นผูมี้
ส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึงของทีมงาน   การทาํ งานเป็นทีมน อกจากจะช่วยใหก้ารดาํ เนินงาน
ประสบผลสาํเร็จแลว้ ยงัช่วยใหส้มาชิกในทีมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึงของทีม  มีความจงรักภกัดี
ต่อทีมงาน  แลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์  พงึพาอาศยัซึงกนัและกนั  ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  และ
ดาํเนินงานตามทีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มที  การทาํ งานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพจะสามารถนา
องคก์รไปสู่ความสาํเร็จอยา่งยงัยนื  ซึงหลกัการทาํงานเป็นทีมใหป้ระสบผลสาํเร็จนนั สมาชิกทุกคน
ในทีมตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัดาํ เนินงานตามเป้าหมายและบทบาทหนา้ทีทีกาํ หนดไว้  ภายใต้
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บรรยากาศ ทีอบอุ่นเป็นกนัเอง เคารพและใหเ้กียรติซึงกันและกนั  มีการติดต่อสือสารทีชดัเจนและ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนอยา่ง เปิดเผย   จึงจาํเป็นตอ้งมีรูปแบบโครงสร้างความสมัพนัธข์อง
ประสิทธิผลของทีมทงั 4 ดา้น คือ  ดา้นการออกแบบงาน (work design)  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ 
(composition)  ดา้นการจดับริบท (context)  และดา้นการจดักระบวนการ (process)  ซึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้เสนอแนะของจารุมล พน้ภยัพาล ทีพบว่าการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อยูใ่นระดบัมาก  นอกจากเหตุผลดงักล่าว มีงานวิจยัซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ทรงวุฒิ  ทาระ
สา ทีพบว่า สภาพการทาํงานเป็นทีมโดยสภาพรวมแลว้และรายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การมีเป้าหมายเดียวกนั รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมและการสือสาร
อยา่งเปิดเผย ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การมีปฏิสมัพนัธ ์ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูเกียว กบั
สภาพการทาํงานเป็นทีมจาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีปฏิบติัหนา้ทีในโรงเรียนทีมีขนาดแตกต่างกนั โรงเรียนขนาดเลก็มีค่าเฉลียมากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่   และยงัมีงานวิจยัซึง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นพภสัสร  สินทรจิตต์  
ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงในสาม
ลาํดบัแรก คือ ทกัษะในการทาํงานเป็นทีม การกาํหนดกลยทุธ ์และอาํนาจอิสระของทีมงาน
ตามลาํดบัและประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่ม
งานแตกต่างกนั 
  เมือแยกพิจารณาประสิทธิผลของทีมเป็นรายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เรียงค่า
มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยไดด้งันีคือ  การจดับริบท (Context) การจดัออกแบบงาน (Work 
design)  การจดักระบวนการ (Process)  และการจดัองคป์ระกอบ (Composition) ตามลาํดบั   ทงันีอาจ
เป็นเพราะหลกัการทาํงานเป็นทีมใหป้ระสบผลสาํเร็จนนั สมาชิกทุกคนในทีมตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั
ดาํเนินงานตามเป้าหมายและบทบาทหนา้ทีทีกาํ หนดไว้  ภายใตบ้รรยากาศ  ทีอบอุ่นเป็นกนัเอง  
เคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั  มีการติดต่อสือสารทีชดัเจนและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน
อยา่งเปิดเผย   จากเหตุผลดงักล่าว  จึงทาํให้ ประสิทธิผลของทีม   อยูใ่นระดบัมาก  ทงัในภาพรวม
และรายดา้น  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  โสภา พิมพศ์ิริ   ไดท้าํการวิจยัเรือง  ประสิทธิภาพของ
ทีมงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก มีปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของทีมงานในสถานศึกษาคือ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิก การติดต่อสือสาร ภาวะผูน้าํ
และเป้าหมายของทีมงาน 
 2.  ผลการวิจยั  พบว่า  การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยภาพรวม มีค่ามชัฌิมเลขคณิต   อยูใ่น
ระดบัมาก   ทงันีเนืองมาจาก ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพทีพึงประสงคใ์นการ
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ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตาม เพือให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากวิชาชีพ
ไดว้่า เป็นบริการทีมีคุณภาพ ตอบสงัคมไดว้่าการทีมีกฎหมายใหค้วามสาํคญักบัวิชาชีพทางการ
ศึกษา และกาํหนดใหเ้ป็นวิชาชีพควบคุมนนั เนืองจากเป็นวิชาชีพทีมีลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ 
ทกัษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ  ครูจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งั 9 ดา้น คือ 1) 
ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ 2) ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มลูในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 3) ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  4) ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสม 
ผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  5) ครูมีการวดั
และประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  6) ครูให้
คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเสมอ
ภาค  7) ครูมีการศึกษาวิจั ยและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการ
ปรับการสอน  8) ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  9) 
ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ   ซึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะของพีระ  บุญศิริธรรมชยั  ทีพบว่า  ขา้ราชการครู อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  ปฏิบติั
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
มาตรฐานทีมีการปฏิบติัมากทีสุด คือ มาตรฐานที 9 ร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
รองลงมา คื อ มาตรฐานที 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน  และมาตรฐานที 2 ตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดกบัผูเ้รียน ตามลาํดบั  ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบติั
นอ้ยทีสุด คือ มาตรฐานที 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ  มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง   และยงัมีงานวิจยัซึง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุเทพ  ปาลสาร  
ผลการวิจยัพบว่า  ครูประถมศึกษาปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูในระดบั “มาก”  เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูทีปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัสูง ไดแ้ก่ การร่วมมือกบัผูอื้นอยา่งสร้างสรรคใ์นชุมชน  
การร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์  การปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน  การ
แสวงหาและใชข้อ้มลูข่าวสาร  ส่วนการปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูครู
ประถมศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดับ “ปานกลาง ”  สาํหรับปัญหาการปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพครู  ครูประถมศึกษามีปัญหาในการปฏิบติัอยูใ่นระดบั “ปานกลาง ”  ปัญหาทีอยูใ่นอนัดบั
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ตน้ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาสือการเรียนการสอน การมุ่งพฒันาผูเ้รียน การพฒันาแผนการสอน และการ
จดักิจกรรมเนน้ผลถาวรแก่ผูเ้รียน 
 เมือแยกพิจารณาการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา เป็นรายดา้นพบว่า 
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เรียงค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ยไดด้งันีคือ ครูใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค   ครู
จดัการเรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  ครูมี
การกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะ
ทีพึงปร ะสงค์   ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา  ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 
ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน  
ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย   และครู
ใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้  ตามลาํดบั  ทงันีอาจเป็นเพราะ ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะและคุณภา พทีพึง
ประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติ
ปฏิบติัตาม เพือใหเ้กิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมนัศรัทธาใหแ้ก่
ผูรั้บบริการจากวิชาชีพไดว้่า เป็นบริการทีมีคุณภาพ ตอบสงัคมไดว้่าการทีมีกฎหมายใหค้วามสาํคญั
กบัวิชาชีพทางการศึกษา และกาํหนดใหเ้ป็นวิชาชีพควบคุมนนั เนืองจากเป็นวิชาชีพทีมี
ลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ   จากเหตุผล
ดงักล่าว  จึงทาํใหก้ารปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของครู อยูใ่นระดบัมาก  ทงัใน
ภาพรวมและรายดา้น  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีระ  บุญศิริธรรมชยั ไดท้าํการวิจยัเรือง การ
ปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครู  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ พบว่า ขา้ราชการครู อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  ป ฏิบติั
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
มาตรฐานทีมีการปฏิบติัมากทีสุด คือ มาตรฐานที 9 ร่วมมือกบัผูอื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์
รองลงมา คือ มาตรฐานที 8 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียน  และมาตรฐานที  2 ตดัสินใจ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดกบัผูเ้รียน ตามลาํดบั  ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบติั
นอ้ยทีสุด คือ มาตรฐานที 1 ปฏิบติักิจกรรมทางวิชาการเกียวกบัการพฒันาวิชาชีพครูอยูเ่สมอ  มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3. จากผลการวิจยั  พบว่า  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการ
จดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีความสมัพนัธก์นั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าความสมัพนัธก์นัในทางบวก หรือมีความสมัพนัธก์นั
ในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนัทุกดา้น  จากผลการวิจยัในครังนีกล่าวไดว้่า  เมือสถานศึกษาทราบถึงเหตุ
แห่งปัจจยัประสิทธิผลทีมทงั 4 ดา้น  ทีอยูใ่นระดบัมากแลว้  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ที
