ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
สั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

โดย
นางสาวนันทิยา โพธิประสิทธิ

วิทยานิพนธ์ นเป็
ี นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2557
ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
สั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
โดย
นางสาวนันทิยา โพธิประสิทธิ

วิทยานิพนธ์ นเป็
ี นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2557
ลิขสิทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE TEAM EFFECTIVENESS AND EDUCATIONAL MANAGEMENT STANDARD
UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE2

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
By
Miss Nuntiya Phoprasit

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Master of Education Program in Educational Administration
Department of Educational Administration
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2014
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้วิทยานิพนธ์เรื อง “ ประสิทธิผลของทีม
กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 ” เสนอโดย นางสาวนันทิยา โพธิประสิ ทธิ เป็ นส่วนหนึงของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
……...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที..........เดือน.................... พ.ศ...........

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ ดร.สําเริ ง อ่อนสัมพันธุ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
.................................................... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว )
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์ ดร.สําเริ ง อ่อนสัมพันธุ)์
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว)
............/......................../..............

53252305 : สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คําสําคัญ : ประสิ ทธิผลของทีม/การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
นันทิยา โพธิประสิ ทธิ : ประสิ ทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สําเริ ง อ่อนสัมพันธุ์
และผศ.ดร.วรกาญจน์ สุ ขสดเขียว. 133 หน้า.
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) ประสิ ทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ประสิ ทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เครื องมือ ทีใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถามเกียวกับประสิ ทธิผลของทีม ตามแนวคิดของรอบบินส์ และการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการ
จัดการศึกษา ตามแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สถิตทิ ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนี การจัดบริ บท การออกแบบงาน การจัดกระบวนการ และการจัดองค์ประกอบ
ตามลําดับ
2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ดังนี ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของ
สถานศึกษา ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
สอน ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย และครู ใช้สือ
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
ตามลําดับ
3. ประสิ ทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการ จัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา……………………………
ปี การศึกษา 2557
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1. .................................. 2. ..................................

ง

53252305 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : TEAM EFFECTIVENESS / EDUCATIONAL MANAGEMENT STANDARD
NUNTIYA PHOPRASIT : THE TEAM EFFECTIVENESS AND EDUCATIONAL
MANAGEMENT STANDARD UNDER RATCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL
SERVICE AREA OFFICE2. THESIS ADVISORS : SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D., AND
VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D. 133 pp.
The purposes were to identify 1) Team Effectiveness under ratchaburi educational service
area office2, 2) Educational Management Standard under ratchaburi educational service area
office2, and 3) Team Effectiveness and Educational Management Standard under ratchaburi
educational service area office2. The respondent were consisted of a Director and teachers. The
research instruments were questionnaire on team effectiveness on the viewpoint of Robbins and
educational management standard on the viewpoint of the basic education. The statistical analysis
were frequency, percentage, mean, the arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s Product
Moment Correlation.
The results were found that
1) team effectiveness under ratchaburi educational service area office2, was found at the
high level were Context Work design Process and Composition.
2) educational management standard under ratchaburi educational service area office2,
was found at the high level.
3) team effectiveness and educational management standard under ratchaburi educational
service area office2, was found at .01 level of statistical significance.
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1
บทที 1
บทนํา
หัวใจของการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพือเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักและกรอบ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็ นมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ทงทางร่
ั
างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข รวมทังพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมทีมีความเข้มแข็งและ
มีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ และสังคม
สมานฉันท์และเอืออาทรต่อกัน นําสู่ขอ้ เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.25522561) และนโยบายของรัฐบาลทีมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โดยมี
เป้ าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรี ยนรู้ของคนไทย
เพิมโอกาสทางการศึกษาและเรี ยนรู ้อย่างทัวถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริ หารและจัดการศึกษา ซึงได้กาํ หนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษา
และเรี ยนรู้ทีต้องการปฏิรูปอย่างเร่ งด่วน 4 ประการ พร้อมกลไกเพือขับเคลือนการดําเนินงานตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบตั ิเป็ นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.
2552-2561) ดังนี
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรี ยนรู้ผลิตและพัฒนา
กําลังคนทีมีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ ความสามารถ
2. พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การใช้ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ยคุ ใหม่ เพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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ทุกระดับ ทุกประเภทให้สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทีมีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้อืน ๆ สําหรับ
การศึกษาและการเรี ยนรู้ทงในระบบ
ั
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ
4. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ กระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบบริ หารจัดการมีความโปร่ งใส เป็ นธรรม และมีระบบการตรวจสอบทีมี
1

2
ประสิทธิภาพ เพือเพิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพือส่ งเสริ มสนับสนุ นการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรี ยนรู้
ให้มากขึน และพัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ1
การพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษาจึงเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคนภายในประเทศ
ทีมุ่งเสริ มสร้างคุณภาพพลเมืองให้สามารถดํารงชีวิต และทําประโยชน์แก่สงั คมได้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
25502 จึงได้มีบทบัญญัติไว้เกียวกับการจัดการศึกษา ซึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 โดยกระทรวงศึกษาธิการทีเป็ น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศ จึงต้องเร่ งปฏิรูปการศึกษาและ
กระจายอําน าจในการจัดการศึกษาให้คนในประเทศได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพและทัวถึง
มีศกั ยภาพโดยเน้นการพัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพือดํารงชีวิตและสร้างชุมชน
สังคม และประเทศชาติทีเข้มแข็งต่อไป3

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สภาพการแข่งขันทีทวีความรุ นแรงในปั จจุบนั มีการเปลียนแปลงทีเร็ วขึน องค์กรจึง
ต้องเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึนกว่าเดิม โดยเฉพาะการเป็ น
องค์กรทีมีขีดสมรรถนะสูง เพือทีจะทําให้สามารถเกิดประสิ ทธิภาพในการแข่งขันสูงขึน โดย
องค์กรจ ะเน้นในด้านพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็ นหลัก โดยอาศัยนวัตกรรมทีส่งเสริ มให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน 4 เพราะการทํางานในองค์กรนันไม่มีใครสามารถทํางานได้อย่าง
สําเร็ จได้ดว้ ยตัวคนๆ เดียว การทํางานจะต้องมีการร่ วมมือกับบุคลากรคนอืนในองค์กรไม่ว่าจะเป็ น
1

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ข้ อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) (กรุ งเทพฯ: พริ กหวานกราฟฟิ ค,2554), บทนํา.
2
กระทรวงมหาดไทย, รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
การศาสนา, 2545), บทนํา.
3
สิปปนันท์ เกตุทตั , การปฏิรูปการศึกษา : รายงานของคณะกรรมการขันพืนฐานเพือการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์วฒั นาพานิช, 2542), 8.
4
พสุ เดชะริ นทร์ , การพัฒนาองค์ กรให้ มขี ีดสมรรถนะสู ง (กรุ งเทพฯ : วิชนั พริ นท์ มีเดีย,
2549), 4.

3
การร่ วมมือกั บผูบ้ ริ หาร ผูน้ าํ กลุ่ม หรื อบุคคลในกลุ่ม การกระทําเช่นนี คือ การทํางานเป็ นทีม
(Team Work) ซึงเป็ นพืนฐานทีสําคัญในการนําไปพัฒนาองค์กรให้เป็ นเลิศนันเอง
ในอดีตทีผ่านมาผูบ้ ริ หารทีมีความสามารรถดี ความรู ้ดี บุคลิกภาพดี ความเชือมันใน
ตนเองสูง ต่างมีโอกาสประสบความสําเร็ จกันถ้วนหน้า แต่ในปัจจุบนั นันการบริ หารทีจะประสบ
ความสําเร็ จก็จะแตกต่างกันออกไปถึงแม้ผบู้ ริ หารจะมีความสามารถดังทีกล่าวมา แต่ก็ตอ้ งประสบ
กับความล้มเหลวในการบริ หารงาน เพราะยังมีความคิดแบบเก่าๆ ทังทีผูบ้ ริ หารหลายๆ คนยัง
ทํางานแบบคนเดียว (One Man Show) ไม่มอบหมาย สังงานไม่เป็ น ไม่มีการวางแผน หวงอํานาจ
และไม่ยอมเปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อลูกน้องคนอืนๆได้ทาํ เลขทําให้ผลงานไม่พฒั นาและ
ก้าวหน้าไปอย่างทีควร การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงได้ยอมรับความจริ งว่า
ความหลากหลายของงานในปัจจุบนั ทําให้ผบู้ ริ หารต้องรู้จกั การแบ่งงาน การมอบอํานาจ การแบ่ง
หน้าทีรับผิดชอบให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทํางาน เพราะผูบ้ ริ หารนันจะไม่สามารถทํางานให้เกิด
ประสิ ทธิภาพได้เพียงลําดัง ดังนันผูบ้ ริ หารจึงจะต้องเรี ยนรู ้การพัฒนาตนเองและการทํางานเป็ นทีม
และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม เพราะฉะนันผูบ้ ริ หารควรเปลียนจากการสังงานเพียงอย่าง
เดียว มาทําหน้าทีเป็ นการชีแนะ สอนงาน ควบคุมงาน และร่ วมมือกับหัวหน้าคนอืนๆ เพือจะทําให้
งานบรรลุผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทีทีมต้องการ
จากแนวคิดและสภาพทีผ่านมาชีให้เห็นว่าประสิ ทธิผลของทีมมี ความสัมพันธ์กบั การ
ปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ทังนีด้วยการออกแบบงาน การจัดองค์ประกอบ การจัดบริ บท และการจัด
กระบวนการทีเน้นการมีส่วนร่ วมในทุกขันตอน รวมไปถึงการถูกจํากัดด้วยขนาดของกําลังคนที
ปฏิบตั ิงานในพืนทีทําให้การทํางานเป็ นทีม มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง ดังนัน การศึกษาปั จจัย
ทีมีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีมเป็ นการสร้างเป้ าหมายและค่านิยมร่ วมกันขององค์กรพร้อมๆ
ไปกับการเสริ มสร้างทักษะความรู้ ความ เข้าใจการทํางานเป็ นทีมจะส่งผลโดยตรงต่อการบริ หาร
ผลการปฏิบตั ิงานและขององค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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4
ปัญหาของการวิจยั
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประสบ
ปั ญหาในการจัดการศึกษา ทังๆ ทีสภาพและทรัพยากรต่างๆ ของแต่ละโรงเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์พร้อม
ทีจะสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ สาเหตุทีทําให้คุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน ตํา
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้วิเครา ะห์และ
สรุ ปว่า ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนมีหลายสาเหตุ เช่น ระบบการบริ หาร
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ฯลฯ แต่ปัจจัยทีสําคัญทีสุด คือ ครู เพราะครู เป็ นส่วน
สําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดการศึกษาในด้านการเรี ยนการสอน นอกจากนี ครู ในสังกัด
ยังไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนการเปลียนแปลงใดๆ ทีเกิดขึนภายในโรงเรี ยนโดยเฉพาะเรื องทีจะ
กระทบกับสถานภาพทางวิชาชีพ อีกทังยังมีปัญหาในเรื องการยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่า
หลักการหรื อเหตุผลอันก่อให้เกิดความไม่ยตุ ิธรรมในระบบบริ หาร และ จากการทีโรงเรี ยนเป็ น
หน่วยปฏิบตั ิทีมีความสําคัญทีสุดต่อคุณภาพการศึกษา โดยมีผบู้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลง
นโยบายการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
จากปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นสาเหตุสาํ คัญ คือ สมรรถนะครู ทีส่ง ผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
ในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา เพือนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาหรื อจัดการศึกษา
ต่อไป
การทํางานเป็ นทีมเป็ นเทคนิคการทํางานทีมุ่งประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลของงานรวมทัง
ความพึงพอใจของผูร้ ่ วมงานทีทํางานร่ วมกัน เนืองจากการทํา งานเป็ นทีมจะมีการบริ หารงานด้วย
โครงสร้างงานทีชัดเจน มีงานและลักษณะงานทีกําหนดไว้ รวมถึงมีบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ
ในการทํางาน ซึงทุกคนจะมีการทํางานสัมพันธ์กนั กับสมาชิกคนอืนๆ เพือความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ทีกําหนดไว้ การทํางานเป็ นทีมจึงเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญของการทีจะทําให้การบริ หารจัดการขององค์กร
ประสบความสําเร็ จมากขึน และทีมงานจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทํา
ให้ผวู้ ิจยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษา “ประสิทธิผลทีม ” เพือจะได้นาํ ข้อมูลจากการศึกษาครังนีมาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง วางแผน ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้ปฏิบตั ิงานโดยเกิดประสิ ทธิผลมากขึน นอกจากนี
ยังสามารถทํา ให้องค์กรสามารถหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทํา งานเป็ นทีมภายใน
องค์กร เพือทีจะรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพให้คงอยู่กบั องค์กรได้ยาวนานทีสุดและปฏิบตั ิงานให้กบั
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทังนี ก็เพือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและ
การบริ หารงานขององค์กรในภายภาคหน้าต่อไป
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5
จากการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน
พืนฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) ทีเข้ามา
ประเมินโรงเรี ยนในสังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นันได้ให้
ข้อเสนอแนะในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในลักษณะเหมือนๆ กัน คือ ครู ควรจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ทีส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ด้วยวิธีการทีหลากหลาย ควร
จัดทํานวัตกรรมเพือแก้ปัญหานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ส่ งเสริ มให้จดั หลักสูตรท้องถินทีหลากหลาย
ตรงตามความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และสังคม สามารถใช้หลักสู ตรท้องถินทีมี
เนื อหาเป็ นกิจวัตรประจําวันของผูป้ กครอง และบริ บทของสถานศึกษา ซึงจากปัญหาดังกล่าวเห็นว่า
การประเมินตามสภาพจริ งเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนายุทธวิธีการเรี ยนการสอนทีสําคัญ ซึงจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ งให้เกิดกับนักเรี ยน และแก้ไขข้อบกพร่ องทีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) กล่าวได้ หากแต่ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูล
เกียวกับปัญหาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง เพือนํา มาวิเคราะห์และสร้างเป็ นแนวทาง
พัฒนาวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
การวิจยั ในชันเรี ยนเป็ นสิ งทีครู ผสู ้ อนในยุคปั จจุบนั ต้องกระทํา เพราะการจัดการเรี ยน
การสอนของครู นนั เมือมีปัญหาการเรี ยนรู ้หรื อมีปัญหาการเรี ยนการสอนเกิดขึนไม่ว่าจะเกิดขึนกัน
ตัวนักเรี ยนหรื อเกิดขึนกับตัวครู เอง ครู ผสู ้ อนต้องหาวิธีและแนวทางในการแก้ปัญหานันๆ โดยใช้
กระบวนการวิจยั การวิจยั ในชันเรี ยนจึงเป็ นหลักทีสําคัญเปรี ยบเสมือนลมหายใจทีจําเป็ นในการ
เรี ยนการสอนของครู เพราะถ้าเกิดปัญหาเกียวกับการเรี ยนการสอนแล้ว ไม่มีการทําวิจยั ในชันเรี ยน
เพือหาสาเหตุของปัญหาแล้วจะทําให้ไม่รู้ถึงปัญหาและหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนได้
ครู ผสู้ อนจึงจําเป็ นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน เพือให้นกั เรี ยน
หรื อผูเ้ รี ยนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุข ตามความ
คาดหวังของหลักสูตร สังคมและประเทศชาติ แนวคิดหนึ งทีเอือต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนก็
คือการวิจยั ในชันเรี ยน
ปัญหาการขาดแคลนครู ทีมีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุ่มสาระทีสําคัญ
เช่น
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย โรงเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีครู ที
สอนไม่ตรงวุฒิมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในชนบทในปี 2547 มีครู สอนไม่ตรงวุฒิราว 20,000 คน
นอกจากนีแล้วปั ญหาว่าครู ได้รับการฝึ กอบรมมาแบบเก่า ไม่ได้รักการอ่านการค้นคว้าวิจยั เพือ
พัฒนาตนเอง ทังในด้านความรู้และทักษะในการสอน ครู อาจารย์จาํ นวนมากคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ประยุกต์ใช้ไม่เป็ น ได้แต่สอนตามตําราให้นกั เรี ยนท่องจํา ไปวันๆ ดังนัน การเรี ยกร้อง
เรื องการป ฏิรูปการศึกษาจากบนลงล่างให้ครู สอนให้นกั เรี ยนใฝ่ เรี ยนรักการอ่านรู้จกั วิเคราะห์
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สังเคราะห์เป็ น ไม่ใช่เน้นแต่การท่องจํา จึงเป็ นเพียงการเรี ยกร้องในเชิงหลักการหรื ออุดมคติ โดย
ไม่คาํ นึงข้อเท็จจริ ง ว่า ในสภาพทีครู อาจารย์จาํ นวนมากไม่ได้ใฝ่ รู้ ไม่รักการอ่าน คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ไม่เป็ น แล้ว การทีจะฝึ กอบรมระยะสันและหรื อบอกให้พวกครู อาจารย์ไปสอนให้
นักเรี ยนทําในสิงทีครู เองทําไม่เป็ นนันเป็ นเรื องทีจะทําให้เกิดผลสําเร็ จได้ยาก5
ปัญหาการขาดแคลนการพัฒนาเทคโนโ ลยีและการสือสารการเรี ยนรู้สมัยใหม่เพือช่วย
การสอน รวมทังการขาดความสนใจ ความรู ้ความสามารถของครู อาจารย์ ทําให้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาล่าช้ากว่าประเทศอืน จากข้อมูลของ IMD ชีว่าประเทศชันนําต่างมีการลงทุน
ในเรื องโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริ งจัง
หลายประเทศพัฒนาระบบ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูงให้โรงเรี ยนทัวประเทศได้ใช้ เพือปฏิวตั ิการเรี ยนรู ้ของเด็กๆ ของเขาให้
สามารถเชือมต่อกับโลกแห่งความรู้มหาศาลผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ในกรณี ของประเทศไทย
การพัฒนาในเรื องนี มีนอ้ ยและล่าช้า โดยเฉพาะในท้องถินทุรกันดาร จากการสํารวจของโครงการ
Teacher Watch พบว่ามีโรงเรี ยนเพียงร้อยละ 28.6 ทีมีอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงใช้ และมีครู เพียง
ร้อยละ 41 ทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน (ดูตาราง1) แต่บางส่วนอาจจะมี ทักษะ
การใช้ในระดับพืนๆ เท่านัน ปั ญหานี ไม่ได้หมายถึงตัวเทคโนโลยีเท่านัน ควรเน้นการพัฒนา
คอร์สแวร์ คือมีตาํ รามีสือการเรี ยนการสอนทําเป็ นภาษาไทยทีดี ๆ และการเรี ยกร้องให้ครู อาจารย์
ต้องสนใจเรี ยนรู้และเข้ารับการฝึ กอบรมเพิมเติมอย่างจริ งจัง รวมทังสถาบันฝึ กหัดครู ตอ้ งสอนเรื อง
นี อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วย6
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. เพือทราบประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2