เพือใหก้ารปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานบรรลุตามวตัถุประสงคเ์พือลดและป้องกนั
ประสิทธิผลของทีมทีอาจจะเกิดขึนไดใ้นอนาคต   สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศนัสนีย์ ชูเชือ  ได้
ศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  พบว่าการ
ทาํงานเป็นทีมส่งผลทาํใหง้านมีประสิทธิภาพดีขึน ทงัดา้นคุณภาพ  ปริมาณงาน  ประหยดัค่ าใชจ่้าย
และเวลา  สาํหรับปัจจยัทีพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์คิดว่าส่งผลต่อการปฏิบติังานเป็นทีม  
ไดแ้ก่ บรรยากาศ  ภาวะผูน้าํ  การสือสาร  ทกัษะในการทาํ งาน ความชดัเจนของวตัถุประสงค์  การ
ตดัสินใจ การประชุม วฒันธรรมองคก์ร  การมีส่วนร่วม  และแรงจูงใจ  เรียงตามลาํ ดบั ส่วนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบติังานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  ไดแ้ก่  การไม่ทราบ
วตัถุประสงคที์ชดัเจนของงานทีรับผดิชอบ สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมและการมอบหมายงานทีไม่
เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติั 
 เมือพิจารณาค่าความสมัพนัธข์อง ประสิทธิผลของทีมกั บการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา เป็นรายดา้น  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า  ประสิทธิผลของทีม สมัพนัธ์
กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการออกแบบงาน  (Work design) (X1)  
โดยภาพรวมความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ดงันี  ดา้นครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  (rxy = .510)  ครูมีการกาํหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์
(rxy = .427)  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญา (rxy = .359)  ครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค (rxy = .257)  ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  (rxy = .251)  ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํ
บริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (rxy = .214) ตามลาํดบั  ซึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ บุญลดา  คุณาเวชกิจ   ทาํการวิจยัเรือง  ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาทีมงาน  สู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบว่า ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  มีเพียงระดบัการศึกษาทีมีผลต่อการพฒันา
ทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  ในดา้นทศันคติในการทาํ งานเป็นทีมไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
และแนวทางพฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้   รวมถึงประสิทธิผลของทีมบางดา้นไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา ดงันี  ครูมีการศึกษา  วิจยั และ
พฒันาการจดัการเรียนรู้      ในวิชาทีตนรับผดิชอบ  และใชผ้ลในการปรับการสอน  (rxy = .158)  ครู
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี  และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  (rxy = .145) และครูจดัการ
เรียนการสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ  (rxy = .132)   อาจเป็นเพราะ
ประสิทธิผลของทีมขึนอยูก่บั ครูมีการวิเคร าะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มลูในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
  เมือพิจารณาค่าความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา เป็นรายดา้น  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า  ประสิทธิผลของทีมสมัพนัธ์
กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการจดัองคป์ระกอบ  (Composition) (X2) 
โดยภาพรวมความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงันี  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนอง
ความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  (rxy = .561)  ครูใชสื้อและเทคโนโลยี            
ทีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  (rxy = 
.549)  ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย (rxy 
= .549)  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  (rxy = .494)  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึงประสงค์  (rxy = .437)  ครูมีการศึกษา วิจยั  และ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน  (rxy = .332)  ครู
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  (rxy = .320)  ครูจดัการเรียน
การสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  (rxy = .277)  และครูใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค  (rxy = 
.244) ตามลาํดบั  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บรรจง ทา้วเพชร  ไดว้ิจยัเรือง การพฒันาการทาํงาน
เป็นทีมของบุคลากรในสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอนาํอนู จงัหวดัสกลนค ร ซึงทาํการวิจยัได้
ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยใชห้ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ ขนั
วางแผน ขนัสงัเกตการปฏิบติังานตามแผน ขนัตรวจสอบผลการดาํเนินงาน และขนัการแกไ้ข
ปรับปรุงการปฏิบติังาน หลงัจากทีไดด้าํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการตาม ขนัตอนของการวิจยั ทาํ
ใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังาน บุคลากรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คือ มีการ
ทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือ
ผูร่้วมงานดว้ยความเต็มใจ ความสมัพนัธ์   อาจเป็นเพราะประสิทธิผลของทีมเกิ ดจากครูออกแบบ
และจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา
ของผูเ้รียนแต่ละคน 
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  เมือพิจารณาค่าความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา เป็นรายดา้น  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า  ประสิทธิผลของทีม สมัพนัธ์
กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา ดา้น การจดับริบท (Context)  (X3)                
โดยภาพรวมความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงันี  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที ตอบสนอง
ความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา  (rxy = .580) ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน         
เป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน            
(rxy = .559)  ครูมีการกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์(rxy = .508)  ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบท
และภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ (rxy = .500)  ครูมีการวดัและประเมินผลที
มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย (rxy = .498)  ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็น
แบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา  (rxy = .375) ครูมีการศึกษา วิจยั และพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน  (rxy = .369)  ครูจดัการเรียนการ
สอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ (rxy = .353)  และครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา 
และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค  (rxy = .221) 
ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) ไดว้ิจยัเรือง ภาวะ
ผูน้าํทีมีประสิทธิผลสาํหรับความสาํเร็จทีมีคุณภาพและการเรียนรู้ขององคก์าร ผลการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมภาวะผูน้าํแบบเปลียนสภาพมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการทาํงานเป็นทีม การเนน้ที
ลกูคา้เป็นสาํคญัและพนัธะสญัญาทีจะปรับปรุงอยา่งต่อเนือง การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีค วาม
เกียวขอ้งเชิงบวกกั บวิธีการควบคุมกระบวนการ การใชว้ิ ธีการควบคุมกระบวนการไดส้ะทอ้น
กลบัมาเพิมกระบวนการยอ้นกลบัต่อสมาชิกของทีม  อาจเป็นเพราะประสิทธิผลของทีมเกิดจาก ครู
ออกแบบและจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทีตอบสนองความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพฒันาการทาง
สติปัญญาของผูเ้รียนแต่ละคน 
  เมือพิจารณาค่าความสมัพนัธข์องประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา เป็นรายดา้น  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบว่า  ประสิทธิผลของทีมสมัพนัธ์
กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการจดักระบวนการ (Process) (X4) โดย
ภาพรวมความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดงันี  ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใช้
ขอ้มลูในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน (rxy = .608)  ครูมีการกาํหนด
เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทงัดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพึง
ประสงค์  (rxy = .577)  ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระห ว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสติปัญญา (rxy = .534)  ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและ
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ภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  (rxy = .488)  ครูมีการวดัและประเมินผลที
มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  (rxy = .462)  ครูมีการศึกษา วิจยั และ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับการสอน  (rxy = .405)  ครู
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา   (rxy = .390)  ครูจดัการเรียน
การสอนตามวิชาทีไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา เตม็ความสามารถ  (rxy = .371) และครูใหค้าํแนะนาํ 
คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค             
(rxy = .238) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศนัสนีย ์ชูเชือ  ไดท้าํการวิจยัเรือง ปัจจยัทีส่งผล
ต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ พบว่าการทาํงานเป็นทีมส่งผลทาํใหง้าน
มีประสิทธิภาพดีขึน  ทงัดา้นคุณภาพ  ปริมาณงาน  ประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลา   อาจเป็นเพราะ
ประสิทธิผลของทีมเกิดจากครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มลูในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้เพือพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจยัเรือง  “ประสิทธิผลของทีมกั บการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2”  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือ
เป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจยัครังต่อไป  ดงันี 
 
ข้อเสนอแนะทัวไป 
  1. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐา น ในดา้นการปฏิบติังานเป็นทีมใน
สถานศึกษาเป็นปัจจยัทีทาํใหเ้กิ ดความสาํเร็จและเป็นผลดีต่อผูเ้รียน  สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐา น ควรมีนโยบายส่งเสริมประสิทธิผลของทีมในดา้นต่างๆ  ส่งผลใหค้รูได้
ปฏิบติังานดว้ยความสมคัรใจ และเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
  2. สาํนกังานเขตพืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ควรดาํเนินการตามนโยบายของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยมีการกาํหนดใหม้ีการนิเทศติดตามและส่งเสริม
การปฏิบติังานเป็นทีมในสถานศึกษา เพือใหเ้กิดประสิทธิผลต่อองคก์ร 

3. สถานศึกษาควร ดาํเนินการตามนโยบายของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา             
ขนัพืนฐาน โดยประสานความร่วมมือกบัสาํนกังานเขตพืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 
ผูบ้ริหารเป็นผูด้าํเนินการตามนโยบาย บริหารจดัการระบบทีมในแต่ละสายงาน ส่งเสริมและสร้าง
ขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ส่วนครูเป็นผูใ้หค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ มี
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ความสามคัคีและภูมิใจในผลงาน  นโยบายการพฒันาระบบการปฏิบติังานทีเนน้ประสิทธิผลของ
ทีมดา้นองคป์ระกอบ  หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัและมีแนวทางในการปฏิบติั ที
ชดัเจนต่อเนือง  จะทาํใหอ้งคก์รประสบผลสาํเร็จในการสร้างทีมอยา่งแน่นอน 
 4. จากผลการวิจยัครังนี ประสิทธิผลของทีม  ดา้นการจดัองคป์ระกอบ  (Composition)  มีค่า
มชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด  ดงันนัครูควรมีทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล   มีบุคลิกภาพ ทีดีต่อ
ประสิทธิผลของทีม  มีความหลากหลายและตรงบทบาท  มีขนาดของทีมงานทีเหมาะสม  มีสมาชิก
ทีมีความยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน  และมีสมาชิกทีเต็มใจร่วมทีม  เพือให้ เกิดการจดัองคป์ระกอบ
ของทีมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
 5. จากผลการวิจยั  พบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ดา้นครูใชสื้อ
และเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกบัการนาํบริบทและภูมิปัญญาของทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้  ดงันนัครูควรสาํรวจและรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ีภูมิปัญญาทอ้งถิน
และบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั เพือวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  และนาํสือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. จากผลการวิจยั  พบว่า  ประสิทธิผลของทีมสมัพนัธก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้น
การจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  แสดงใหเ้ห็นว่า
ประสิทธิผลของทีมทุกดา้นมีความสมัพนัธก์บัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา    ขนัพืนฐาน
ของครู  โดยเฉพาะดา้นครูใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดว้ยความ เสมอภาค  ควรตระหนกัและใหค้วามสาํคญัมากขึน  เนืองจากหากครูทีมีการ
ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน  จะช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและ
บุคคลทวัไปใหก้ารยอมรับนบัถือ  และเป็นการสร้างสมัพนัธภาพทีดีในการทาํงานร่วมกนัของ
บุคลากรในองคก์รลดปัญหาต่างๆ  เพือการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครังต่อไป 
 เพือใหง้านวิจยัเกียวกบัประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน ดา้นการจดั
การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  แพร่หลายออกไปและเพือ
ประโยชน์  ในการศึกษาคน้ควา้ของผูบ้ริหาร  นกัวิชาการ  และผูที้สนใจทวัไป  จึงมีขอ้เสนอแนะ
เพือการวิจยั  ดงันี 
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 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้น
การจดัการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขตอืนๆ เพือนาํผลทีได้
จากการวิจยัไปใชใ้นการแกปั้ญหาและปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานระหว่างผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัประสิทธิผลของทีมของครูดา้นอืนๆ ทีสมัพนัธก์บัการปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
 3.  ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเกียวกบัประสิทธิผลของทีมหรือการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