5

สํานักเลขาธิการคุรุสภา เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 5 ปี ทังความคิดเห็น
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มสี ่ วนเกียวข้ องเรือง (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ คุรุสภา ในช่ วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554) 11 มิถุนายน 2551. (กรุ งเทพฯ
: สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2551).
6
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การประเมินผล การบังคับใช้ กฎหมายการศึกษาที
เกียวกับการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา สกศ, 2549.
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2. เพือทราบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
3. เพือทราบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ข้ อคําถามของการวิจยั
เพือเป็ นแนวทางในการแสวงหาคําตอบสําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนด
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ำ ม สังกัดสํานักงานเขตพืลนทีาการศึง กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1. ประสิทธิผสลของที

ข้อคําถามเพือการวิจยั ไว้ดงั นี
อยูใ่ นระดับใด

2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่ นระดับใด
3. ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
สมมติฐานของการวิจยั
เพือตรวจสอบข้อคําถามของการวิจยั ไปตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ผวู ้ ิจยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐาน
ของการวิจยั ไว้ ดังนี
1. ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั
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ขอบข่ ายเชิงอ้างอิง
สถานศึกษามีลกั ษณะเป็ นองค์การระบบเปิ ดทีมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองตาม
แนวคิดเกียวกับระบบเปิ ดของ แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn) ประกอบด้วยปั จจัยนําเข้า (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ทีมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมทังภายในและภายนอก7
การบริ หารงานในทุกองค์กรจําเป็ นต้องมีปัจจัยหรื อทรัพยากรพืนฐานทางการบริ หาร
โดยทัวไปถือว่าปั จจัยทีสําคัญของการบริ หารมีอยู่ 4 ประการ ซึงรู ้ จกั กันในนามของ 4 M’s คือ คน
(man) ได้แก่ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในองค์การทีร่ วมกันทํางาน เงิน (money) ได้แก่ งบประมาณทีใช้ใน
การบริ หารทุกส่ วนขององค์กร วัสดุสิงของ (materials) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ และการจัดการ (management) ได้แก่ การบริ หารงานขององค์กรโดยผูบ้ ริ หาร8 สําหรับกระบวนการ
(process) เป็ นตัวเปลียนปั จจัยนําเข้าให้เป็ นผลผลิต อันประกอบด้วย การบริ หาร การนิเทศการศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอน และการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู ซึ งกระบวนการจะมีส่วนสัมพันธ์กบั
โครงสร้ างของระบบการบริ หารและการจัดการซึ งเป็ นตัวกําหนดแนวทางและกระบวนการในการจัดการ
เพือนําปั จจัยต่างๆ หรื อตัวป้ อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ส่ วนด้านผลผลิต (output) เป็ นผลลัพธ์จาก
การศึกษาทีมีคุณภาพโดยใช้ทกั ษะการบริ หารของผูบ้ ริ หารและการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู มาเป็ น
ส่ วนสําคัญทีทําให้เกิดผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาและความพึงพอใจของบุคลากร9
ในด้านประสิ ทธิ ผลของทีม ได้มีผใู ้ ห้แนวคิดไว้ดงั นี สุ นทร พลวงค์ กล่าวว่า การทํางานเป็ น
ทีมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลนัน ต้องมีการแบ่งทังงาน หน้าที และความรับผิดชอบให้
บุคลากรตามความรู ้ ความสามารถ รวมทังความถนัดของแต่ละบุคคล ผูบ้ ริ หารต้องตระหนักว่าบุคลากรมี
ความสามารถแตกต่างกัน ถนัดหรื อเชียวชาญคนละด้าน การประสานความร่ วมมือร่ วมใจ การทุ่มเทกําลัง
ความคิดและสติปัญญาย่อมนํามาซึ งความสําเร็ จของงาน การทํางานเป็ นทีมจึงเกิดขึน ผูบ้ ริ หารจะต้อง
สร้ างเงือนไขให้กลุ่มบุคคลภายในองค์กรตระหนักว่าพวกตนต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกันต้องพึงพาอาศัย
ประสบการณ์ ความสามารถและความยินยอมพร้ อมใจของทุกคน และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความ
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Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed.
(New York : John Wiley & Son, 1978), 10-20.
8
จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครังที 1
(กรุ งเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2545), 21.
9
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, “การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุ ง
สถานศึกษา”, หนังสื อชุ ดการประกันคุณภาพการศึกษา อันดับที 5 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2541), 2-3.

9
คิดเห็น เรื องการทํางานกลุ่มหรื อเป็ นทีม จึงสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันได้10 แนวคิดของ แฮกแมน
(Hackman) กล่าวว่า หลักในการทํางาน เป็ นทีม มีคุณลักษณะทีสําคัญ 4 ประการ คือ ภารกิจของทีม
ขอบเขตการทํางานทีชัดเจน การมอบหมายอํานาจในการบริ หารจัดการกระบวนการทํางานของทีมอย่าง
ชัดเจน และการมีสมาชิกอยู่ภายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม 11 แนวคิดของร อบบินส์ (Robbins)
ประกอบด้วย การจัดรู ปแบบงาน (Work design) การจัดองค์ประกอบ (Composition) การจัดบริ บท
(Context) และการจัดกระบวนการ (Process)12
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ได้มีนกั วิชาการเสนอแนวคิดไว้ คือ
แนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วย 1) ครู มีการกําหนดเป้ าหมาย
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กล ดการเรี
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น
ง ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลำและใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัา
ส

คุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที พึงประสงค์ 2) ครู มีการ

3) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 4)
ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการ นําบริ บทและภูมิ ปั ญญาของท้องถินมาบูรณาการใน
การจัดการเรี ยนรู ้ 5) ครู มีการวัดและประเมินผล ทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที
หลากหลาย 6) ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ
ด้วยความเสมอภาค 7) ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน 8) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 9) ครู
จัดการเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ13
10

สุนทร พลวงค์, “การพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา
เทศบาล ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย.” (วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 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 , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน , แนวทางการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89.
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สภาวะแวดล้อม (Context)
- สภาพทางภูมิศาสตร์
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยนําเข้ า (Input)

- นโยบาย
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ์

กระบวนการ (Process)
- การบริ หาร

ส
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ก
-ห
ประสิ
ทธิม
ผลของที
มลา
ก
ั
น
ง
สำ

ผลผลิต (Output)
- ประสิทธิภาพ
การทํางานเป็ นทีม

- การปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา
- การเรี ยนการสอน

ข้ อมูลย้อนกลับ
(Feedback)
แผนภูมิที 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิง
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, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, แนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89.
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครังนี มุ่งศึกษาประสิทธิผลของทีมกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของ รอบบิ นส์ (Robbins) ประกอบด้วย ด้านการออกแบบงาน (work
design) คือ 1) ความมีอิสระ 2) ความหลากหลายทางทักษะ 3) ความชัดเจนของงาน 4)
ความสําคัญของงาน ด้านการจัดองค์ประกอบ (composition) คือ 1) ความสามารถ 2) บุคลิกภาพ
3) ความหลากหลายของบทบาท 4) ขนาด 5) ความยืดหยุน่ ด้านการจัดบริ บท (context) คือ 1)
ทรัพยากรเพียงพอ 2) มีภาวะผูน้ าํ 3) การประเมินผลงานและให้ และด้านการจัดกระบวนการ
(process) คือ 1) วัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) เป้ าหมายเฉพาะชัดเจน 3) ความเชือมันของทีม 4) ระดับ
ความขัดแย้ง 5) การออมแรงทางสังคม 14 ส่วนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดของ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ประกอบด้วย 1) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 2) ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูล
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน 3) ครู ออกแบบและจัดการ เรี ยนรู้ที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 4) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีที
เหมาะสม ผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ 5) ครู
มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการทีหลากหลาย 6) ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 7) ครู มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 8) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 9)
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 15 ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิด
ทฤษฎีมาเป็ นขอบเขตของการวิจยั ดังแผนภูมิที 2
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Stephen P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ. :
Prentice-Hall, 2001), 264.
15
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554),
74-89.
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ประสิทธิผลของทีม (Xtot)
1. การออกแบบงาน
(Work design : X1)
2. การจัดองค์ประกอบ
(Composition : X2)
3. การจัดบริ บท
(Context : X3)
4. การจัดกระบวนการ
(Process : X4)

การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
(Ytot)
1. ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ (Y1)
2. ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูล
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพือพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน (Y2)
3. ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ ทีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (Y3)
4. ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนํา
บริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้ (Y4)
5. ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (Y5)
6. ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวติ ด้วยความ
เสมอภาค (Y6)
7. ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ใน
วิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (Y7)
8. ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ น
สมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8)
9. ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ (Y9)
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แผนภูมิที 2 ขอบเขตของการวิจยั
ทีมา
: Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ :
Prentice Hall., 2001), 256-277.
: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, แนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 74-89.

13
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในความหมายของคําศัพท์ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั จึง
กําหนดนิยาม ขอบเขตของศัพท์เฉพาะ ไว้ดงั นี
ประสิทธิ ผลของทีม หมายถึง กระบวนการทีผูบ้ ริ หารและครู ร่วมใจกัน ดําเนินงาน
ตามเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีของตนทีกําหนดไว้ เพือส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานด้านการจัด
การศึกษาของครู ให้สามารถปฏิบตั ิงานตามบทบาทและหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลซึงประกอบด้วย การจัดรู ปแบบงาน การจัดองค์ประกอบ การจัดบริ บทและการ
จัดกระบวนการ
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน ด้ านการจัดการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับ
คุณลักษณะและคุณภาพทีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ซึงผู ้
ประกอบวิชาชีพครู ทางการศึกษาขั นพืนฐานต้องประพฤติปฏิบตั ิตาม บทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สถานศึกษาสังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หมายถึง
สถานศึกษา ทีเปิ ดทําการสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน่วยงานหรื อองค์การทีจัดตังขึนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 34 มีหน้าทีรับผิดชอบจัดการศึกษาขัน
พืนฐานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ได้แก่ อําเภอโพธา ราม อําเภอบ้านโป่ ง
อําเภอบางแพ และอําเภอดําเนินสะดวก
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิดของ
นักการศึกษา สาระสําคัญทางวิชาการเกียวกับ 1) ประสิทธิ ผลของทีม 2) การปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 3) สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 และ
4) งานวิจยั ทีเกียวข้อง มีรายละเอียดดังนี
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ความหมายของประสิทธิผลของทีม
การดําเนิ นงานให้องค์กรบรรลุตามเป้ าหมายทีวางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพนัน ทีมงาน
มีส่วนสําคัญอย่างมาก หากทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองอยูใ่ นทีมงานเดียวกันและร่ วมแรงร่ วมใจ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จร่ วมกัน งานก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องสร้างทีมงานขึน
ในองค์กรและกระตุน้ ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในฐานะส่วนหนึงของทีมงาน
ในความหมายของทีมงานได้มีผกู้ ล่าวไว้ดงั นี
ทีมงาน หมายถึง กลุ่มของบุคคลทีทํางานร่ วมกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ช่วยกันทํา งานเพือให้บรรลุเป้ าหมายเดี ยวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผูร้ ่ วมทีมต่างมีความ
พอใจในการทํางานนัน1
ทีมงาน หมายถึง การทีบุคคลตังแต่สองคนขึนไปมาร่ วมทํา กิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน สนับสนุนช่วยเหลือ ใช้ทกั ษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ
และมีการประสานงานอย่างดี เพือแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้ าหมายสูงสุด
ของทีมได้2
ทีมงาน หมายถึง คนกลุ่มเล็กๆ ทีมีทกั ษะการทํา งานทีแตกต่างกัน ซึงเป็ นทักษะทีเติม
เต็มซึงกันและกัน และมีเป้ าหมายในการทํา งานร่ วมกัน โดยสมาชิกในทีมทุกคนต่างก็มีส่วน
1

สุนนั ทา เลาหนันท์, การสร้ างทีมงาน, พิมพ์ครังที 4 (กรุ งเทพฯ : แฮนด์เมดสติกเกอร์
แอนด์ดีไซน์, 2551), 140.
2
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัตม, “การศึกษาการทางานเป็ นทีมของพนักงานครู เทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 11.
14
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รับผิดชอบต่อเป้ าหมายของทีมร่ วมกัน นอกจากนี การทํา งานเป็ นทีมยังต้องอาศัยการประสานงาน
ระหว่างสมาชิกในระดับสูงด้วย3
ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การยอมรับในผลผลิตหรื อบริ การทีลูกค้ามอบให้ทีมงาน
สมาชิกทีมปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายขององค์การ ทุกคนในทีมมีความพึงพอใจและเต็มใจให้ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือทีมอย่างต่อเนือง ทีมมีความก้าวหน้าและมันคง และได้รับการส่งเสริ มการทํางาน
เป็ นทีมจากองค์การ4
ประสิทธิผลของทีม หมายถึง ความสัมฤทธิผลในผลผลิตจากการปฏิบตั ิงานใน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านนวั ตกรรมหรื อการปรับตัว (Innovation / adaptation) คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อความต้องการของสิ งแวดล้อมและมีการเปลียนแปลงไปในทาง
สร้างสรรค์ 2) ด้านความมีศกั ยภาพ (Efficiency) ทีมทีมีประสิทธิผลต้องสามารถทําให้องค์การไป
ถึงเป้ าหมาย โดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อย 3) ด้านคุณภาพ (Quality) ความสามารถของทีมทีทําให้
เกิดผลสําเร็ จทีสูงกว่าทีกําหนดจากทรัพยากรทีจํากัดและสําเร็ จตามความคาดหวังของลูกค้า และ
4) ด้านความพึงพอใจของสมาชิก (Satisfaction) ความสามารถในการรักษาความผูกพันของสมาชิก
และความกระตือรื อร้นทีจะพยายามไปให้ถึงเป้ าหมายของทีม5
ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การทีทีมงานบรรลุในวัตถุประสงค์ของทีม สมาชิกได้รับ
การตอบสนองในความต้องการอย่างพึงพอใจ และการทีทีมสามารถรักษาทีมให้ดาํ รงอยูต่ ่อไป6
สรุ ปได้ว่า ประสิทธิผลของทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลทีมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ
ด้านมารวมตัวกันทํางานอย่างใดอย่างหนึงในองค์กรเดียวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ทีตังไว้ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในทีมต่างใช้ทกั ษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ช่วยกันทํา งาน
แก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อเป้ าหมายทีตังไว้ เพือให้งานบรรลุเป้ าหมายเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3

สุรีพร พึงพุทธคุณ, การบริหารจัดการทีมงาน (กรุ งเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2550),

175.
4

Kreitner and Kinicki, Organizational Behavior, 6th ed. (Boston : McgrawHill/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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แนวคิดของประสิทธิผลของทีม
การทํางานเป็ นทีมถือเป็ นแนวปฏิบตั ิทีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทังนีเนื องจาก มี
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทีแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทีมงานให้ทาํ
งานได้คล่องตัวช่วยให้ผลการ
ปฏิบตั ิงานดีขึนหลายประการ มีนกั วิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกียวกับการทํางานเป็ นทีมไว้ เช่น
การทํางานเป็ นทีมให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลนัน ต้องมีการแบ่งทังงาน
หน้าที และความรับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู ้ความสามารถ รวมทังคว ามถนัดของแต่ละ
บุคคล ผูบ้ ริ หารต้องตระหนักว่าบุคลากรมีความสามารถแตกต่างกัน ถนัดหรื อเชียวชาญคนล ะด้าน
การประสานความร่ วมมือร่ วมใจ การทุ่มเทกําลังความคิดและสติปัญญาย่อมนํามาซึงความสําเร็ จ
ของงาน การทํางานเป็ นทีมจึงเกิดขึน ผูบ้ ริ หารจะต้องสร้างเงือนไขให้กลุ่มบุคคลภายในองค์กร
ตระหนักว่าพวกตนต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกันต้องพึงพาอาศัยประสบการณ์ ความสามารถและความ
ยินยอมพร้อมใจของทุกคน และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเรื องการทํางานกลุ่มหรื อเป็ น
ทีม จึงสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันได้7
หลักในการทํางานเป็ นทีม มีคุณลักษณะทีสําคัญ 4 ประการ คือ ภารกิจของทีม
ขอบเขตการทํางานทีชัดเจน การมอบหมายอํานาจในการบริ หารจัดการกระบวนการทํางานของทีม
อย่างชัดเจน และการมีสมาชิกอยูภ่ ายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม8
จากแนวคิดเกียวกับการทํางานเป็ นทีมของนักวิชาการทีกล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้ว่า การ
ทํางานเป็ นทีมนอกจากจะช่วยให้การดําเนินงานประสบผลสํา เร็ จแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในทีมเกิด
ความรู้สึกเป็ นส่วนหนึงของทีม มีความจงรักภักดีต่อทีมงาน แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ พึงพา
อาศัยซึงกันและกัน ร่ วมกันแก้ไขปัญหา และดํา เนินงานตามทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที การ
ทํางานเป็ นทีมทีมีประสิทธิภาพจะสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็ จอย่างยังยืน
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หลักการทํางานเป็ นทีม
จากการศึกษาข้อมูลการทํางานเป็ นทีมพบว่า การทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสํา เร็ จนัน
ต้องมีหลักสําคัญในการปฏิบตั ิหลายประการ นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการทํา งานเป็ น
ทีมไว้ดงั นี
7

สุนทร พลวงค์, “การพัฒนาการทางานเป็ นทีมของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา
เทศบาล ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย.” วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 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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หลักในการทํางานเป็ นทีมว่า ทีมทีแท้จริ ง มีคุณลักษณะทีสํา คัญ 4 ประการ คือ ภารกิจ
ของทีม ขอบเขตการทํางานทีชัดเจน การมอบหมายอํานาจในการบริ หารจัดการกระบวนการทํางาน
ของทีมอย่างชัดเจน และการมีสมาชิกอยูภ่ ายในช่วงเวลาหนึงๆ ทีเหมาะสม9
ทีมอาจมีภารกิจและเป้ าหมายเฉพาะของแต่ละทีมเป็ นตัวขับเคลือนกิจกรรมต่าง ๆ แต่
ทีมจะมีลกั ษณะทัวๆ ไปในการทํา งานทีเหมือนกัน คือ ทีมจะตังเป้ าหมายให้ชดั เจนและทํา ตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ให้ได้ มีความเห็นพ้องต้องกันในแนวทางดํา เนินโครงการ พัฒนากระบวนการ
ทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วง ถ่ายทอดและฝึ กฝนทักษะซึงกันและกัน ดําเนินการตามกระบวนการทีวางไว้
ประเมินและแก้ไขกระบวนการให้ถกู ต้อง โดยพิจารณาจากผลการชีวัดและการวิเคราะห์ สือสารให้
สมาชิกในทีมและทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทราบ 10
หลักในการทางานเป็ นทีมนันต้องมีองค์ประกอบพืนฐานทีสําคัญ ดังนี 1) ต้องประกอบ
ไปด้วยบุคคลตังแต่ 2 คนขึนไป 2) บุคคลในกลุ่มต้องมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน 3) บุคคลในกลุ่มต้อง
สัมพันธ์ต่อกันอย่างมีแบบแผน 4) บุคคลในกลุ่มต้องพึงพากันในการปฏิบตั ิงาน 5) บุคคลในกลุ่ม
ถือว่าตนเป็ นสมาชิกของทีมงาน 6) บุคคลในกลุ่มมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายเดียวกัน 7) บุคคล
ในกลุ่มคิดว่าการทํา งานร่ วมกันช่วยให้งานสํา เร็ จ 8) บุคคลในกลุ่มมีความสมัครใจทีจะทํา งาน
ร่ วมกัน 9) บุคคลในกลุ่มมีความเพลิดเพลินทีจะทํา งานและผลิตผลงานคุณภาพสูง 10) บุคคลใน
กลุ่มพร้อมทีจะเผชิญปัญหาร่ วมกัน11
สรุ ปได้ว่า หลักการทํา งานเป็ นทีมให้ประสบผลสํา เร็ จนัน สมาชิกทุกคนในทีมต้อง
ร่ วมมือร่ วมใจกันดํา เนินงานตามเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีทีกํา หนดไว้ ภายใต้บรรยากาศ ที
อบอุ่นเป็ นกันเอง เคารพและให้เกียรติซึงกันและกัน มีการติดต่อสือสารทีชัดเจนและร่ วมกันแก้ไข
ปั ญหาทีเกิดขึนอย่างเปิ ดเผย
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Richard J. Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances
(Boston, in Harvard Business School Press, 2002), 178.
10
ไพโรจน์ บาลัน, ทักษะการบริหารทีม (กรุ งเทพฯ : แอคทีฟ พริ นท์ จํากัด, 2551),177180.
11
สุนนั ทา เลาหนันทน์, การสร้ างทีมงาน} พิมพ์ครังที 4 (กรุ งเทพฯ : แฮนด์เมดสติกเกอร์
แอนด์ดีไซน์, 2551),140.
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การสร้ างทีมงานทีมีประสิทธิผล
ทีมงานทีมีประสิทธิผลนันจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การ ออกแบบ
งาน (Work design) การจัดองค์ประกอบ (Composition) การจัดบริ บท (Context) และการจัด
กระบวนการ (Process) โดยแต่ละด้านดังกล่าวสามารถแยกเป็ นรายการย่อยได้อีก ซึงรอบบินส์
ได้นาํ รายล ะเอียดเสนอในลักษณะทีเรี ยกว่า รู ปแบบของทีมงานมีประสิทธิผล
(A team
effectiveness model)12
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Stephen P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ :
PrenticeHall., 2001), 256-277.
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ด้านการออกแบบงาน (work design)
- ความมีอิสระ
- ความหลากหลายทางทักษะ
- ความชัดเจนของงาน
- ความสําคัญของงาน
ด้านการจัดองค์ประกอบ (composition)
- ความสามารถ
- บุคลิกภาพ
- ความหลากหลายของบทบาท
- ขนาด
- ความยืดหยุน่
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ด้านการจัดบริ บท (context)
- ทรัพยากรเพียงพอ
- มีภาวะผูน้ าํ
- การประเมินผลงานและให้รางวัล

ประสิทธิผลของทีม

ด้านการจัดกระบวนการ (process)
- วัตถุประสงค์ร่วมกัน
- เป้ าหมายเฉพาะชัดเจน
- ความเชือมันของทีม
- ระดับของความขัดแย้ง
- การออมแรงทางสังคม
แผนภูมทิ ี 3 รู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมของรอบบินส์
ทีมา
: Stephen P. Robbins, Organizational behavior, 9thed. (Upper Saddle River, NJ :
PrenticeHall., 2001), 278.
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1. การออกแบบงาน (Work design)
ทีมงานทีมีประสิทธิผลต้องปฏิบตั ิงานและมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการทําให้งาน
บรรลุเป้ าหมาย การออกแบบจัดรู ปงานจึงมีความสําคัญโดยต้องคํานึงถึงตัวแปรต่างๆ เช่น ต้องมี
เสรี ภาพ และความอิสระในการทํางาน (Freedom and autonomy) มีโอกาสได้ใช้ทั กษะและความรู้
ความสามารถต่างๆ งานมีลกั ษณะทีสามารถทําสําเร็ จได้เป็ นภาพรวม ทังงานและผลผลิตมีความ
ชัดเจน งานหรื อโครงการทีทําส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ เป็ นต้น คุณลักษณะของงานตามทีจัดดัง กล่าว
จะช่วยเสริ มแรงจูงใจของสมาชิกและเพิมความมีประสิ ทธิผลของทีมได้ในทีสุ ด เหตุ
ทีการ
จัดรู ปแบบงานสามารถจูงใจได้เพราะช่วยเพิมความรู ้สึกรับผิดชอบและการเป็ นเจ้าของงานให้แก่
สมาชิกมากขึน งานจึงมีความหมายและน่ าสนใจ
2. การจัดองค์ประกอบ (Composition)
เป็ นด้านทีเกียวกับวิธีจดั ทีมงานว่าควรเป็ นเช่นไร ซึงประกอบด้วยตัวแปรสําคัญ เช่น
ความสามารถและบุคลิกภาพของสมาชิกทีมงาน การกําหนดบทบาทของสมาชิกให้หลากหลาย
ขนาดของทีมงาน ความยืดหยุน่ ของสมาชิก และความเต็มใจร่ วมทีมของสมาชิก ดังรายละเอียดดังนี
2.1 สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member) ในการทํางานทีมทีมีประสิทธิ ผล
นัน ทีมงานจําเป็ นต้องมีทกั ษะ 3 ประเภท ได้แก่ ต้องการบุคคลทีมีความชํานาญด้านเทคนิค
(Technical expertise) ต้องการคนทีมีทกั ษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving
and decision-making skills) โดยมีความสามารถเข้าใจปัญหา มองเห็นทางเลือกต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหา รู้จกั ประเมินเพือหาทางเลือกทีดีทีสุด และทักษะสุดท้ายทีทีมต้องการก็คือ คนทีเป็ นผูฟ้ ัง
ทีดี ยอมรับข้อมูลป้ อนกลับ รู้จกั หาข้อยุติของความขัดแย้ง ซึงรวมเรี ยกว่า ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)
2.2 บุคลิกภาพ (Personality) ความสําคัญของบุคลิกภาพทีมีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
ในองค์การ รวมทังทีมงานด้วย เช่น บุคลิกภาพหลักทังห้ามิติ (Big five personality) ทีมีต่อ
ประสิทธิผลของทีม โดยเฉพาะอย่างยิงทีมทีมีระดับสูงในด้านเกียวกับความเปิ ดเผย (Extraversion)
ความประนีประนอม (Agreeableness) ความยึดมันในหลักการ (Conscientiousness) และความ
มันคงทางอารมณ์ (Emotional maturity) ได้รับการยอมรับว่าเป็ นทีมทีมีผลงานสูง
2.3 มีความหลากหลายของบทบาท (Allocating roles and diversity) เนืองจาก
ทีมงานมีวตั ถุประสงค์ทีต่างกัน ดังนันสมาชิกของทีมควรมาจากการคัดเลือกเพือแน่ ใจว่ามีความ
หลากหลายและตรงกับบทบาทต่างๆ ทีอยูใ่ นทีม
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2.4 ขนาดของทีมงาน (Size of teams) ต้องพอเหมาะไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป
ประมาณ 5-12 คน พอทีจะสือสารกันง่าย ทําให้ทีมเหนียวแน่น มีความผูกพันต่อกันและร่ วม
รับผิดชอบในการทํางานไปสู่เป้ าหมายได้ผลดี
2.5 สมาชิกมีความยืดหยุน่ (Member flexibility) ทีมงานต้องประกอบด้วยสมาชิกที
มีความยืดหยุน่ ในการช่วย เหลือหรื อปฏิบตั ิงานแทนเพือนสมาชิกอืนได้ถา้ จําเป็ น ดังนันในการ
คัดเลือกสมาชิกทีมงาน ควรคัดจากบุคคลทีมีลกั ษณะยืดหยุน่ ได้สูง พร้อมทีจะเรี ยนรู้งานทุกด้าน
เมือได้รับการส่งเข้ารับการฝึ กอบรม เพือกลับมาทํางานทดแทนคนอืนได้หลายหน้าที จึงช่วยให้
ทีมมีประสิทธิผล
2.6 มีสมาชิกทีเต็มใจร่ วมทีม (Member preferences) การทีทีมงานมีคนทีชอบ
ทํางานคนเดียวตามลําพัง แต่ถกู บังคับต้องเข้าร่ วมทีมย่อมแน่นอนว่า จะเกิดปัญหาต่อขวัญกําลังใจ
ของทีม ดังนันการคัดเลือกสมาชิกทีมงานจึงเน้นทีความเต็มใจเข้าร่ วมทีมเป็ นเกณฑ์สาํ คัญ
เช่นเดียวกับเรื องความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และทักษะ ดังกล่าวมาแล้ว
3. การจัดบริ บท (Context)
มีองค์ประกอบสําคัญด้านบริ บทอยู่ 3ประการทีส่งผลให้การปฏิบตั ิงานของทีมเกิด
ประสิทธิผลได้แก่ ทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผูน้ าํ ทีดี และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
การตอบแทนทีดี
3.1 มีทรัพยากรทีเพียงพอ (Adequate resources) เนืองจากทีมงานเป็ นส่วนหนึง
ขององค์การ ดังนันการทีทีมงานจะอยูไ่ ด้จาํ เป็ นต้องพึงพาทรัพยากรจากระบบใหญ่ขององค์การ
การขาดแคลนทรัพยากรอย่างเพียงพอจะลดขีดความสามารถของทีมงานให้นอ้ ยลง การสนับสนุน
ทรัพยากรจึงเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จของทีมงานอย่างยิง ซึงได้แก่ทรัพยากรทีเกียวกับข้อมูล
สารสนเทศทีเป็ นปัจจุบนั เทคโนโลยีทีทันสมัย บุคลากรทีเพียงพอ ได้รับขวัญกําลังใจแล ะการ
สนับสนุนจากฝ่ ายบริ หารและองค์การโดยรวมเพือให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
3.2 การมีภาวะผูน้ าํ และโครงสร้างทีดี (Leadership and structure) เนืองจากการ
ทํางานแบบทีมจําเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเกียวกับเรื องใครมีหน้าทีต้องทําอะไร การมีระบบการ
มอบหมายภาระงาน (Workload) ของแต่ละคนทีเท่าเทียมกัน ต้องวินิจฉัยว่ามีทกั ษะด้านใดบ้างที
ต้องปรับปรุ งพัฒนา จะแก้ไขข้อขัดแย้งทีเกิดขึนอย่างไร จะมีระบบการตัดสิ นใจและหาข้อยุติของ
ทีมงานได้อย่างไร เป็ นต้น การสร้างข้อตกลงในการทํางานและการจัดบุคคลให้เหมาะกับงาน
จําเป็ นต้องมีภาวะผูน้ าํ และโครงสร้างทีดี โดยอาจมาจากผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิกทีมซึงอยูใ่ นบทบาท
ต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การ ผูส้ ่งเสริ ม ผูผ้ ลิต ผูเ้ ชือมโยง เป็ นต้นดังระบุในภาพทีกล่าวมาแล้ว
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3.3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการตอบแทนทีดี (Performance
evaluation and reward systems) กล่าวคือ ระบบดังกล่าวต้องมีความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยต้องสามารถสะท้อนการทํางานทีแท้จริ งได้ อย่างไรก็ตามการใช้วิธีประเมินแล ะ
ให้ผลตอบแทนเป็ นรายบุคคลอาจไม่เหมาะสมกับการทํางานแบบทีม จึงควรใช้วิธีประเมินผลและ
การให้ผลตอบแทนในลักษณะทีมงานมากกว่า เช่น ประเมินผลงานของทังทีม และให้ผลตอบแทน
ตลอดจนสิ งจูงใจต่าง ๆ จากผลงานภาพรวมของทีม เป็ นต้น วิธีการดังกล่าวจะช่วยส่ งเสริ มการ
ทํางานเป็ นทีม และทําให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกันเพิมขึน
4. การจัดกระบวนการ (Process)
ปั จจัยด้านนีที มีผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมได้แก่ สมาชิกมีความผูกพันต่อ
วัตถุประสงค์ ร่ วมกัน การกําหนดเป้ าหมายเฉพาะทีม ความเชือมันในความสามารถของทีม การ
บริ หารความขัดแย้ง และการลดการออมแรงหรื อการเอาเปรี ยบในการทํางานของสมาชิกบางคน
เป็ นต้น
4.1 สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน (A common purpose) ทีมงานจะ
มีประสิทธิผลได้จะต้องมีวตั ถุประสงค์ทีมีความหมายตรงกันเพือช่วยในการกําหนดทิศทางช่วย
สร้างพลังและความผูกพันของหมู่สมาชิก วัตถุประสงค์ในทีนี ก็คือ วิสยั ทัศน์
(Vision) ซึงมี
ขอบเขตกว้างกว่าเป้ าหมายเฉพาะ (Specific goals) สมาชิกของทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอภิปราย ถกปัญหาเพือกําหนดวัตถุประสงค์ทียอมรับร่ วมกันว่าเป็ นของ
ทีมงานและของแต่ละคนด้วย โดยวัตถุประสงค์ร่วมกันดังกล่าวเป็ นเสมือนหางเสือทีกํากับทิศทาง
ของเรื อให้แล่นฝ่ าทุกสภาวะแวดล้อมไปสู่จุดหมายปลายทางทีต้องการ
4.2 การมีเป้ าหมายเฉพาะของทีมงาน (Specific goals) ทีมงานทีประสบความสําเร็ จ
จะต้องสามารถแปลวัตถุประสงค์ร่วมไปเป็ นเป้ าหมายเฉพาะทีเป็ นเชิงปฏิบตั ิ และตรวจวัดได้จริ ง
การมีเป้ าหมายเฉพาะจะช่วยให้ผลงานสูงขึนและเ พิมความมีพลังการทํางานให้แก่ทีมเป้ าหมาย
เฉพาะ ช่วยสื อความหมายการทํางานให้ชดั ขึน และช่วยให้ทีมสามารถทํางานมุ่งผลงาน
4.3 การเชือมันในความสามารถของทีมเอง(Team efficacy) ซึงหมายความถึงความ
เชือมันตนเองของทีมว่ามีความสามารถเพียงพอทีจะปฏิบตั ิภารกิจได้ สําเร็ จ เป็ นคุณสมบัติสาํ คัญ
ของทีมงานทีประสบความสําเร็ จ ทังนีความสําเร็ จครังแรกจะนําไปสู่ความสําเร็ จครังต่อ ๆ ไป
ทีมงานทีเคยประสบความสําเร็ จจะเกิดความเชือมันว่าต้องประสบความสําเร็ จอีกในอนาคต จึงเกิด
แรงจูงใจทีจะทํางานหนักยิงขึน
4.4 มีระดับความขัดแย้งทีพอเหมาะ (Conflict levels) การมีความขัดแย้งไม่ใช่เป็ น
เรื องเสี ยหายแต่อย่างใด ทังนีเพราะทีมใดทีปราศจากความขัดแย้งโดยสิ นเชิงจะเกิดความเฉื อยชา
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ยากทีจะเจริ ญก้าวหน้าได้ ดังนันความขัดแย้งจึงช่วยทําให้ทีมงานเกิดประสิ ทธิผลอย่างแท้จริ ง แต่
มิใช่ความขัดแย้งทุกประเภท เพราะความขัดแย้งบางอย่างเช่น ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ซึง
เกิดจากการขาดทักษะด้านมนุษย์ หรื อความตึงเครี ยดและเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน ล้วนเป็ นความขัดแย้ง
ทีไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ดีถา้ เป็ นการทํางานประเภททีมิใช่งานประจําวันแล้ว ความขัดแย้งที
เกียวกับงานโดยตรง (Task conflict) ถือเป็ นเรื องทีดี เพราะให้ประโยชน์ เนืองจากสมาชิกร่ วมกัน
คิดเมือเกิดความขัดแย้งขึน ความขัดแย้งในงานช่วยกระตุน้ ให้เกิดการถกเถียงโต้แย้ง เกิดการ
ทดสอบแนวคิดของบุคคลทีมีต่อปั ญหาหรื อทางเลือกนัน ทําให้การตั ดสิ นใจของทีมงานดีขึน
ดังนันทีมงานทีมีประสิทธิผลจึงควรมีความขัดแย้งอยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
4.5 การออมแรงทางสังคม (Social loafing) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลทีหลบเลียง
การใช้แรงงานหรื อความพยายามเมือทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ซึงเป็ นการเอาเปรี ยบหรื อกินแรงเพือน
ร่ วมงานคนอืนทีทํางานอย่างเต็มที วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวของทีมงานทีมีประสิทธิผลก็คือ การ
กําหนดให้มีการตรวจสอบความรับผิดชอบ (Accountable) ของทังระดับรายบุคคลและระดับ
ทีมงานอย่างชัดเจน เพือมิให้คนทีมีพฤติกรรมออมแรงทางสังคม สามารถซ่อนเร้นในทีทํางานได้
อีกต่อไป การแสดงความรับผิดชอบทีสามารถตรวจสอบได้ของสมาชิกทีมทีประสบความสําเร็ จ
มักจะทําโดยวัดว่าตรงกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และแนวทางปฏิบตั ิของการทํางานมากน้อย
เพียงไร รวมทังมีความชัดเจนว่าตนเองต้องรับผิดชอบเฉพาะบุคคลมีอะไรบ้าง แ ละส่วนทีต้อง
รับผิดชอบต่อทีมงานมีอะไรบ้าง
นอกจากนี ดูบริ น (Dubrin)13 เสนอว่ากลุ่มก็เป็ นเสมือนบุคคลซึงต้องมีคุณลักษณะที
สนับสนุนให้เกิดความโดดเด่นและความมีประสิทธิผล โดยทีคุณลักษณะเหล่านันแสดงดัง แผนภูมิ
ที 4
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Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada :
Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 207-210.
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คุณลักษณะ
การออกแบบงานให้มีคุณค่า
การมอบอํานาจ
การพึงพาอาศัยกันในงาน
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การรับรู้ความสามารถของทีม