100 

 

รายการอ้างองิ 

ภาษาไทย 
 

กระทรวงมหาดไทย. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
  การศาสนา, 2545.  

กระทรวงศึกษาธิการ. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน. แนวทางการประเมนิคุณภาพ 
  ตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน เพอืการประกนัคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา.  
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554. 

จนัทรานี  สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใินการบริหารสถานศึกษา.กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท,์ 2545. 

จารุมล พน้ภยัพาล. “การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ 
  ประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 12”. วิทยานิพนธ ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขา 
  การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา, 2542.  
ชูศรี  วงศรั์ตนะ. เทคนิคการใช้สถิตเิพอืการวจิยั. พิมพค์รังที 6. กรุงเทพฯ : ศนูยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั, 2537. 
ทรงวุฒิ ทาระสา. “การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”. วิทยานิพนธ ์ปริญญาครุศาสตร  
  มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, 2549.  
นพภสัสร โกสินทรจิตต.์ “ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1”. งานนิพนธ ์ปริญญา 
  การศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
  บูรพา, 2548.  
บรรจง  ทา้วเพชร. “การพฒันาการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรในสาํนกังานศึกษาธิการอาํเภอนาํอนู 
  จงัหวดัสกลนคร”. การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาการศึกษา มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร 
  การศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
บุญลดา คุณาเวชกิจ. “ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อการพฒันาทีมงานสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
  กรณีศึกษา : พนกังานระดบัปฏิบติัการของบริษทัผลิตแอนิเมชนัแห่งหนึง ในเขต 
  กรุงเทพมหานคร”. งานนิพนธก์ารจดัการมหาบณัฑิต. สาขาวิชาการจดัการทรัพยากร 
  มนุษย.์ คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์: มหาวิทยาลยับูรพา, 2550.  

บุตรี จารุโรจน์. ภาวะผู้นําและการพฒันาทีมงาน. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั  

  ธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

101 

 

พีระ  บุญศิริธรรมชยั. “การปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของขา้ราชการครู  สงักดั 
  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์”. รายงานการศึกษา 
  คน้ควา้อิสระ  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั 
  มหาสารคาม, 2547. 

ไพโรจน ์บาลนั. ทักษะการบริหารทีม. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พรินท ์จาํกดั, 2551. 

พสุ  เดชะรินทร์. การพฒันาองค์กรให้มขีีดสมรรถนะสูง. กรุงเทพฯ : วิชนั พรินท ์มีเดีย, 2549. 
มลัลิกา วิชชุกรอิงครัตม. “การศึกษาการทางานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สงักดั เทศบาลเมือง 
  ชลบุรี.”  วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต: มหาวิทยาลยับูรพา, 2553. 

รังสิมา  พานประเสริฐ. “ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตามเกณฑม์าตรฐาน 
  ผูบ้ริหารการศึกษากบัพฤติกรรมของครูตามเกณฑม์าตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครู”. วิทยา 
  นิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554. 

ศนัสนีย ์ชูเชือ. “ปัจจยัทีส่งผลต่อการทางานเป็นทีมของพนกังานมหาวิทยาลยั วลยัลกัษณ์”  

  วิทยานิพนธ ์สาขาการจดัการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์, 2546.  

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุง 
  สถานศึกษา”. หนังสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา อนัดับที 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์  
  คุรุสภาลาดพร้าว, 2541. 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). มาตรฐาน ตวับ่งชี 
   เกณฑ์การพจิารณา เรือง การประเมนิคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขันพนืฐาน รอบที2  
  (พ.ศ.2549-2553). กรุงเทพฯ : สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  องคก์ารมหาชน, 2549. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
  ทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2554. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา การประเมนิผล การบังคบัใช้กฎหมายการศึกษาทีเกยีวกบัการ 
  พฒันาครูและบุคคลากรทางการศึกษา สกศ.2549. 
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หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครืองมือวิจยั  

และรายชือของผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั 
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รายชือของผู้เชียวชาญตรวจเครืองมอืวจิยั 

1.  ดร.รสพร  ทองธรรมจินดา 

  วุฒิการศึกษา  ดุษฎีบณัฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
  ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลสุขสวสัดิ  สงักดัเทศบาลนครนครปฐม 

2.  นางจงกลนี  ห่วงทอง 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ  
  ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

3.  นางมณีรัตน์  โชติวุฑฒากร 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวดัผลและประเมินผล  
  ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

4.  นายชยัวฒัน์  คาํยอด 
 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสนามไชย (ประชานุกลู)   
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
5.  นางจนัทรา  เรือนทองดี 
 วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาไทยคดีศึกษา 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสนัติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์   
    สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 
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หนงัสือขอทดลองเครืองมือวิจยั 
และรายชือโรงเรียนทีใชใ้นการทดลองเครืองมือ 
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รายชือโรงเรียนทีใช้ในการทดลองเครืองมอื 
 

เรือง  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของครู                               
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จาํนวน 15 โรงเรียน 