ขนาดและการผสมผสานทีเหมาะสม
ความฉลาดทางอารมณ์

เกณฑ์ของประสิทธิผล
ผลผลิตของงาน
ความพึงพอใจในงาน

การสนับสนุนกลุ่มงาน
กระบวนการกลุ่มทีมีประสิทธิผล
ความเหนียวแน่นในกลุ่ม
ความคุน้ เคยในงาน
แผนภูมทิ ี 4 คุณลักษณะของกลุ่มงานทีสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของดูบริ น
ทีมา : Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada :
Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 207.
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จากแผนภูมิที 4 แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของกลุ่มทีก่อให้เกิดประสิทธิผลในกลุ่ม
งาน ซึงมีรายละเดียดดังนี 14
1. การออกแบบงานให้มีคุณค่า (Enriched job design) กลุ่มทีมีประสิ ทธิผลทีเกิดขึนจาก
การออกแบบงานให้มีคุณค่า ซึงอาจทําโดยการทําให้งานมีความสําคัญการทําให้งานต้องใช้ทกั ษะที
หลากหลาย เป็ นต้น สิงเหล่านีจะทําให้สมาชิกของทีมมีแรงจูงใจภายในอยูใ่ นระดับสูง
2. การมอบอํานาจ (Empowerment) กลุ่มหรื อทีมทีมีประสิทธิผลเชือว่าทีมมีอาํ นาจใน
การปัญหาทีหลากหลายโดยปราศจากการได้รับก ารยอมรับจากฝ่ ายบริ หาร ทีมทีมีอาํ นาจจะเกิด
ประสบการณ์ 4 ด้านร่ วมกันคือ 1) ความมีศกั ยภาพ มีความเชือในตนเองและแสดงออกซึงความ
เชือมันในกระทําด้วยความถนัด 2) การมีความหมาย ความเป็ นอิสระ และผลกระทบต่างๆ
3. การพึงพาอาศัยกันในงาน (Interdependence) ความสําเร็ จของงานนันขึนอยูก่ บั บุคคล
อืน แบ่งเป็ นการพึงพาอาศัยกันในงาน (Task Interdependence) ซึงมีความสําคัญต่อการเพิม
แรงจูงใจและสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในการทํางานกับสมาชิกคนอืนๆ ของกลุ่ม และ
การพึงพากันในเป้ าหมาย (Goal Interdependence) เป็ นความเกียวข้องกันของเป้ าหมายของบุคคลที
มีต่อเป้ าหมายของกลุ่ม
4. การรับรู้ความสามารถของทีม (Team efficacy) เป็ นความเชือของทีมว่าจะประสบ
ความสําเร็ จในงานทีเฉพาะเจาะจง ซึงมีความสัมพันธ์กบั ผลการทํางานของทีม
5. ขนาดและการผสมผสานทีเหมาะสม (Right mix and size) ขนาดของกลุ่ มทีเอือต่อ
ความสําเร็ จในงานนันควรจะใหญ่เพียงพอแต่ไม่ควรจะใหญ่มากเนื องจากกลุ่มใหญ่ก่อให้เกิดความ
เหนียวแน่นน้อย ในทีมข้ามสายงานควรจะมีสมาชิกทีมประมาณ 7- 10 คนทีจะก่อให้เกิดความมี
ผลิตภาพทีมากทีสุด และในกลุ่มทีมีความหลากหลายของสมาชิกในด้านประสบการณ์ ความรู้ และ
การศึกษา โดยทัวไปแล้วจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาเนื องจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีแนวโน้มสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทีแตกต่างกันได้
6. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็ นสิงทีสนับสนุ นให้เกิด
ประสิทธิผลในการทํางานของบุคคล ทีมสามารถได้ประโยชน์จากการทีสมาชิกมีความฉลาดทาง
อารมณ์สูง ในการสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกและภายในทีมและปรับตัวเข้ากับ
สิ งแวดล้อมได้ดี และสําหรับกลุ่มทีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงพบว่าจําเป็ นทีจะต้องสร้างบรรทัด
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Andrew J. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 3rd ed. (Canada :
Thomson South-Western.Dubrin, 2005), 206-210.
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ฐานทางสังคมทีจําเป็ นในการสร้างความไว้วางใ จระหว่างสมาชิก สร้างเอกลักษณ์ของกลุ่ม และ
สร้างศักยภาพความสามารถในทีม
7. การสนับสนุนจากกลุ่มงาน (Support for work group) ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมที
สนับสนุนกลุ่มมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผล องค์ประกอบเหล่านันคือ การให้ขอ้ มูลข่าวสารกลุ่ม
การแนะนําชีแนะสมาชิกกลุ่ม การเตรี ยมเทคโนโลยีทีจําเป็ น การได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล
และการฝึ กอบรม
8. กระบวนการกลุ่มทีมีประสิทธิผล (Effective group processes) กิจกรรมต่างๆที
เกิดขึนภายในทีม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม เช่น การแบ่งงาน การติดต่อสือสาร และการมี
ส่วนร่ วมในทีม
9. ความเหนียวแน่นในกลุ่ม (Group cohesiveness) ความใกล้ชิดของสมาชิกคนหนึงกับ
สมาชิกอืนๆ ในทีม เป็ นความสัมพันธ์ทีดึงให้สมาชิกอยูด่ ว้ ยกันได้ หากปราศจากความเหนียวแน่น
กลุ่มจะพบกับความล้มเหลวทีจะสร้างพลังไปสู่ความสําเร็ จ
ขนาดกลุ่มทีเหมาะสมและการ
ผสมผสานทีลงตัวในกลุ่มจะทําให้เกิดความเหนียวแน่นในกลุ่ม
10. ความคุน้ เคยในงาน (Familiarity with job) การทีสมาชิกมีความรู้และคุน้ เคยในงาน
ทีทํา ในเพือนร่ วมงานและสภาพแวดล้อมทีอยู่ เกิดประสบการณ์ เกิดความเชียวชาญ ซึงมีผลทําให้
เกิดประสิทธิผลในการทํางานเป็ นทีม เนืองจากการทีต้องสร้างความคุน้ เคยใหม่อาจจะต้องสูญเสีย
เวลาในช่วงหนึงเพือปรับตัว
นอกจากนี ดรู สเกทและวอล์ฟ (Druskat & Wolff)15 แสดงรู ปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมดังแผนภูมิที 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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การตัดสินใจดีขึน เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึน
ผลิตภาพสูงขึน

การมีส่วนร่ วม การให้ความร่ วมมือ
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ความไว้วางใจ ความเป็ นเอกลักษณ์
การรับรู้ความสามารถ

ปรี ชาเชิงอารมณ์ของทีม

แผนภูมทิ ี 5 รู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมของดรู สเกทและวอล์ฟ
ทีมา : Druskat, V.U; and Wolff, S.U. Building The Emotional Intelligence of Groups. in The
Harvard Business Review. March, 2001, 83.
จากแผนภูมิที 5 อธิบายรู ปแบบความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมได้ว่า (Druskat;
& Wolff) การทีทีมจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีผลิตผลมากขึนนันจะต้องได้รับการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างสมาชิกในทีมในระดับสูง แต่พฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ไม่ง่ายทีจะออกเป็ น
กฎเกณฑ์ให้ปฏิบตั ิ แต่หากสามารถสร้างสภาวะพืนฐาน 3 สภาวะให้เกิดขึนในทีมก่อน ความ
ร่ วมมือร่ วมใจในทีมจะเกิดขึนตามมา สภาวะดังกล่าวได้แก่ 1) ความไว้วางใจทีเหมาะสมระหว่าง
สมาชิก (Matual Trust among Members) 2) ความรู้สึกเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่ม (A Sense of Group
identity) คือ สมาชิกรู้สึกเป็ นเจ้าของกลุ่มทีมีลกั ษณะทีไม่เหมือนใครและเป็ นกลุ่มทีมีคุณค่า และ 3)
ความรู้สึกในการมีความสามารถของกลุ่ม (A sense of group efficacy) คือ ความเชือทีว่าทีมสามารถ
ทํางานได้ดีและสมาชิกกลุ่มทํางานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าแยกกันทํา หลักสําคัญของ
สภาวะทัง 3 นี คืออารมณ์ (Emotion) เพราะการจะเกิดสภาวะทัง 3 นี ได้จะต้องเกิดขึ นใน
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สภาพแวดล้อมของอารมณ์ทีดี เมือนันกลุ่มจึงจะสร้างผลประโยชน์จากการสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ของกลุ่มได้
แมคเชนและวันกลิโนว์ (Mcshane; & Von Glinow)16 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีม แบ่งเป็ น 3 ปัจจัยใหญ่ๆ โดยแสดงเป็ นรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ตามแผนภูมทิ ี 6
สภาพแวดล้อมของทีม
และองค์การ
• ระบบรางวัล
• ระบบรางวัลตอบแทน
• ระบบการติดต่อสือสาร
• ระยะห่างทางกายภาพ
• สิ งแวดล้อมในองค์การ
• โครงสร้างองค์การ
• ภาวะผูน้ าํ องค์การ

การออกแบบทีม
• คุณลักษณะของทีม
• ขนาดของทีม
• องค์ประกอบของทีม
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กระบวนการทีม
• การพัฒนาทีม
• บรรทัดฐานของทีม
• บทบาทของทีม
• ความเหนียวแน่นของทีม

ประสิทธิผลของทีม
• บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การ
• ความต้องการของ
สมาชิกได้รับการ
ตอบสนองเป็ นที
พึงพอใจ
• การักษาทีมให้คงอยู่
ต่อไป

แผนภูมทิ ี 6 รู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมของแมคเชนและวันกลิโนว์
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.
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จาก แผนภูมิที 6 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ทีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของทีม เริ มจาก ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของทีมและองค์การ (Organizational and
team environment) ได้แก่ ระบบรางวัลตอบแทน (Reward systems) ระบบการติดต่อสือสาร
(Communication system) ระยะห่างทางกายภาพ (Physical space) สิ งแวดล้อมในองค์ การ
(Organizational environment) โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) ภาวะผูน้ าํ องค์การ
(Organizational leadership) โดยทีปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมของทีมและองค์การนี ส่ งผลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลของทีมผ่าน ปัจจัยกระบวนการของทีม (Team process) ได้แก่ การพัฒนาที ม (Team
development) บรรทัดฐานของทีม (Team norms) บทบาทของทีม (Team roles) ความเหนียวแน่น
ของทีม (Team cohesiveness) และผ่าน ปัจจัยด้านการออกแบบทีม (Team design) ได้แก่
คุณลักษณะของทีม (Task characteristics) ขนาดของทีม (Team size) องค์ประกอบของทีม (Team
composition) และปัจจัยด้านกระบวนการของทีม (Team process) ได้แก่ การพัฒนาทีม (Team
development) บรรทัดฐานของทีม (Team norms) บทบาทของทีม (Team roles) ความเหนียวแน่น
ของทีม (Team cohesiveness) และ การออกแบบทีม (Team design) ได้แก่ คุณลักษณะของทีม
(Task characteristics) ขนาดของทีม (Team size) องค์ประกอบของทีม (Team composition) ยัง
ส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีมอีกด้วย
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ทฤษฎีทีเกียวข้ องกับการทํางานเป็ นทีม
การทํา งานเป็ นทีมนัน จะต้องทํา ความเข้าใจเกียวกับธรรมชาติพืนฐานของมนุ ษย์ใน
องค์กรเป็ นเบืองต้น โดยนํา ทฤษฎีทีสํา คัญมาประกอบการอธิบายและประยุกต์เข้ากับการทํา งาน
เป็ นทีม17 ได้รวบรวมทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกับการทํางานเป็ นทีม อธิบายตามลําดับได้ ดังนี
1. ทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของ (Maslow (Maslow’s Hierarchy of Need
Theory)
ความต้องการของมนุษย์มีลาํ ดับขันความต้องการอยู่ 5 ประการ ดังนี คือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขัน
พืนฐานของมนุ ษย์ เช่น ความต้องการอาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีอยูอ่ าศัย และยารักษาโรค เป็ นต้น

17

บุตรี จารุ โรจน์, ภาวะผู้นําและการพัฒนาทีมงาน, พิมพ์ครังที 2 (กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์, 2549),365-375.
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2. ความต้องการด้านความมันคงปลอดภัย (Security and Safety Needs) ภายหลัง
จากทีร่ างกายได้รับการตอบสนองในสิ งจําเป็ นต่างๆ แล้วคนก็นึกถึงความต้องการด้านความมันคง
ปลอดภัยนี
3. ความต้องการเป็ นทียอมรับของสังคม (Social Belongingness Needs) ได้แก่
ความต้องการเป็ นทียอมรับของกลุ่มหรื อสังคม ความต้องการอยากเป็ นสมาชิกขององค์กร ความ
ต้องการความรักจากเพือนร่ วมงาน
4. ความต้องการเกียรติยศชือเสียง (Self-esteem Needs) เช่น ความต้องการเคารพ
ในตนเอง และความอยากมีเกียรติในสังคม 
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self-actualisation Needs) เช่น ความต้องการ
ทีจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที และความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงความต้องการส่ วนสุ ดท้ายนี
จะเน้นทีการพัฒนาส่วนบุคคล
2. ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzber : Two-Factor Theory)
ปัจจัยทีมีผลต่อการจูงใจในการดําเนินการของทีมมี 2 ประเภท คือ
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับความพอใจในงานทีทํา
2. ปัจจัยอนามัยหรื อบํารุ งรักษา (Hygiene / Maintenance Factors) คือปัจจัยแตกต่าง
จากปัจจัยจูงใจโดยสิ นเชิง เพราะเป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับความไม่พอใจในงานทีทํา
เช่น ถ้าสมาชิกทีมได้รับเงินเดือนน้อยไม่เพียงพอกับการใช้สอยในชีวิตประจํา วันก็จะเกิดความไม่
พอใจในงานทีทําอยูแ่ ต่ไม่จาํ เป็ นทีว่ามีสมาชิกบางคนได้รับเงินเดือนสูงแล้วจะพอใจในการทํา งาน
ทีทํา
ถ้าการทํางานในทีมมีสภาวะเกียวกับปัจจัยจูงใจเป็ นไปอย่างเหมาะสม เช่นผูน้ าํ ทีม
รับรู้ว่าการดําเนินงานสําเร็ จยอมรับในตัวสมาชิกทีม และทุกคนในทีมมีความรับผิดชอบก็แสดงให้
เห็นว่าสมาชิกได้รับการจูงใจในระดับสูง ในทางตรงกันข้ามถ้าผูน้ าํ ทีมไม่สนใจต่อปัจจัยจูงใจ
เหล่านี ก็แสดงให้เห็นว่าระดับการจูงใจในทีมตํา ถึงแม้ปัจจัยอนามัยได้รับการดํา เนินการอย่าง
เหมาะสมในทีมก็ตาม
ถ้าผูน้ าํ ทีมดํา เนินการเกียวกับปัจจัยอนามัยได้อย่างเหมาะสมสมาชิ กทีมก็จะเกิด
ความพอใจและสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี เป็ นสิงจูงใจเขาได้ แต่ถา้ ผูน้ าํ ทีมดํา เนินการเกียวกับปัจจัย
อนามัยอย่างไม่เหมาะสมก็จะทาให้สมาชิกเกิดความไม่พอใจและจะมีผลในทางลบกับทีมได้
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3. ทฤษฎีจูงใจสู่ ความสํ าเร็จของ (McCelland (McCelland : Achievement
Motivation Theory)
การจูงใจทีมีอิทธิพลต่อความต้องการทีสํา คัญทีสุดแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ
ความสําเร็ จ (Achievement) การมีส่วนร่ วม (Affiliation) และอํานาจ (Power) หรื ออาจกล่าว ให้ง่าย
ทีสุดก็คือ
1. ความต้องการสู่ความสํา เร็ จ (Achievement Needs) ในการดํา เนินการ เช่น
สมาชิ กทีมถูกจูงใจให้ดาํ เนินการจนบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพก็เท่ากับว่าเขาต้องการ
ความสําเร็ จในงาน คนงานทีมีความต้องการความสําเร็ จในงานสูงต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
มีความรับผิดชอบ
มักตังเป้ าหมายทียาก ๆ สาหรับตนเอง
ต้องการปฏิกิริยาโต้ตอบหรื อผลสําเร็ จทีเจาะจง หรื อโดยทันที
มุ่งมันต่อการการปฏิบตั ิงาน
2. มุ่งความต้องการมีส่วนร่ วม (Affiliation Needs) เป็ นเรื องเกียวกับการยอมรับ
มิตรภาพ สมาชิกทีมมีความต้องการประเภทนี จะมีผลการดํา เนินงานทีดีทีสุดในทีม ซึงทํา ให้เกิด
ความสัมพันธ์ในสังคมและมิตรภาพขึนในทีม
3. ความต้องการอํานาจ (Power Needs) คือ ความต้องการทีจะทําการควบคุม และมี
อิทธิพลต่อผูอ้ ืน ถ้าบุคคลใดมีความต้องการอํานาจสูงก็จะมีแนวโน้มทีจะกลายเป็ นผูน้ าํ ทีมซึงมีผล
การดําเนินการดีกว่าบุคคลอืน ๆ ในทีม
4. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (Mcgregor’s Theory X and Theory Y)
ทฤษฎี X เชือว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วไม่ชอบทํางาน ไม่มีความทะเยอทะยาน
มีความรับผิดชอบน้อย มีความคิดริ เริ มน้อยในการแก้ปัญหาขององค์กร การจูงใจเป็ นการจูงใจทาง
ร่ างกายและความปลอดภัยเท่านัน คนส่วนใหญ่ชอบให้ควบคุมอย่างใกล้ชิดและถูกบังคับเพือให้
เกิดความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กร
ทฤษฎี Y เชือว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทํางาน ตังใจทํางานสามารถควบคุม
ตนเองเพือทําให้เป้ าหมายขององค์กรประสบผลสําเร็ จ สามารถใช้ความคิดริ เริ มในการแก้ปัญหา
ขององค์กร การจูงใจเป็ นเรื องของความต้องการมีชือเสียงและความสําเร็ จในชีวิต สามารถสังการ
ได้ดว้ ยตนเอง และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการทํางานอย่างต่อเนือง ถ้าหากได้รับการจูงใจ
อย่างถูกต้อง
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5. ทฤษฎีความคาดหวัง
คือ ทฤษฎีทีให้ขอ้ คิดว่าการจูงใจเป็ นส่วนหนึงของความคาดหวังส่วนบุคคล และการจูง
ใจในแต่ละบุคคลขึนอยูก่ บั สองสิงคือ สมาชิกมีความต้องการมากน้อยแค่ไหน และคิดว่าจะสามารถ
ทําสิ งนันได้อย่างไร
สภาวะการของค่านิยมและผลทีแต่ละคนได้รับจะต้องตอบสนองความต้องการทีแท้จริ ง
ของเขาได้ เช่น ความสํา เร็ จในงาน การเป็ นทียอมรับนับถือ มีความยึดมันในความคิดของตนเอง
รวมถึงการได้รับความก้าวหน้าและรายได้เพิมขึนด้วย
ทฤษฎีความคาดหวังทําให้ทราบว่าผูน้ าํ ทีมควรทําการเปลียนแปลงให้เกิดขึนในทีมโดย
1. พิจารณาถึงความสําเร็ จทีสมาชิกแต่ละคนต้องการ
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2. ตัดสินใจเกี
ส ยวกับการดําเนินการทีจําเป็ นทีจะทํ
3. ทําให้เกิดความแน่ใจว่าระดับการดําเนินการทีกําหนดขึนทําให้ทีมบรรลุเป้ าหมาย

4. ทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผลจากการดําเนินการกับวิธีการดําเนินการที
กําหนดขึน
5. ตรวจสอบสถานการณ์สาหรับความคาดหวังทีหลากหลาย
6. ทําให้แน่ใจว่ามีการให้รางวัลอย่างพอเพียง
7. ทําให้แน่ใจว่าระบบให้ความยุติธรรมกับสมาชิกทุกคน
6. ทฤษฎีความยุตธิ รรม (Equity Theory)
สมาชิกทีมมักจะพิจารณาถึงระบบการให้รางวัลว่าได้รับความยุติธรรมหรื อไม่ ทฤษฎี
ความยุติธรรมนีตังอยูบ่ นสมมติฐานทีว่าสมาชิกทีมโดยทัวไปต้องการได้รับการปฏิบตั ิจากทีมงาน
อย่างยุติธรรมและมักจะเปรี ยบเทียบผลงานและรางวัลทีได้รับกับสมาชิกทีมคนอืนๆ เสมอ
ทฤษฎีนีตังอยูบ่ นฐานของหลักการทีซึงได้รับข้อมูลมาจากองค์กรโดยทัวไป และนํามา
ปรับใช้กบั การทํางานเป็ นทีม ดังนี
1. ถ้าสมาชิกทีมรู้ว่าพวกเขาได้รับรางวัลซึงไม่เหมาะสมจากทีม พวกเขาก็จะไม่
พอใจและก็จะทํางานอย่างไม่เต็มความสามารถและก็อาจจะพยายามออกจากทีม
2. ถ้าสมาชิกทีมมีความเชือว่าพวกเขาได้รับรางวัลไม่เหมาะสมกับงานทีเขาได้ทาํ
พวกเขาก็จะรักษาระดับการทํางานของพวกเขา คือไม่มีความพยายามทีจะทําให้เกิด ผลงานทีมี
ระดับสูงขึน
3. ถ้าสมาชิกทีมรู้ว่ารางวัลทีพวกเขาได้รับมากกว่าทีเขาคาดคิดบนพืนฐานของ ความ
ยุติธรรม พวกเขาก็จะทํางานหนักขึน
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เป็ นทีแน่นอนว่าทฤษฎีนีตังอยูบ่ นพืนฐานของความเข้าใจ สมาชิกทีมอาจจะประเมินผล
งานของเขาสูงเกินไป หรื อเขาอาจประเมินรางวัลทีสมาชิกคนอืนได้รับผิดพลาด ไม่ว่าทฤษฎีนี จะ
เป็ นทียอมรับหรื อไม่ก็ตามก็ยงั พบว่าทฤษฎีนีเป็ นสิงจําเป็ นสําหรับผูน้ าํ ทีมทีจะระวัง ถึงความเข้าใจ
ของสมาชิกทีมทีจะว่าผูน้ าํ ทีมไม่ยตุ ิธรรม เพราะว่าพวกเขามักมีพฤติกรรมทีอยากได้รางวัลเพิม
ขึนอยูต่ ลอดเวลา
7. ทฤษฎีเสริม (Reinforcement Theory)
ทฤษฎีนีให้ขอ้ เสนอเกียวกับพฤติกรรมการให้ความสนับสนุนต่อเงือนไขต่างๆ และอาจ
กล่าวได้ว่าสิงแวดล้อมเป็ นต้นเหตุที ก่อเกิดพฤติกรรมต่อเงือนไขต่างๆ เหล่านัน ทฤษฎีนีทํา ให้
ความต้องการทีแท้จริ งของสมาชิกลดลง นําเข้าสู่พฤติกรรมแบบต่างๆ โดยเน้นหนักทีว่าอะไร
จะเกิดขึนเมือเขาเริ มดําเนิ นการบางสิ งบางอย่าง ทฤษฎีนีถ้าหากทําให้เกิดขึนในทีมจะทํา ให้สมาชิก
ทีมได้พฒั นาตัวเอง และนําพาให้เกิดความร่ วมมือขึนในทีมด้วย
8. ทฤษฎีเป้าหมาย (Goal-Setting Theory)
เป็ นทฤษฎีทีเชือว่าพฤติกรรมต่างๆ สามารถทํา ความเข้าใจได้ในรู ปแบบของการ
ตังเป้ าหมาย โดยมุ่งประเด็น 3 เรื อง คือ คุณลักษณะเฉพาะของเป้ าหมาย (Goal Specificity)
อุปสรรคของเป้ าหมาย (Goal Difficulty) และการยอมรับในเป้ าหมาย (Goal Acceptance)
องค์ป ระกอบทังสามนี มีอิทธิพลต่อการดํา เนินการ การแข่งขัน การมีส่วนร่ วม และสิ งย้อนกลับ
สมาชิกจะปรับปรุ งการดําเนินงานถ้าหากมีคุณลักษณะเฉพาะของเป้ าหมายมากกว่าวัตถุประสงค์ที
ผูบ้ งั คับบัญชากําหนดให้ทาํ
สรุ ป ทฤษฎีทีกล่าวมาข้างต้นหากได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด ก็จะทํา ให้เข้าใจ
ธรรมชาติของคนทํางานว่าต้องใช้ความละเอียดอ่อนอย่างสูงต่อการจูงใจ เพือให้คนทํา งานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร และต่อทีมงานทีรับผิดชอบร่ วมกัน
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การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา เป็ นเครื องมือสําคัญของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาซึงพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2546 กําหนดให้เป็ นวิชาชีพ
ควบคุมทางการศึกษา ตังแต่วิชาชีพครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน (ตามทีประกาศกําหนดในกฎกระทรวง ) จะต้องปฏิบตั ิเพือให้เกิดผลดีต่อ
ผูร้ ับบริ การ อันถือเป็ นเป้ าหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทีถูกต้องให้สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สม
กับการเป็ นวิชาชีพชันสูงและได้รับการยอมรับ
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ความหมายของการปฏิบส
ัตงิ ำานตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึ

ข้อกําหนดเกียวกับคุณลักษณะและคุณภาพทีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ิตาม เพือให้เกิดคุณภาพใน
การประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมันศรัทธาให้แก่ผรู ้ ับบริ การจากวิชาชีพได้ว่า เป็ น
บริ การทีมีคุณภาพ ต อบสังคมได้ว่าการทีมีกฎหมายให้ความสําคัญกับวิชาชีพทางการศึกษา และ
กําหนดให้เป็ นวิชาชีพควบคุมนัน เนืองจากเป็ นวิชาชีพทีมีลกั ษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู ้ ทักษะ และ
ความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 49 กําหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วชิ าชีพ หมายถึง ข้อกําหนดสําหรับผูท้ ีจะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอทีจะประกอบวิชาชีพ จึงจะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพือใช้เป็ นหลักฐานแสดงว่าเป็ นบุคคล
ทีมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์พร้อมทีจะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
2. มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพให้
เกิดผลเป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนด พร้อมกับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทังความชํานาญเฉพาะด้านและความชํานาญตามลําดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน หรื ออย่างน้อยจะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ทีกําหนดว่ามีความรู้
ความสามารถ และความชํานาญ เพียงพอทีจะดํารงสถานภาพของการประกอบวิชาชีพต่อไปได้
หรื อไม่ นันก็คือ การกําหนดให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี
3. มาตรฐานการปฏิบัตติ น หมายถึง ข้อกําหนดเกียวกับการประพฤติตนของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็ นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบตั ิ เพือดํารง
ไว้ซึงชือเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิศรี แห่ งวิชาชีพ ตามแบบแผนพฤติกรรมตา มจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพทีคุรุสภาจะกําหนดเป็ นข้อบังคับต่อไป หากผูป้ ระกอบวิชาชีพผูใ้ ดประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ทําให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอืนจนได้รับการร้องเรี ยนถึงคุรุสภาแล้ว ผูน้ นอาจถู
ั
ก
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชีขาดอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 1) ยกข้อกล่าวหา 2)
ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ์ 4) พักใช้ใบอนุญาตทีกําหนดเวลาตามทีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี และ 5)
เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 54)
การดําเนินงานเพือให้ได้สาระสําคัญของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิตน หรื อจรรยาบรรณของวิชาชีพ นัน สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ได้ดาํ เนิ นการหลายรู ปแบบตังแต่การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจยั หลักสูตร
การผลิตครู สํารว จความคิดเห็นของคณบดีคณะครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ การประชุมสัมมนา
ประชาพิจารณ์ ประชุมปฏิบตั ิการ เพือให้ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องทังผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์ ได้ร่วมกันพิจารณากําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชี พ ประชุมพิจารณาแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาร่ วมกันต่อเนื องมาตังแต่เดือนตุลาคม
2547 จนถึงปี งบประมาณ 2548 เพือให้มาตรฐานทีกําหนดสามารถใช้เป็ นหลักประกันการ
ประกอบวิชาชีพ ทีทําให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานเป็ นทียอมรับเป็ นหลักประกัน
แก่ผรู้ ับบริ การจากวิชาชีพได้
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มาตรฐานที 7 ครูปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้ าทีอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชีที 7.1 ครูมกี ารกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ระดับ 5 ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างชัดเจน
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทังด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทังด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
ระดับ 4 ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างชัดเจน
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุม
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ทังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทังด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ 3 ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทังด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทังด้านความรู ้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ 2 ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้เป็ นส่วนใหญ่
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนได้แต่ไม่ครอบคลุมทังด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีแสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยนได้ครอบคลุมหรื อชัดเจน
เพียงด้านใดด้านหนึง
ระดับ 1 ครู ไม่มีความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา หรื อ
ไม่แสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ หรื อ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ และกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนไม่ครอบคลุมทุกด้าน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีไม่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชีที 7.2 ครู มกี ารวิเคราะห์ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ระดับ 5 ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน จัดกิจกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และสามารถชีแนะ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู้ ืนได้
มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
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ระดับ 4 ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน และจัดกิจกรรมทีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ และสามารถชีแนะให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ ืนได้
มีการส่ งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
ระดับ 3 ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศเพือการจัดการเรี ยนรู้
นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน และจัดกิจกรรมทีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ
มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
ระดับ 2 ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยน และจัดทําสารสนเทศเพือการจัดการเรี ยนรู้
นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และจัดกิจกรรมทีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
มีการส่ งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
ระดับ 1 ครู ไม่มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ไม่มีการจัดทําสารสนเทศเพือการจัดการเรี ยนรู้
ไม่นาํ ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู้
ไม่มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
ตัวบ่ งชีที 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
ระดับ 5 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ที
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
จัดกิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ
และปรับปรุ งพัฒนาการออกแบบการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
ระดับ 4 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลาย
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
จัดกิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ
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ระดับ 3 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลาย
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
จัดกิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยน
ระดับ 2 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ทีไม่หลากหลาย
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่ครบตามทีกําหนดไว้
ระดับ 1 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรื อ
ใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ทีไม่หลากหลาย หรื อ
ไม่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้
ตัวบ่ งชีที 7.4 ครูใช้ สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมปิ ั ญญา
ของท้ องถินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ระดับ 5 ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน
และบริ บทของท้องถินทีเป็ นปัจจุบนั เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ และนําสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
นําบริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับเนื อหาและรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจยั
ระดับ 4 ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถินและ
บริ บทของท้องถินทีเป็ นปั จจุบนั เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ และนําสือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
นําบริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับเนื อหาและ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