 
 1.  โรงเรียนวดัโบสถ ์(อินรัฐราษฎร์บาํรุง) 
  2.  โรงเรียนวดัพระศรีอารย ์
 3.  โรงเรียนชุมชนวดักาํแพงใต ้(กาํแพงสงัฆรักษ)์ 
  4.  โรงเรียนชุมชนวดัเจ็ดเสมียน (สจัจามงคลรัฐราษฎร์นุกลู) 
 5.  โรงเรียนวดัจนัทาราม (ตงัตรงจิตร 5) 
  6.  โรงเรียนชุมชนวดัท่าผา 
 7.  โรงเรียนวดัหนองกลางด่าน 
  8.  โรงเรียนชุมชนวดัใหญ่โพหกั 
.      9.  โรงเรียนวดับา้นใหม ่
  10.  โรงเรียนวดัลาํนาํ(กลัยาณราษฎร์บาํรุง) 
 11.  โรงเรียนวดัดอนใหญ่(ทรัพยป์ระชาสรรค)์ 
  12.  โรงเรียนชุมชนวดัดอนคลงั มิตรภาพที 178 
 13.  โรงเรียนวดับวังาม (โสภณ์ปทุมรักษป์ะชาสรรค)์ 
  14.  โรงเรียนวดัตาลเรียง (เชยประชานุกลู) 
 15.  โรงเรียนวดับา้นไร่ 
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ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
และรายชือโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 
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รายชือโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างการวจิยั  
เรือง  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา                              

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  จาํนวน 113 โรงเรียน  226 คน 

อาํเภอบ้านโป่ง 
             1.  โรงเรียนวดัไผส่ามเกาะ(ปัญญาประชาสามคัคี) 

2.   โรงเรียนวดัสมัมาราม 
3.   โรงเรียนวดัเขาขลุง 
4.   โรงเรียนบา้นหนองไก่ขนั 
5.   โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 
6.   โรงเรียนชุมชนวดัหนองปลาหมอ 
7.   โรงเรียนวดัมาบแค 
8.   โรงเรียนวดัม่วง 
9.   โรงเรียนอนุบาลบา้นโป่ง(วดัปลกัแรด) 
10. โรงเรียนวดัหุบกระทิง 
11. โรงเรียนวดัโพธิบลัลงัก ์
12. โรงเรียนวนัมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ)์ 
13. โรงเรียนวดัหนองประทุน 
14. โรงเรียนชุมชนบา้นหว้ยกระบอก(สามคัคีวิทยา) 
15. โรงเรียนวดัหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 
16. โรงเรียนวดัออ้อีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกลู) 
17. โรงเรียนวดัโกสินารายน ์
18. โรงเรียนวดัดอนเสลา(ปาน พนู รัฐ) 
19. โรงเรียนวดัยางหกั 
20. โรงเรียนวดัลาดบวัขาว 
21. โรงเรียนวดับา้นฆอ้งนอ้ย 
22. โรงเรียนวดัโคกหมอ้(ประชาสามคัคี) 
23. โรงเรียนค่ายลกูเสือบา้นโป่ง 
24. โรงเรียนวดัโพธิรัตนาราม 
25. โรงเรียนวดัอมัพวนาราม 
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26. โรงเรียนวดัหนองออ้(ธรรมธรใยประชาสามคัคี) 
27. โรงเรียนวดัหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 
28. โรงเรียนวดับึงกระจบั(รัฐประชาตนัติธนานนท)์ 
29. โรงเรียนวดัอริยวงศาราม(หนองนาํขาว) 
30. โรงเรียนบา้นดอนไมล้าย 
31. โรงเรียนวดัสระสีมุม 
32. โรงเรียนวดัเขาแจง 
33. โรงเรียนบา้นโป่งยอ (จาํเริญ  โฆสิตกุล) 
34. โรงเรียนวดัเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์) 
35. โรงเรียนวดัหนองหิน(วิเชียรประชานุกลู) 
36. โรงเรียนวดัสระตะโก(หนัประขาสามคัคี) 
37. โรงเรียนวดับวังาม 
38. โรงเรียนบา้นหนองคา 

 
อาํเภอโพธาราม 
               1.  โรงเรียนชุมชนวดัหนองโพ 

2.  โรงเรียนวดัคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 
3.  โรงเรียนชุมชนวดับา้นเลือก(โพธาภิรมย)์ 
4.  โรงเรียนบา้นเกาะโพธิงาม 
5.  โรงเรียนวดัหุบมะกลาํ 
6.  โรงเรียนวดัดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์) 
7.  โรงเรียนบา้นหาดสาํราญ มิตรภาพที 207 
8.  โรงเรียนวดับา้นฆอ้ง 
9.  โรงเรียนวดัดีบอน 
10. โรงเรียนวดับางลาน 
11. โรงเรียนวดัดอนทราย 
12. โรงเรียนวดัท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 
13. โรงเรียนธรรมาธิปไตย 
14. โรงเรียนวดับา้นหมอ้(ประชารังษี) 
15. โรงเรียนชุมชนวดัเฉลิมอาสน ์
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16. โรงเรียนวดัสนามชยั 
17. โรงเรียนวดัสร้อยฟ้า 
18. โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง 
19. โรงเรียนวดัท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 
20. โรงเรียนวดัชยัรัตน(์ปัญญาประชานุกลู) 
21. โรงเรียนวดัสมถะ(สมถวิทยาคาร) 
22. โรงเรียนวดัหนองกลางดง 
23. โรงเรียนวดัช่องพราน 
24. โรงเรียนวดัโคกทอง 
25. โรงเรียนวดัเขาพระ 
26. โรงเรียนวดันางแกว้ 
27. โรงเรียนบา้นเนินม่วง(ประชาบาํรุง) 
28. โรงเรียนบา้นหนองตาพุด 
29. โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า 
30. โรงเรียนบา้นหนองกวาง 
31. โรงเรียนวดัเขาสม้ 
32. โรงเรียนวดัหนองมะค่า 
33. โรงเรียนบา้นหนองใยบวั 
34. โรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 
35. โรงเรียนวดัหนองออ้ 
36. โรงเรียนวดับางกระโด(สามคัคีวิทยาคาร) 
37. โรงเรียนวดับ่อมะกรูด 
38. โรงเรียนวดัจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 
39. โรงเรียนวดัมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 
 

อาํเภอดําเนินสะดวก 
   1.  โรงเรียนวดัอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 
   2.  โรงเรียนวดัชาวเหนือ 