39
ระดับ 3 ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถินและ
บริ บทของท้องถินทีเป็ นปั จจุบนั เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ และนําสือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
นําบริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือ
ระดับ 2 ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถินและ
บริ บทของท้องถินแต่ไม่เป็ นปัจจุบนั เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
และนําสือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
นําบริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ขาดความสอดคล้อง
กับเนือหาและรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ระดับ 1 ครู ไม่สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน และ
บริ บทของท้องถิน เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรื อ
ไม่นาํ สือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ หรื อ
ไม่นาํ บริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
ตัวบ่ งชีที 7.5 ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้ นการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้ วยวิธีการ
ทีหลากหลาย
ระดับ 5 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ พร้อมทังจัดเก็บเครื องมือ
อย่างเป็ นระบบ
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการและเครื องมือทีหลากหลายและตัดสิน
ผลการเรี ยนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
ระดับ 4 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนใหญ่
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการและเครื องมือทีหลากหลาย และตัดสิน
ผลการเรี ยนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
ระดับ 3 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นส่วนใหญ่
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ
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ระดับ 2 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนตามหลักการวัดและประเมินผลแต่
เครื องมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
วัดและประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน และตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยพิจารณาคะแนน
พัฒนาการ
ระดับ 1 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนตามหลักการวัดและประเมินผลแต่
เครื องมือส่วนใหญ่ขาดความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีวัดตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
ไม่วดั และประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยน หรื อตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยไม่พิจารณาจาก
คะแนนพัฒนาการ
ตัวบ่ งชีที 7.6 ครูให้ คาํ แนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปั ญหาให้ แก่ ผ้ เู รียนทังด้ านการเรียนและคุณภาพ
ชีวติ ด้ วยความเสมอภาค
ระดับ 5 ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล โดยให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ เป็ นแบบอย่างทีดี รวมทังให้คาํ แนะนําชีแนะ
แก่ผอู้ ืนได้
ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ
ระดับ 4 ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล โดยให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ
ระดับ 3 ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล โดยให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยน
ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ
ระดับ 2 ครู ศึกษาและช่วยเหลือผูเ้ รี ยน โดยให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหา
ของผูเ้ รี ยน แต่ไม่เน้นเป็ นรายบุคคล
ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้าน
การเรี ยนและคุณภาพชีวิต

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

41
รายงานผลผูเ้ รี ยนให้ผปู้ กครองทราบ
ระดับ 1 ครู ศึกษาผูเ้ รี ยน แต่ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยน
ไม่ครอบคลุมและทัวถึง หรื อ
ไม่มีการประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน หรื อ
ไม่มีการรายงานผลผูเ้ รี ยนให้ผปู้ กครองทราบ
ตัวบ่ งชีที 7.7 ครู มกี ารศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ ผลในการปรับการสอน
ระดับ 5 ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน
ทําวิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบผลงาน
เป็ นแบบอย่างทีดีและสามารถให้คาํ แนะนํา ชีแนะแก่ผอู ้ ืนได้
นําผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
และมีการแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนือง
ระดับ 4 ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน
ทําวิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบ
และสามารถให้คาํ แนะนํา ชีแนะแก่ผอู ้ ืนได้
นําผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั
ระดับ 3 ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน
ทําวิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบ
นําผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการเผยแพร่
ผลงานวิจยั
ระดับ 2 ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน
ทําวิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบ
แต่ไม่นาํ ผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ระดับ 1 ครู ไม่มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน หรื อ
ไม่ทาํ วิจยั ในชันเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทีตนรับผิดชอบ
ตัวบ่ งชีที 7.8 ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
ระดับ 5 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
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ระดับ 4 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 7 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
ระดับ 3 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 6 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
ระดับ 2 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 4-5 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
ระดับ 1 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 1-3 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
ตัวบ่ งชีที 7.9 ครู จดั การเรียนการสอนตามวิชาทีได้ รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ระดับ 5 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตามเวลาทีกําหนดร้อยละ 100
มีการเตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที
หลักสูตรกําหนด ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง เป็ นต้นแบบหรื อ
แบบอย่างทีดี สามารถให้คาํ ชีแนะ แนะนําแก่ผอู้ ืนได้
ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนจนได้รับรางวัลระดับสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขึนไป
ระดับ 4 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตามเวลาทีกําหนดร้อยละ 100
มีการเตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามที
หลักสูตรกําหนด ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง สามารถให้คาํ ชีแนะ
แนะนําแก่ผอู้ ืนได้
ระดับ 3 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตามเวลาทีกําหนดร้อยละ 100
มีการเตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตาม
หลักสูตรกําหนด ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
ระดับ 2 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายไม่ครบตามเวลาทีกําหนด หรื อ
มีการเตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนตามทีหลักสูตร
กําหนด ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นบางครัง
ระดับ 1 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายไม่ครบตามเวลาทีกําหนด หรื อ
มีการเตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนตามทีหลักสูตร
กําหนด แต่ไม่ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
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สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
นโยบาย
“การศึกษาขันพืนฐานมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็ นไทย ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล”
พันธกิจ
1. ส่งและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัวถึง
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2. ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยำนมีคุณธรรมจริ ยธรรมคุณภาพในชี
ส

และมีคุณภาพ
ตามลักสูตร

3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลเพือเสริ มสร้างระบบความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์
“จัดการศึกษา ได้มาตรฐานมุ่งบริ การด้วยหัวใจ”
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที 1 ใฝ่ เรี ยนรู้ ใฝ่ สู่ดี ใฝ่ มีสุข
ยุทธศาสตร์ที 2 บุคลากรเชียวชาญ
ยุทธศาสตร์ที 3 บริ หารจัดการเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนก่อนประถมศึกษาได้พฒั นาทัง 4 ด้าน
2. นักเรี ยนระดับการศึกษาขันพืนฐานทุกคนมีพฒั นาการเหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
3. ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาพืนฐานอย่างทัวถึง และเสมอภาค
4. ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน มีทกั ษะทีเหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการทํางานทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ
5. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพ และเป็ นกลไกขับเคลือน
การศึกษาขันพืนฐานสูค่ ุณภาพระดับมาตรฐานสากล
6. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา บูรณาการการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล สู่สถานศึกษา

44
ข้ อมูลพืนฐานของสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต๒
จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาดศึกษาใน 4 อําเภอ
1. อําเภอบ้านโป่ ง
51
โรงเรี ยน
2. อําเภอโพธาราม
52
โรงเรี ยน
3. อําเภอดําเนินสะดวก 25
โรงเรี ยน
4. อําเภอบางแพ
24
โรงเรี ยน
จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา
1. ขนาดเล็ก จํานวนนักเรี ยน 120 คน ลงมา จํานวนโรงเรี ยน 68 แห่ง
2. ขนาดกลาง จํานวนนักเรี ยน 121 – 600 คน จํานวนโรงเรี ยน 80 แห่ง
3. ขนาดใหญ่ จํานวนนักเรี ยน 601 – 1500 คน จํานวนโรงเรี ยน 4 แห่ง
4. ขนาดใหญ่พิเศษ
จํานวนนักเรี ยน 1500 คนขึนไป จํานวนโรงเรี ยน – แห่ง
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ทีมา : สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต
งบประมาณ 2558”, 2558. (อัดสําเนา)

2, “แผนปฏิบตั ิการประจําปี

45
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
จารุ มล พ้นภัยพาล ได้วิจยั เรื อง การสร้างทีมงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 พบว่า การสร้างทีมงานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านบทบาททีสมดุล
ด้านการสนับสนุนไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผูน้ าํ ทีเหมาะสม โดยการพัฒนาตนเองมีค่าเฉลียน้อย
สุด18
ทรงวุฒิ ทาระสา ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า สภาพการ
ทํางานเป็ นทีมโดยสภาพรวมแล้วและรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีมีค่าเฉลียมาก
ทีสุดคือ การมีเป้ าหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมและการสือสารอย่างเปิ ดเผย ส่วนด้าน
ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ผลการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกียวกับสภาพการทํางานเป็ น
ทีมจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบตั ิ
หน้าทีในโรงเรี ยนทีมีขนาดแตกต่างกัน โรงเรี ยนขนาดเล็กมีค่าเฉลียมากกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ 19
นพภัสสร สินทรจิตต์ ได้วิจยั เรื อง ประสิทธิผลการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการทํางานเป็ น
ทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงในสามลําดับแรก คือ ทักษะในการทํางานเป็ นทีม การ
กําหนดกลยุทธ์ และอํานาจอิสระของทีมงานตามลําดับและประสิทธิผลการทํางานเป็ นทีมของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่มงานแตกต่างกัน20
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18

จารุ มล พ้นภัยพาล, “การสร้างทีมงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542), บทคัดย่อ
19
ทรงวุฒิ ทาระสา, “การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 5” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2549), บทคัดย่อ
20
นพภัสสร โกสินทรจิตต์, “ประสิทธิผลการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1” (งานนิพนธ์ ปริ ญญาการศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดย่อ
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บรรจง ท้าวเพชร ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของบุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอนําอูน จังหวัดสกลนคร ซึงทําการวิจยั ได้ดาํ เนิ นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้
หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ ขันวางแผน ขันสังเกตการปฏิบตั ิงานตาม
แผน ขันตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน และขันการแก้ไขป รับปรุ งการปฏิบตั ิงาน หลังจากทีได้
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตามขันตอนของการวิจยั ทําให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีการทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานด้วยความเต็มใจ ความสัมพันธ์21
บุญลดา คุณาเวชกิจ ทําการวิจยั เรื อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทีมงาน สู่องค์การ
แห่งการเรี ยนรู้ พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีเพียงระดับการศึกษาทีมีผลต่อการพัฒนาทีมงานสู่
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในด้านทัศนคติในการทํา งานเป็ นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้และ
แนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ แตกต่างกั นอย่างมีนยั สํา คัญทางสถิติ ส่วนปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ฝ่ ายงานทีปฏิบตั ิระยะเวลาในการทางาน จํา นวนสมาชิกภายในทีมมีการ
พัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ไม่แตกต่างกัน22
โสภา พิมพ์ศิริ ศึกษาเรื อง ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากําแพงเพชร เขต
2 พบว่า ประสิทธิภาพของทีมงานใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับดีมาก มีปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ทีมงานในสถานศึกษาคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การติดต่อสือสาร ภาวะผูน้ าํ และ
เป้ าหมายของทีมงาน23
ศันสนีย ์ ชูเชือ ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปัจจัยทีส่งผลต่อการทํา งานเป็ นทีมของพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าการทํา งานเป็ นทีมส่งผล ทํา ให้งานมีประสิทธิภาพดีขึน ทังด้าน
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21

บรรจง ท้าวเพชร, “การพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ นําอูน จังหวัดสกลนคร” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญาการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), บทคัดย่อ
22
บุญลดา คุณาเวชกิจ, “ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการพัฒนาทีมงานสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ กรณี ศึกษา : พนักงานระดับปฏิบตั ิการของบริ ษทั ผลิตแอนิ เมชันแห่ งหนึง ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” (งานนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), บทคัดย่อ
23
โสภา พิมพ์ศิริ, “ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงานในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษากําแพงเพชร 2” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2546), บทคัดย่อ

47
คุณภาพ ปริ มาณงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา สํา หรับปัจจัยทีพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คิดว่าส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ได้แก่ บรรยากาศ ภาวะผูน้ าํ การสือสาร ทักษะในการทํา งาน
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ การประชุม วัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่ วม และ
แรงจูงใจ เรี ยงตามลําดับ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ได้แก่ การไม่ทราบวัตถุประสงค์ทีชัดเจนของงานทีรับผิดชอบ สมาชิกขาดการมีส่วน
ร่ วมและการมอบหมายงานทีไม่เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิ24
อนุชา แก้วหลวง ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทํา งานเป็ นทีมของอาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็ นทีมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ในด้านลักษณะงาน
และการมอบหมายงานมีประสิทธิภาพปานกลาง ความสัมพันธ์ของทีมงานมีนอ้ ย การสร้าง
แรงจูงใจ ในการทํา งานมีปานกลาง สภาวะการเป็ นผูน้ าํ ปานกลาง และความขัดแย้งปานกลางใน
การทํางาน 25
สุเทพ ปาลสาร ศึกษาการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ .ศ.2537 ของครู
โรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า ครู ประถมศึกษาปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับ “มาก” เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ทีปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับสูง
ได้แก่ การร่ วมมือกับผูอ้ ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน การร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่นกั เรี ยน การแสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ส่วน
การปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ครู ประถมศึกษามีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับ “ปานกลาง ” สําหรับปัญหาการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ครู ประถมศึกษามี
ปัญหาในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง ” ปัญหาทีอยูใ่ นอันดับต้นๆ ได้แก่ การพัฒนาสือการ
เรี ยนการสอน การมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน การพัฒนาแผนการสอน และการจัดกิจกรรมเน้นผลถาวรแก่
ผูเ้ รี ยน26
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24

ศันสนีย ์ ชูเชือ, “ปัจจัยทีส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์” (วิทยานิพนธ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546), บทคัดย่อ
25
อนุชา แก้วหลวง, “ปัจจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็ น ทีมของอาจารย์ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ (เจ็ดยอด)” (วิทยานิพนธ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพายัพ. เชียงใหม่: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ, 2548), บทคัดย่อ
26
สุเทพ ปาลสาร, “การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2537 ของครู
โรงเรี ยนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษา
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 56.

48
พีระ บุญศิริธรรมชัย ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเรื องการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ข้าราชการครู อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานทีมีการปฏิบตั ิมากทีสุด
คือ มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ รองลงมา คือ มาตรฐานที 8
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู้ รี ยน และมาตรฐานที 2 ตัดสินใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดย
คํานึงถึงผลทีจะเกิดกับผูเ้ รี ยน ตามลําดับ ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบตั ินอ้ ยทีสุด คือ มาตรฐานที 1
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง27
รังสิมา พานประเสริ ฐ ศึกษาวิจยั เรื องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ ริ หารการศึกษากับพฤติกรรมของครู ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมของครู ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผูบ้ ริ หารการศึกษาทังโดยภาพร วมและทุกรายมาตรฐานอยูใ่ นระดับปานกลาง ครู มี
พฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีเพียงมาตรฐาน
เดียวทีอยูใ่ นระดับมาก คือ มาตรฐานปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู้ รี ยน และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ ริ หารการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของครู ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 28
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พีระ บุญศิริธรรมชัย, “การปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ รินทร์ เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์” (รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2547), 144.
28
รังสิมา พานประเสริ ฐ, “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตาม
เกณฑ์มาตรฐานผูบ้ ริ หารการศึกษากับพฤติกรรมของครู ตามเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานวิชาชีพครู”
(วิทยาลัยนิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 83.