3.  โรงเรียนบา้นรางสีหมอก 
4.  โรงเรียนวดัปรกเจริญ 

   ส
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5.  โรงเรียนอนุบาลดาํเนินสะดวก(วดัโคกบาํรุงฯ) 
6.  โรงเรียนวดัสนามไชย 
7.  โรงเรียนวดัอุบลวรรณา 
8.  โรงเรียนวดัหลกัหกรัตนาราม 
9.  โรงเรียนบา้นดอนไผ ่

  10. โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม 
11. โรงเรียนวดัสีดาราม 

  12. โรงเรียนวดัเนกขมัมาราม 
  13.  โรงเรียนวดัท่าเรือ 
  14.  โรงเรียนชุมชนวดัราษฎร์เจริญธรรม 
  15.  โรงเรียนวดัโชติทายการาม 
  16.  โรงเรียนวดัคูหาสวรรค ์
  17.  โรงเรียนวดัใหม่สีหมืน 
  18.  โรงเรียนบา้นหนองสลิด 

 
อาํเภอบางแพ 
    1.  โรงเรียนวดัเหนือ 

2.  โรงเรียนวดัดอนเซ่ง 
3.  โรงเรียนบา้นกุ่ม 
4.  โรงเรียนวดัหนองม่วง 
5.  โรงเรียนวดัหลวง 
6.  โรงเรียนวดัแหลมทอง 
7.  โรงเรียนวดัหนองเอียน 
8.  โรงเรียนวดัทาํนบ 
9.  โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ(กิติยานุกลู) 

  10. โรงเรียนวดัดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค)์ 
  11. โรงเรียนวดัดอนสาลี 
  12. โรงเรียนวดัดอนพรม 
  13. โรงเรียนวดัหวัโพ 
  14. โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวดับางแพใตฯ้) 
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  15. โรงเรียนวดัตาลเตีย 
  16. โรงเรียนวดัแกว้(รัตนบินวิทยาคาร) 
  17. โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
  18. โรงเรียนวดัตากแดด(รอดประชานุกลู) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชือมนัของเครืองมือ 
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 .48869  113.0 
3. VAR00003  4.1106  .49432  113.0 
4. VAR00004  3.9469  .49264  113.0 
 
 
 
 
5. VAR00005  4.0265  .476113. 0 
6. VAR00006  4.0929  .55319  1. VA 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพือการวิจยั 

เรือง ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา                              
สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

 

 

16. VAR00016  3.9425  .45685  113.0 
17. VAR00017  4.0442  .44097  113.0 
18. VAR00018  4.0310  .53152  113.0 
19. VAR00019  3.9558  .51995  113.0 
20. VAR00020  3.9292  .51264  113.0 
21. VAR00021  4.0044  .47947  113.0 
22. VAR00022  3.7876  .61530  113.0 
23. VAR00023  4.0664  .51106  113.0 
24. VAR00024  4.1062  .57652  113.0 
25. VAR00025  4.2212  .41154  113.0 
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26. VAR00026  4.3097  .41896  113.0 
แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง  ประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 2 

 
คาํชีแจงในการตอบแบบประเมนิ 

 1.  การวจิยัครังนีมวีตัถุประสงค์เพอืทราบ 

     1.1  ประสิทธิผลของทีม  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
      1.2  การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

     1.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างประสิทธิผลของทีมกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการ
จดัการศึกษา  สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2.  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

      2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน/รองผูบ้ริหารโรงเรียน 
       2.2  ครู 
 3.  แบบสอบถามนีแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน ี
      ตอนที 1   สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที 2   ประสิทธิผลของทีม  สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 
      ตอนที 3   การปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่าคงไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบพระคุณท่าน
ทีสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี 
 
 
 
 

นางสาวนนัทิยา  โพธิประสิทธิ 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
125 

 

ภาควิชาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ตอนที 1  สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง   โปรดทาํเครืองหมาย   /  ลงใน  (    )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพส่วนตวัของท่าน 
  
ขอ้ ขอ้คาํถาม สาํหรับผูว้ิจยั 
1 เพศ 

        (    )  ชาย 
        (    )  หญิง 

[  ] 1 

2 อาย ุ
        (    )  ไม่เกิน  30  ปี 
        (    )   31- 40   ปี 
        (    )   41- 50   ปี 
        (    )   มากกว่า  50  ปี 

[  ] 2 

3 ระดบัการศึกษา 
        (    )   ปริญญาตรี 
        (    )   ปริญญาโท 
        (    )   สูงกว่าปริญญาโท 

[  ] 3 

4 ตาํแหน่งในปัจจุบนั         
        (    )   ผูบ้ริหารโรงเรียน/รองผูบ้ริหารโรงเรียน 
        (    )   ครู 

[  ] 4 

5 ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง 
        (    )   ไม่เกิน 5  ปี                     (    )   6 - 10  ปี 
        (    )   11 – 15  ปี                       (    )   16 – 20  ปี 
        (    )   มากกว่า 20 ปี 

[  ] 5 
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ตอนที 2 ประสิทธิผลของทีม 

โปรดพิจารณาขอ้คาํถามทีกาํหนดใหว้่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านเกียวกั บประสิทธิผล
ของทีม ใหท่้านประเมินรายการต่าง ๆ โดยทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็น               
ของท่านในทุกขอ้คาํถาม 

ข้อ ประสิทธิผลของทีม  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
การออกแบบงาน (work design) (X1) 

1 ทีมงานมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

  
  [  ] 6 

2 ทีมงานมีเสรีภาพ และมีอิสระในการทาํงาน     [  ] 7 
3 ท่านมีโอกาสใชท้กัษะและความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบติังานอยา่งเตม็ที 
    [  ] 8 

4 คุณลกัษณะของงานช่วยเสริมแรงจูงใจของสมาชิกและเพิม
ความมีประสิทธิผลของทีม 

  
  [  ] 9 

5 การออกแบบงานมีส่วนส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบต่องาน      [  ] 10 
การจัดองค์ประกอบ  ( Composition ) (X2) 

 สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member)      
6 ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีความชาํนาญดา้น

เทคนิคของการปฏิบติังาน 
    [  ] 11 

7 ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีทกัษะดา้นการ
แกปั้ญหาและการตดัสินใจ 

  
  [  ] 12 

8 ทีมงานทีมีประสิทธิผลตอ้งการบุคลากรทีมีทกัษะในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