49
งานวิจยั ต่างประเทศ
สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) ได้วิจยั เรื อง ภาวะผูน้ าํ ทีมีประสิทธิผลสําหรับ
ความสําเร็ จทีมีคุณภาพและการเรี ยนรู้ขององค์การ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ แบบ
เปลียนสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทํางานเป็ นทีม การเน้นทีลูกค้าเป็ นสําคัญและพันธะ
สัญญาทีจะปรับปรุ งอย่างต่อเนือง การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ กมีความเกียวข้องเชิงบวกกั บวิธีการ
ควบคุมกระบวนการ การใช้วิ ธี การควบคุมกระบวนการได้สะท้อนกลับมาเพิ มกระบวนการ
ย้อนกลับต่อสมาชิกของทีม ซึงได้ส่งเสริ มหรื อให้กาํ ลังใจแก่หลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู้ของ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ทงั 2 ด้าน คือ ด้านการเรี ยนรู้ของทีม (team learning) และด้านความรู้สึก
ส่วนบุคคลของความเชียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) หลักการฝึ ก
ปฏิบตั ิของการคิดเชิงระบบและหลักการฝึ กปฏิบตั ิของการเรี ยนรู้ของทีมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับระดับซึงผูก้ ลุ่มทํางาน29
ฮอลล์ (Hall) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เกียวกับ เรื อง การใช้เวลาในการวางแผนร่ วมกันเป็ น
ทีมในโรงเรี ยนดีลาแวร์ซึงเป็ นโรงเรี ยนปฏิ รู ปขนาดกลาง โดยมีการจัดทีมงานครู ทีมีระเบียบวินยั
ต่างกันให้มาศึกษางานกับกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน พืนทีเดียวกันและตารางเดียวกัน ผลการศึกษา
สรุ ปได้ 4 ประเด็น คือ โรงเรี ยนต้องประชุมหารื ออย่างต่อเนืองในเรื องของการกําหนดมาตรฐาน
ของโรงเรี ยนขนาดกลางและวางแผนอย่ างต่อเนื องในเรื องปั จจุบนั และสิ งใหม่สาํ หรับโรงเรี ยน
ครู ใหญ่ตอ้ งเสนอการพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการทํางานเป็ นทีมและในการประชุมคณะครู
ต้องใช้กิจกรรมแบบทีมงานเพือเพิมจิตสํานึ กในการทําหน้าทีของคณะครู 30
เฟอร์ราโต (Ferraro) ได้ศึกษาการปฏิบตั ิเชิงสะท้อนและการพัฒนาวิชาชีพ เนืองจาก
การปฏิบตั ิเชิงสะท้อนสามารถเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครู ก่อนประจําการและครู
ประจําการได้ การย่อยงานวิจยั ในครังนีได้ทบทวนแนวความคิด ระดับ เทคนิ ค และประโยชน์ของ
การปฏิบตั ิเชิงสะท้อน โดเนต์ สกอน (Donelt Sagon) ได้แนะนําให้รู้จกั แนวความคิดนีในปี 1987
และตังแต่นนมาโรงเรี
ั
ยนวิทยาลัยและภาควิชาการศึกษาเป็ นจํานวนมาก ได้เริ มออกแบบครุ ศาสตร์
และโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู ขึนโดยอาศัยแนวดังกล่าวนี การปฏิบตั ิเชิงสะท้อนได้รับคํา
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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.

50
นิยามในด้านการวิจยั เชิงปฏิบตั ิกา ร การสอนและการเข้าเกียวข้องของเพือนร่ วมงาน ได้แก่ การ
ปฏิบตั ิเชิงสะท้อนใน 2 ด้าน ซึงเห็นได้บ่อยมากทีสุดในระดับการฝึ กอบรมก่อนประจําการ ใน
ระดับประจําการนันการสะท้อนเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรื องประสบการณ์และการทําหน้าทีเป็ นผูฝ้ ึ ก
หรื อพีเลียงให้เพือน เป็ นเทคนิคทีมีประสิทธิผลสําหรับการพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคหลายประการ
ทีประสบความสําเร็ จสําหรับการศึกษาปฏิบตั ิการสอนทีมีการสะท้อนเทคนิคเหล่านี ได้แก่ การ
พัฒนาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและการพัฒนาการประเมินด้วยแฟ้ มสะสมงาน ประโยชน์เบืองต้น
ของการปฏิบตั ิการสะท้อนสําหรับครู คือ ความเข้าใจลึกซึงขึนเกียวกับรู ปแบบการสอนของตน
และในทีสุดมีประสิ ทธิภาพมากขึนในฐานครู ประโยชน์จาํ เพาะอืนๆ ได้แก่ ความถูกต้องเทียงตรง
ของอุดมคติครู การท้าทายทีเป็ นประโยชน์ต่อประเพณี ดงเดิ
ั ม และการยอมรับในความหลากหลาย
31
ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบตั ิในชันเรี ยน
มินกัสซี (Mingucci) ได้ประเมินผลของโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทีมีต่อการพัฒนา
วิชาชีพครู สอนภาษาอังกฤษทีเป็ นภาษาทีสองในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ครู ที ร่ วมวิจยั
ได้รับประโยชน์หลายด้านจากการศึกษาปฏิบตั ิ ได้แก่ ความเชือมันส่ วนตัวและทางวิชาชีพเพิมขึน
มีความสามารถในการสะท้อนผลเพิมขึนและมีความมันใจในฐานะนักวิจยั เพิมขึน นอกจากนี
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนและครู มีความรู้สึกว่าประสบความสําเร็ จ และ
ผลงานเป็ นทีรู้จกั ของนักวิชาชีพอืนๆ เพิมขึน อันเป็ น ผลของโครงก ารวิจยั ในชันเรี ยน โดยสรุ ป
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการสามารถสร้างชุมชนการเรี ยนรู้ในการศึกษาได้ ผลการอภิปรายทําให้ผรู้ ่ วม
วิจยั สามรรถแบ่งปันปัญ หาการเรี ยนรู้จากเพือนร่ วมงานและมีปฏิบตั ิสมั พันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
ในทางสร้างสรรค์ได้32
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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.

51
สรุ ป
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ต่างๆ
ของนักการศึกษาและนักวิชาการ พบว่า
ประสิทธิผลของทีมจะต้องมีวิธีการทีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนในองค์การให้ผา่ นพ้น
ไป ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แนวคิดเกียวกับ ประสิทธิผลของทีม ของรอบบินส์ (Robbins) ประกอบด้วย การ
ออกแบบงาน (Work design) การจัดองค์ประกอบ (Composition) การจัดบริ บท (Context) และ
การจัดกระบวนการ (Process) และบุคลากรทีมีความสําคัญอย่างยิงทีจะปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนให้
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือครู ถ้าครู ปฏิบตั ิหน้าทีของ
ตนตามมาตรฐานวิชาชีพได้ครบถ้วนทัง 9 ตัวบ่งชี คือ 1) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน
ทังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 2) ครู มีการวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
3) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 4) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญ ญาของท้องถินมา
บูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ 5) ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย 6) ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 7) ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน8) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิก
ทีดีของสถานศึกษา 9) ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
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บทที 3
การดําเนินการวิจยั
การดําเนิ นงานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือทราบ 1) ประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณน า (descriptive
research) โดยใช้โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เป็ น
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนและครู เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือให้การ
ดําเนินการวิจยั เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ผูว้ ิจยั จึงเสนอสาระสําคัญของขันตอนการดําเนิ นการ
วิจยั และระเบียบวิจยั โดยมีรายละเอียด ดังนี
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ขันตอนการดําเนินการวิจยั
เพือเป็ นแนวทางสําหรับดําเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีวางไว้ ให้
สามารถแล้วเสร็ จตามกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพือให้การดํา เนินงานเป็ นไปอย่างมี
ระเบียบและระเบียบ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดรายละเอียดและขันตอนการดําเนินการวิจยั เป็ น 3 ขันตอน
ดังนี
ขันตอนที 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ขันตอนนี เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการ เพือให้เกิด
เป็ นระบบของการดําเนินการตามโครงร่ างงานวิจยั โดยการศึกษา จากเอกสาร ตํารา ข้อมูลสถิติ
ปัญหา วรรณกรรม และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ นําเสนอ
ภาควิชาเพืออนุมตั ิโครงการวิจยั ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขันตอนที 2 การดําเนิ นการตามโครงการวิจยั เป็ นขันตอนทีผูส้ ร้างเครื องมือตาม
ขอบเขตของการวิจยั โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึ กษาและนําไปให้ผเู้ ชียวชาญ
ตรวจสอบ แล้วจึงนําไปทดลองใช้ (tryout) ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื องมือแล้วนํา
เครื องมือทีสร้างขึนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดทํารายงานการวิจยั
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ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็ นขันตอนการร่ างรายงานผลการวิจยั นําเสนอ
คณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง ตามที
คณะกรรมการผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือขอจบการศึกษา
ระเบียบวิธีการวิจยั
เพือให้การวิจยั ครังนี มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดระเบียบวิธีการวิจยั ซึงประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ทีศึกษา เครื องมือในการวิจยั การสร้างและพัฒนาเครื อ งมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ ทีใช้
ในการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงมีรายละเอียด ดังนี
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แผนแบบการวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ทีมีแผนแบบการวิจยั
ในลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot nonexperimental case study) ซึงเขียนเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ดงั นี
O

R
R
X
O

X
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างทีได้มาจากการสุ่ม
ตัวแปรทีศึกษา
ข้อมูลทีได้จากการศึกษา

ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 152 โรง
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้
ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้โรงเรี ยนที
เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 113 โรง จากนันผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มแบบแบ่งชัน (stratified random sampling)
โดยจําแนกตามอําเภอ และใช้การสุ่มอย่างง่ายในการกําหนดโรงเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลโรงเรี ยนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อรอง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 1 คน และ 2) ครู จํานวน 1 คน รวม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทังสิ น จํานวน 226 คน
ดังตารางที 1

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที 1 แสดงจํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ลําดับ
อําเภอ
(โรงเรี ยน)
(โรงเรี ยน)
1 โพธาราม
52
39
2 บ้านโป่ ง
51
38
3 บางแพ
24
18
4 ดําเนินสะดวก
25
18
รวม
152
113

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูบ้ ริ หาร ครู
รวม
39
39
78
38
38
76
18
18
36
18
18
36
113
113
226

ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย
ตัวแปรพืนฐานและตัวแปรทีศึกษามี
รายละเอียดดังนี
1. ตัวแปรพืนฐาน เป็ นตัวแปรทีเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที ประสบการณ์ในการทํางาน
2. ตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี
1

Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมและ
สังคมศาสตร์ , พิมพ์ครังที 7 (กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540). ภาคผนวก

55
2.1 ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรทีเกียวกับ ประสิทธิ ผลของทีม (Xtot) ตามแนวคิดของ
รอบบินส์ (Robbins) ประกอบด้วย
2.1.1 การออกแบบงาน (Work design) (X1) หมายถึง ทีมงานต้องปฏิบตั ิงานและ
มีความรับผิดชอบ การออกแบบจัดรู ปงาน และความอิสระในการทํางาน คุณลักษณะของงานช่วย
เสริ มแรงจูงใจของสมาชิกและเพิมความมีประสิ ทธิผลของทีมได้
เพราะช่วยเพิมความรู ้สึก
รับผิดชอบและการเป็ นเจ้าของงานให้แก่สมาชิกมากขึน
2.1.2 การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) หมายถึง วิธีจดั ทีมงานประกอบด้วย
ความสามารถและบุคลิกภาพของสมาชิกทีมงาน การกําหนดบทบาทของสมาชิกให้หลากหลาย
ขนาดของทีมงาน ความยืดหยุน่ ของสมาชิก และความเต็มใจร่ วม ทีมของสมาชิก ดังรายละเอียดดังนี
1) สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member) การทํางานทีมทีมีประสิทธิผล จําเป็ นต้องมีทกั ษะ
3 ประเภท ได้แก่ ต้องการบุคคลทีมีความชํานาญด้านเทคนิค (Technical expertise) ต้องการคนทีมี
ทักษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem-solving and decision-making skills) และ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) 2) บุคลิกภาพ
(Personality)
บุคลิกภาพมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมในองค์การ รวมทังทีมงานด้วย เช่น บุคลิกภาพหลักทังห้ามิติ (Big
five personality) ได้แก่ ความเปิ ดเผย (Extraversion) ความประนีประนอม (Agreeableness)
ความยึดมันในหลักการ (Conscientiousness) และความมันคงทางอารมณ์ (Emotional maturity)
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นทีมทีมีผลงานสูง 3) มีความหลากหลายของบทบาท (Allocating roles
and diversity) ทีมงานมีวตั ถุประสงค์ทีต่างกัน ดังนันสมาชิกของทีมควรมาจากการคัดเลือกเพือ
มีความหลากหลายและตรงกับบทบาทต่า งๆ ทีอยูใ่ นทีม 4) ขนาดของทีมงาน (Size of teams)
ต้องพอเหมาะทีจะสือสารกันง่าย ทําให้ทีมเหนียวแน่น มีความผูกพันต่ อกันและร่ วมรับผิดชอบ
ในการทํางาน 5) สมาชิกมีความยืดหยุน่ (Member flexibility) ทีมงานต้องประกอบด้วยสมาชิกทีมี
ความยืดหยุน่ ในการช่วยเหลือหรื อปฏิบตั ิงานแทน ดังนัน ควรคัดจากบุคคลทีมีลกั ษณะยืดหยุน่
ได้สูง พร้อมทีจะเรี ยนรู้งานทุกด้านจึง จะช่วยให้ทีมมีประสิทธิผล 6) มีสมาชิกทีเต็มใจร่ วมทีม
(Member preferences) ทีมงานทีมีคนชอบทํางานคนเดียวตามลําพัง จะเกิดปัญหาต่อขวัญกําลังใจ
ของทีม ดังนันการคัดเลือกสมาชิกทีมงานจึงเน้นทีความเต็มใจเข้าร่ วมทีม
2.1.3 การจัดบริบท (Context) (X3) หมายถึง มีองค์ประกอบสําคัญด้านบริ บทอยู่
3 ประการ ทีส่งผลให้การปฏิบตั ิงานของทีมเกิดประสิทธิผล ได้แก่ ทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผูน้ าํ ทีดี
และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการตอบแทนทีดี
1) มีทรัพยากรทีเพียงพอ
(Adequate resources) ทีมงานจําเป็ นต้องพึงพาทรัพยากรจากระบบใหญ่ขององค์การ การขาด
แคลนทรัพยากรจะลดขีดความสามารถของทีมงาน การสนับสนุนทรัพยากรจึงเป็ นปัจจัยสําคัญต่อ
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ความสําเร็ จของทีมงานอย่างยิง ซึงได้แก่ทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี บุคลากรเพียงพอ
ขวัญกําลังใจ และการสนับสนุนเพือให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย 2) การมีภาวะผูน้ าํ และ
โครงสร้างทีดี (Leadership and structure) การทํางานแบบทีมจําเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกัน มีระบบ
การมอบหมายภาวะงาน มีระบบการตัดสินใจและหาข้อยุติของทีมงาน การสร้างข้อตกลงในการ
ทํางานและการจัดบุคคลให้เหมาะกับงาน 3) มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการตอบ
แทนทีดี (Performance evaluation and reward systems) ระบบต้องมีความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ การใช้วิธีประเมินและให้ผลตอบแทนเป็ นรายบุคคลอาจไม่เหมาะสมกับการทํางาน
แบบทีม จึงควรใช้วิธีประเมินผลและการให้ผลตอบแทนในลักษณะทีมงานมากกว่า
ซึงจะช่วย
ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และทําให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกันเพิมขึน
2.1.4 การจัดกระบวนการ (Process) (X4) หมายถึง ปั จจัยด้านนี ทีมีผลต่อความมี
ประสิทธิผลของทีมได้แก่ สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การกําหนดเป้ าหมายเฉพาะ
ทีม ความเชือมันในความสามารถของทีม การบริ หารความขัดแย้ง และการลดการออมแรงหรื อการ
เอาเปรี ยบในการทํางานของสมาชิกบางคน เป็ นต้น 1) สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์
ร่ วมกัน (A common purpose) ทีมงานจะมีประสิทธิผลได้จะต้องมีวตั ถุประสงค์ทีมีความหมาย
ตรงกัน ซึง ก็คือ วิสยั ทัศน์ (Vision) สมาชิกของทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะกําหนด
วัตถุประสงค์ทียอมรับร่ วมกัน เป็ นเสมือนหางเสือทีกํากับทิศทาง ของเรื อให้แล่นฝ่ าทุกสภาวะ
แวดล้อมไปสู่จุดหมายปลายทางทีต้องการ 2) การมีเป้ าหมายเฉพาะของทีมงาน (Specific goals)
เป็ นการแปลวัตถุประสงค์ร่วมไปเป็ นเป้ าหมายเฉพาะทีเป็ นเชิงปฏิบตั ิ และตรวจวัดได้จริ ง การมี
เป้ าหมายเฉพาะ ช่วยให้ผลงานเพิมความมีพลังการทํางาน สือคว ามหมายการทํางาน และทีม
สามารถทํางานมุ่งผลงาน 3) การเชือมันในความสามารถของทีมเอง (Team efficacy) ทีมมี
ความสามารถทีจะปฏิบตั ิภารกิจได้สาํ เร็ จ ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จครังต่อ ๆ ไป และจะเกิดความ
เชือมันว่าต้องประสบความสําเร็ จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะทํางานหนักยิงขึน 4) มีระดับ
ความขัดแย้งทีพอเหมาะ (Conflict levels) ความขัดแย้งช่วยทําให้ทีมงานเกิดประสิทธิผล เช่น
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ความขัดแย้งทีเกียวกับงานโดยตรง (Task conflict) เป็ นประโยชน์
เนืองจากสมาชิกร่ วมกันคิดเมือเกิดความขัดแย้ง ดังนันทีมงานทีมีประสิทธิผลจึงควรมีความขัดแย้ง
อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม 5) การออมแรงทางสังคม (Social loafing) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลซึง
เป็ นการเอาเปรี ยบหรื อกินแรงเพือนร่ วมงานคนอืนทีทํางานอย่างเต็มที วิธีแก้ปัญหาคือ
การกําหนดให้มีการตรวจสอบความรับผิดชอบ (Accountable)
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2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรทีเกียวกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา ตามแนวคิดของ สํานักงานมาตรฐานวิชาชีพ (Ytot) สาระสําคัญ ดังต่อไปนี
1) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และ คุณลักษณะทีพึงประสงค์ (Y1) หมายถึง ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมาย
คุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา เชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการเรี ยนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ และจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้
2) ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการ
เรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (Y2) หมายถึง ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทํา
สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ จัดกิจกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และสามารถชีแนะ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู้ ืนได้ และมีการส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศ
3) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา (Y3) หมายถึง ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู้ และจัดกิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยน
4) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของ
ท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (Y4) หมายถึง ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน และบริ บทของท้องถินทีเป็ นปั จจุบนั นําบริ บทและภูมิ
ปั ญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู้ และมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สือ
5) ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ทีหลากหลาย (Y5) หมายถึง ครู วดั และประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการและเครื องมือ
ทีหลากหลายและตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
6) ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค (Y6) หมายถึง ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
รายบุคคล ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน และรายงานผลผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ
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7) ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน (Y7) หมายถึง ครู มีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้
เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน
8) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
(Y8) หมายถึง ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ข้อ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้
9) ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(Y9) หมายถึง ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตามเวลาทีกําหนด มีการ
เตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนจน
ได้รับรางวัล
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นเครื องมือสําหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่วนตัวและข้อมูลทัวไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม สอบถามเกียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งในปัจจุบนั ประสบการณ์ทาํ งาน
ในตําแหน่ง ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) มีคาํ ตอบให้เลือก
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ ประสิ ทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของรอบบินส์ (Robbins)
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต
2 ตามแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ในตอนที 2 และ 3 ของแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ไลเคิร์ท
(Likert’s rating scales)2 ได้กาํ หนดค่าคะแนนของช่วงนําหนักเป็ น 5 ระดับ มีดงั นี