    [  ] 13 

 บุคลิกภาพ (Personality)      
9 บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานในองคก์าร  
    [  ] 14 

10 สมาชิกในทีมมีบุคลิกภาพเปิดเผยชดัเจน      [  ] 15 
11 สมาชิกในทีมมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการปฏิบติังาน      [  ] 16 
12 สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทาํผิดต่อกลุ่ม     [  ] 17 
13 สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์      [  ] 18 

   ส
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ข้อ ประสิทธิผลของทีม  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
14 สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ       [  ] 19 
 มีความหลากหลายของบทบาท  (Allocating   roles and 

diversity) 
  

    

15 สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกนั        [  ] 20 
16 สมาชิกไดรั้บการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างของบุคคล 
     [  ] 21 

 ขนาดของทีมงาน (Size of teams)       
17 ทีมมีจาํนวนสมาชิกเหมาะสม  สามารถติดต่อสือสารกนัได้

ง่าย 
  

   [  ] 22 

18 จาํนวนสมาชิกในทีมเหมาะสม ส่งเสริมสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั      [  ] 23 
 สมาชิกมีความยดืหยุ่น (Member flexibility)       

19 สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีมีความคิดยดืหยุน่ต่อการปฏิบติังาน       [  ] 24 
20 สมาชิกในทีมช่วยเหลือและปฏิบติังานแทนเพือนสมาชิก       [  ] 25 
21 สมาชิกในทีมเป็นบุคคลทีพร้อมเรียนรู้งานดา้นอืนๆ       [  ] 26 
 มีสมาชิกทีเต็มใจร่วมทีม (Member preferences)       

22 บุคลากรทีทาํงานคนเดียวมกัก่อใหเ้กิดปัญหาต่อขวญักาํลงัใจ
ของทีม 

  
   [  ] 27 

23 สมาชิกมีความเตม็ใจเขา้ร่วมทีม      [  ] 28 
การจัดบริบท  (Context) (X3) 

 มีทรัพยากรทีเพียงพอ   (Adequate resources)       
24 ทีมงานจาํเป็นตอ้งพงึพาทรัพยากรจากองคก์ารอยา่งเพียงพอ        [  ] 29 
25 การสนบัสนุนทรัพยากรเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเร็จของ

ทีมงานอยา่งยงิ 
     [  ] 30 

26 ขอ้มูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรสาํคญัต่อการปฏิบติังานของ
ทีม  

  
   [  ] 31 

27 ทีมงานไดรั้บขวญักาํลงัใจและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร
และองคก์ารโดยรวมเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

     [  ] 32 

 การมีภาวะผู้นําและโครงสร้างทีดี  (Leadership and 

structure) 
  

    

28 การทาํงานเป็นทีมตอ้งมีขอ้ตกลงร่วมกนัเกียวกบัหนา้ทีภาระ    [  ] 33 
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งานและความรับผิดชอบ 

ข้อ ประสิทธิผลของทีม  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
29 มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่าเทียม    [  ] 34 
30 มีระบบการตดัสินใจและหาขอ้ยติุของทีมงาน     [  ] 35 
31 มีการสร้างขอ้ตกลงในการทาํงานและการจดับุคคลใหเ้หมาะ

กบังาน 
   [  ] 36 

 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตอบแทนทีดี 
(Performance evaluation and reward systems) 

  
  

32 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

  
 [  ] 37 

33 ใชว้ิธีประเมินผลและการใหผ้ลตอบแทนการปฏิบติังาน    [  ] 38 
34 วิธีการประเมินผลงานช่วยส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และทาํ

ใหส้มาชิกมีความผูกพนัต่อกนัเพิมขึน 
   [  ] 39 

การจัดกระบวนการ (Process) (X4) 
 สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน   

(A common purpose)   
  

    

35 ทีมงานจะมีประสิทธิผลตอ้งมีวตัถุประสงคท์ีมีความหมาย
ตรงกนัเพือช่วยกาํหนดทิศทางช่วยสร้างพลงัและความผูกพนั
ของหมู่สมาชิก 

  
   [  ] 40 

36 สมาชิกของทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะกาํหนด
วตัถุประสงคท์ียอมรับร่วมกนั 

     [  ] 41 

37 ทีมมีวิสัยทศัน์ร่วมกนัเปรียบเสมือนการกาํหนดทิศทางการ
ทาํงาน 

  
   [  ] 42 

 การมีเป้าหมายเฉพาะของทีมงาน  (Specific goals)         
38 ทีมงานทีประสบความสาํเร็จจะตอ้งสามารถแปลง

วตัถุประสงคสู่์การปฏิบติั 
     [  ] 43 

39 ทีมงานทีประสบความสาํเร็จวตัถุประสงคต์อ้งวดัประเมินได้      [  ] 44 
40 การมีเป้าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลงัการทาํงาน     [  ] 45 
41 การทาํงานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน    [  ] 46 
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ข้อ ประสิทธิผลของทีม  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
41 การทาํงานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบติังาน    [  ] 46 
 การเชือมันในความสามารถของทีมเอง (Team  efficacy)     

42 ท่านเชือมนัว่าทีมสามารถประสบความสาํเร็จได ้    [  ] 47 
43 ทีมงานทีเคยประสบความสาํเร็จจะเกิดความเชือมนัว่าตอ้ง

ประสบความสาํเร็จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะทาํงาน
หนกัยงิขึน 

  
 [  ] 48 

 มีระดับความขัดแย้งทีพอเหมาะ (Conflict levels)     
44 ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ดา้นงานที

พอเหมาะจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน 
  

 [  ] 49 

45 สมาชิกในทีมร่วมกนัคิดหาทางขจดัความขดัแยง้ทีเกิดขึน     [  ] 50 
46 มีการควบคุมความขดัแยง้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม    [  ] 51 
 การออมแรงทางสังคม (Social loafing)     

47 มีการกาํหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดบัรายบุคคล 
เพือป้องกนัการเอาเปรียบเพือสมาชิก 

   [  ] 52 

48 มีการกาํหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดบัทีมงาน เพือ
ป้องกนัการเอาเปรียบเพือสมาชิก 

  
 [  ] 53 
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ตอนที  3  การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 

โปรดพิจารณาขอ้คาํถามที กาํหนดใหว้่าตรงกบัความคิดเห็นของท่านเกียวกบั การ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา ใหท่้านประเมินรายการต่าง ๆ โดยทาํเครืองหมาย  
ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่านในทุกขอ้คาํถาม 

ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 
ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้าน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ       

ทีพึงประสงค์  (Y1) 
1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรสถานศึกษา 
     [  ] 54 

2 ครูสามารถแสดงการเชือมโยงเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษากบัแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

     [  ] 55 

3 ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้โดยกาํหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนครอบคลุมทงัดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ
สาํคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

     [  ] 56 

4 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการพฒันาการคุณภาพผูเ้รียน 
ครอบคลุมทงัดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะสาํคญั 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน 

     [  ] 57 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  เพือพัฒนาศักยภาพ      
ของผู้เรียน  (Y2) 

5 ครูวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และจดัทาํสารสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ 

     [  ] 58 

6 ครูนาํขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนจดัการเรียนรู้โดยมี
กิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกบัผูเ้รียนทีแตกต่างกนั       [  ] 59 

7 ครูจดักิจกรรมทีเป็นแบบอยา่งทีดีแสดงถึงการแกปั้ญหาหรือ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเตม็ตามศกัยภาพ 

     [  ] 60 

8 ครูสามารถชีแนะ ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ้ืนได ้      [  ] 61 
9 ครูมีการส่งต่อขอ้มูลสารสนเทศใหร้ะดบัชนัทีสูงขึน      [  ] 62 
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ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา   (Y3) 

10 ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตวัชีวดั สมรรถนะสาํคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์      [  ] 63 

11 ครูเลือกใชว้ิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรียนรู้ที
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     [  ] 64 

12 ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทีกาํหนดไว ้      [  ] 65 
13 ครูจดักิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของ

ผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ       [  ] 66 

14 ครูปรับปรุงพฒันาการออกแบบการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง      [  ] 67 
ครูใช้สือและเทคโนโลยทีีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการ              

ในการจัดการเรียนรู้   (Y4) 
15 ครูสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัสือ นวตักรรม เทคโนโลย ี

ภูมิปัญญาทอ้งถินและบริบทของทอ้งถินทีเป็นปัจจุบนั   
     [  ] 68 

16 ครูวางแผนจดัทาํ จดัหา พฒันาสือนวตักรรมและเทคโนโลยทีี
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้       [  ] 69 

17 ครูนาํสือนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพ      [  ] 70 

18 ครูนาํบริบทและภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหาและรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     [  ] 71 

19 ครูมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือโดยผ่าน
กระบวนการศึกษาวิจยั      [  ] 72 

ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลาย   (Y5) 
20 ครูพฒันาเครืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทีมีคุณภาพตาม

หลกัการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัทุกมาตรฐานและ
ตวัชีวดั ตามกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  

     
[  ] 73 

21 ครูวดัและประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการและ
เครืองมือทีหลากหลายและตดัสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณา
คะแนนพฒันาการ 

     [  ] 74 
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ข้อ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  

ระดับความคดิเห็น 

สําหรับ 

ผู้วิจัย 
มาก
ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ทีสุด 

(1) 
ครูให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (Y6)
22 ครูศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคล 

โดยใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนอยา่ง
เป็นระบบ  

     [  ] 75 

23 ครูเป็นแบบอยา่งทีดี รวมทงัใหค้าํแนะนาํชีแนะแก่ผูอ้ืนได ้      [  ] 76 
24 ครูประสานความร่วมมือกบัผูเ้กียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนทงัดา้นการเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความเท่าเทียมกนั      [  ] 77 

25 ครูรายงานผลผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหผู้ป้กครองทราบ      [  ] 78 
ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน   (Y7) 

26 ครูศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกบัการวิจยั
ในชนัเรียน 

     [  ] 79 

27 ครูทาํวิจยัในชนัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ ๑ เรืองในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทีตนรับผิดชอบผลงาน 

     [  ] 80 

28 ครูเป็นแบบอยา่งทีดีและสามารถใหค้าํแนะนาํ ชีแนะแก่ผูอ้ืนได ้      [  ] 81 
29 ครูนาํผลจากการวิจยัในชนัเรียนไปแกปั้ญหา และหรือพฒันา

ผูเ้รียน       [  ] 82 

30 ครูมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและมีการแกปั้ญหา และหรือ
พฒันาผูเ้รียนโดยการวิจยัอยา่งต่อเนือง 

     [  ] 83 

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี และเป็นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา   (Y8) 
31 ครูมีคุณลกัษณะและดาํเนินการครบ 8 ขอ้       [  ] 84 
32 มีร่องรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้      [  ] 85 

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ   (Y9) 
33 ครูปฏิบติังานสอนตามกลุ่มสาระทีไดรั้บมอบหมายครบตาม

เวลาทีกาํหนด      [  ] 86 

34 ครูเตรียมการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีหลกัสูตรกาํหนด  

     [  ] 87 

35 ครูปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเนือง       [  ] 88 
36 ครูเป็นตน้แบบหรือแบบอยา่งทีดี สามารถใหค้าํชีแนะ แนะนาํ

แก่ผูอ้ืนได ้      [  ] 89 

37 ครูส่งเสริมผูเ้รียนจนไดรั้บรางวลัระดบั สพท. ขึนไป      [  ] 90 
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ประวตัผิู้วจิยั 

ชือ – สกุล  นางสาวนนัทิยา  โพธิประสิทธิ 
ทีอยู่ปัจจุบัน  66 หมู่ 10  ตาํบลบา้นสิงห์  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 70120 
ทีทํางาน โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ (กิติยานุกลู) อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี   
 70120   
ประวตักิารศึกษา 
 พ.ศ.2537 สาํเร็จการศึกษา  ระดบัประถมศึกษา 
   โรงเรียนเทศบาลวดัศรีทว ี จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.2543 สาํเร็จการศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนหนองตากยาตงัวิริยะราษฎร์บาํรุง  จงัหวดักาญจนบุรี 
 พ.ศ.2548 สาํเร็จการศึกษา  ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
 พ.ศ.2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 
ประวตักิารทํางาน 
พ.ศ.2552  รับราชการตาํแหน่ง  ครูผูช่้วย 
  โรงเรียนบา้นหินสี  อาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี 
พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั  รับราชการตาํแหน่ง  ครู  อนัดบั คศ.1 
  โรงเรียนวดัดอนมะขามเทศ (กิติยานุกลู)  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
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