2

Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1961), 74.
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การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา

ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
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ด้านการจัด
ด้านการจัด
ด้านการจัด
ด้านการจัด
ด้านการจัด

การสร้ างและพัฒนาเครืองมือ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างเครื องมือแบบสอบถามโดยมีขนตอน
ั
ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้อง
โดย
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ผคู้ วบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วนําผลการศึกษามาปรับปรุ งเครื องมือเพือสร้าง
ข้อคําถาม
ขันตอนที 2 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน พิจารณาแก้ไขตามรายละเอียดของตัวแปร
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ค่า IOC ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88
ขันตอนที 3 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับผูบ้ ริ หาร
และครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 15 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 คน รวม 30 ฉบับ
ขันตอนที 4 นําแบบสอบถามทีได้รับกลับคืน มาคํานวณหาค่าความเชือมัน (reliability)
ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟา (œ-coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach)3
ค่าความเชือมันของแบบสอบถามเท่ากับ .96
ขันตอนที 5 จัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3

Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Testing, 3nd ed. (New York: Herper
&Row Publishers, 1978), 161.
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นตามขันตอน ดังนี
1. ผูว้ ิจยั ทําหนังสือถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพือทําหนังสือขอความร่ วมมือจากผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 เพือขออนุเคราะห์ในก ารตอบ
แบบสอบถามจากโรงเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแยกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.1 ผูว้ ิจยั ดําเนินการส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือ ขอความร่ วมมือไปยังโรงเรี ยนที
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยมีผปู้ ระสานงานแต่ละอําเภอดําเนินการ พร้อมทังเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ส่งกลับคืนผูว้ ิจยั
2.2 ผูว้ ิจยั เดินทางนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและรับคืนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีได้รับคืนจากผูต้ อบแบบสอบถาม มารวบรวมจัดทําข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. ตรวจสอบแบบสอบถามทังหมด เพือคัดเลือกแบบสอบถามฉบับทีมีความสมบูรณ์
ถูกต้องเพือนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. จัดระเบียบข้อมูลลงรหัสในแบบสอบถามตรวจให้คะแนน และดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สถิตทิ ีใช้ ในการวิจยั
เพือให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. ข้อมูลเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม ค่าสถิติทีใช้คือ ค่าความถี (f)
และค่าร้อยละ (%)
2. ข้อมูลเกียวกับ ประสิทธิ ผลของ ทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ค่าสถิติทีใช้คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) เกณฑ์
ในการวิเคราะห์โดยเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)4 ดังนี

4

John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, Inc., 1970), 87.
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ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 4.50-5.00 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 3.50-4.49 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 2.50-3.49 หมายถึง ประสิทธิผลของที ม หรื อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.50-2.49 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต 1.00-1.49 หมายถึง ประสิทธิผลของทีม หรื อการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
3. การวิเคราะห์ ประสิทธิ ผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยวิธีการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ เพียร์ สนั (Pearson’s product –
moment correlation coefficient) สําหรับผลของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ทีคํานวณได้ ถ้ามีค่า
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทางบวก แสดงว่า มีความสัมพันธ์ทีคล้อยตามกัน และถ้าค่าความสัมพันธ์
เป็ นไปในทางลบ แสดงว่า มีความสัมพันธ์ทีตรงกันข้าม หรื อผกผันกัน การพิจารณาระดับ
ความสัมพันธ์จากค่าสหสัมพันธ์ทีคํานวณได้ ดังนี คือ
ค่าสหสัมพันธ์ 0.71 ขึนไป
แสดงว่า ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั
อยูใ่ นระดับมาก
ค่าสหสัมพันธ์ 0 ถึง 0.30
แสดงว่า ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั
อยูใ่ นระดับตํา
ค่าสหสัมพันธ์ 0.31 ถึง 0.70
แสดงว่า ตัวแปรทังสองมีความสัมพันธ์กนั
อยูใ่ นระดับปานกลาง5
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบของแผนภูมิ ตารางประกอบ ความ
เรี ยงตามลักษณะของข้อมูล

5

ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้ สถิตเิ พือการวิจยั , พิมพ์ครังที 6 (กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537),85-87.
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สรุ ป
วิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ 1) ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผล
ของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้
โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุ รี เขต 2 จํานวน 113 โรงเรี ยน
เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผู้ บริ หารโรงเรี ยนหรื อรอง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 226 คน เครื องมือทีใช้
เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับ ประสิทธิผลของทีม ตามแนวคิด ของรอบบินส์ (Robbins)
และการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ตามแนวคิดของสํานักงานมาตรฐานวิชาชีพ
สถิติทีใช้คือ ค่าความถี(f) ค่าร้อยละ(%) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจยั เรื อง “ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
ซึงได้แก่ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 113
โรงเรี ยน มีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนและครู เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทังสิ น 226 คน ได้รับแบบสอบถามคืนครบ
ทุกฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 เมือได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถา มนํามาวิเคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล จําแนกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผล สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของทีมทีสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ตอนที 1 การวิเคราะห์ สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ ส่วนตัว ของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ มีผบู้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู จํานวน 226 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
ในปัจจุบนั และ
ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง โดยหาค่าความถี ( f ) และร้อยละ (%) ดังรายละเอียดในตารางที 2
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ตารางที 2 สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
สูงกว่าปริ ญญาโท
รวม
4. ตําแหน่งในปัจจุบนั
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน/รองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู
รวม
5. ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง
ไม่เกิน 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

112
114
226

49.56
50.44
100.00

21
31
28
146
226

9.29
13.72
12.39
64.60
100.00

156
69
1
226

69.03
30.53
0.44
100.00

113
113
226

50.00
50.00
100.00

37
14
25
21
129
226

16.37
6.20
11.06
9.29
57.08
100.00
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จากตารางที 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด 226 คน เป็ น หญิงมากกว่าชาย คือเป็ น
เพศหญิง จํา นวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.44 เพศชาย จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.56
ด้านอายุของผูต้ อบแบบสอบถามโดยภาพรวม ส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึนไป จํานวน 146 คน
คิดเป็ นร้อยละ 64.60 มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.72 มีอายุระหว่าง
41 - 50 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.39 มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.29 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในภาพรวมส่วนใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี
จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.03 ระดับปริ ญญาโท จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.53 และ
ระดับ สูงกว่า ปริ ญญาโท จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.44 ด้านตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน /รอง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 และครู จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.00 และด้านประสบการณ์ทาํ งานตําแหน่งโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํ งานใน
ตําแหน่งมากกว่า 20 ปี จํานวน 129 คิดเป็ นร้อยละ 57.08 ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง 16-20 ปี
จํานวน 21 คิดเป็ นร้อยละ 9.29 ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง 11-15 ปี จํานวน 25 คิดเป็ นร้อย
ละ 11.06 ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง 6-10 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.20 และ
ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่งไม่เกิน 5 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.37
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 มีรายละเอียดตามตารางที ดังต่อไปนี
ตารางที 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
1. การออกแบบงาน (Work design) (X1)
4.04
0.37
มาก
2. การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)
3.98
0.35
มาก
3. การจัดบริ บท (Context) (X3)
4.13
0.35
มาก
4. การจัดกระบวนการ (Process) (X4)
4.03
0.36
มาก
รวม (Xtot)
4.04
0.31
มาก
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จากตารางที 3 พบว่า โดยภาพรวม ประสิทธิผลของทีม ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.04 ,S.D. = 0.31 ) และเมือ
พิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผลของทีม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี การจัดบริ บท (Context) ( X = 4.13 ,S.D. = 0.35 ) การออกแบบงาน
(Work design) ( X = 4.04 ,S.D. = 0.37 ) การจัดกระบวนการ (Process) ( X = 4.03 ,S.D. = 0.36 )
และการจัดองค์ประกอบ (Composition) ( X = 3.98 ,S.D. = 0.35 ) ตามลําดับ
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ตารางที 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการออกแบบงาน (Work design)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การออกแบบงาน (Work design) (X1)
1. ทีมงานมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้ าหมาย
4.12
0.44
มาก
2. ทีมงานมีเสรี ภาพ และมีอิสระในการทํางาน
4.00
0.48
มาก
3. ท่านมีโอกาสใช้ทกั ษะและความรู้ ความสามารถในการ
4.11
0.49
มาก
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
4. คุณลักษณะของงานช่วยเสริ มแรงจูงใจของสมาชิกและ
3.94
0.49
มาก
เพิมความมีประสิทธิผลของทีม
5. การออกแบบงานมีส่วนส่งเสริ มความรู้สึกรับผิดชอบ
4.02
0.47
มาก
ต่องาน
รวม
4.04
0.37
มาก
จากตารางที 4 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการออกแบบงาน (Work design) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 4.04 ,S.D. = 0.37) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ทีมงานมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.12 ,S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสใช้ทกั ษะ และ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที ( X = 4.11 ,S.D. = 0.49 ) รองลงมาคือ การ
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ออกแบบงานมีส่วนส่งเสริ มความรู้สึกรับผิดชอบต่องาน ( X = 4.02 ,S.D. = 0.47) ทีมงานมีเสรี ภาพ
และมีอิสระในการทํางาน ( X = 4.00 ,S.D. = 0.48 ) และคุณลักษณะของงานช่วยเสริ มแรงจูงใจของ
สมาชิกและเพิมความมีประสิทธิผลของทีม ( X = 4.02 ,S.D. = 0.47 ) ตามลําดับ
ตารางที 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดองค์ประกอบ
(Composition)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)
1. ทีมงานทีมีประสิทธิผลต้องการบุคลากรทีมีความชํานาญ
4.09
0.55
มาก
ด้านเทคนิคของการปฏิบตั ิงาน
2. ทีมงานทีมีประสิทธิผลต้องการบุคลากรทีมีทกั ษะด้าน
4.11
0.50
มาก
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3. ทีมงานทีมีประสิทธิผลต้องการบุคลากรทีมีทกั ษะในการ
4.14
0.48
มาก
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการ
3.99
0.48
มาก
ปฏิบตั ิงานในองค์การ
5. สมาชิกในทีมมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยชัดเจน
3.88
0.52
มาก
6. สมาชิกในทีมมีความเห็นพ้องต้องกันในการปฏิบตั ิงาน
3.97
0.53
มาก
7. สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทําผิดต่อกลุ่ม
3.92
0.60
มาก
8. สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
3.92
0.52
มาก
9. สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีเปิ ดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ
4.01
0.50
มาก
10.สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกัน
3.84
0.60
มาก
11.สมาชิกได้รับการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคํานึงถึง
3.94
0.45
มาก
ความแตกต่างของบุคคล
12.ทีมมีจาํ นวนสมาชิกเหมาะสม สามารถติดต่อสือสารกัน
4.04
0.44
มาก
ได้ง่าย
13.จํานวนสมาชิกในทีมเหมาะสม ส่งเสริ มสัมพันธภาพทีดี
4.03
0.53
มาก
ต่อกัน
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ตารางที 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดองค์ประกอบ
(Composition) (ต่อ)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)
14.สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีความคิดยืดหยุน่ ต่อการ
3.95
0.51
มาก
ปฏิบตั ิงาน
15.สมาชิกในทีมช่วยเหลือและปฏิบตั ิงานแทนเพือนสมาชิก 3.92
0.51
มาก
16.สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีพร้อมเรี ยนรู้งานด้านอืนๆ
4.00
0.47
มาก
17.บุคลากรทีทํางานคนเดียวมักส่งผลต่อขวัญกําลังใจ
3.78
0.61
มาก
ของทีม
18.สมาชิกมีความเต็มใจเข้าร่ วมทีม
4.06
0.51
มาก
รวม
3.98
0.35
มาก
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จากตารางที 5 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดองค์ประกอบ (Composition) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก
( X = 3.98 ,S.D. = 0.35 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี ทีม งาน ทีมีประสิทธิ ผลต้องการ บุค ลากร ที มี ทกั ษะ ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุด คือ ( X = 4.14 ,S.D. = 0.48 ) รองลงมา
คือ ทีม งานทีมีประสิทธิ ผลต้องการ บุค ลากรทีมีทกั ษะด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( X =
4.11 ,S.D. = 0.50 ) ทีม งานทีมีประสิทธิ ผลต้องการบุค ลากรทีมีความชํานาญด้านเทคนิค ของการ
ปฏิบตั ิงาน ( X = 4.09 ,S.D. = 0.55 ) สมาชิกมีความเต็มใจเข้าร่ วมทีม ( X = 4.06 ,S.D. = 0.51 ) ทีม
มีจาํ นวนสมาชิกเหมาะสม สามารถติดต่อสือสารกันได้ ง่าย ( X = 4.04 ,S.D. = 0.44 ) จํานวน
สมาชิกในทีมเหมาะสม ส่งเสริ มสัมพันธภาพทีดีต่อกัน ( X = 4.03 ,S.D. = 0.53 ) สมาชิกในทีมเป็ น
บุคคลทีเปิ ดใจรับประสบการณ์ ใหม่ๆ ( X = 4.01 ,S.D. = 0.50 ) สมาชิก ในทีมเป็ นบุคคลที พร้อม
เรี ยนรู้งานด้านอืนๆ ( X = 4.00 ,S.D. = 0.47 ) บุคลิกภาพของสมาชิกในทีม มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงาน ในองค์การ ( X = 3.99 ,S.D. = 0.48 ) สมาชิกในทีมมีความเห็นพ้องต้องกันในการ
ปฏิบตั ิงาน ( X = 3.97 ,S.D. = 0.53 ) สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีความคิดยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
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( X = 3.95 ,S.D. = 0.51 ) สมาชิก ได้รับการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ของบุคคล ( X = 3.94 ,S.D. = 0.45 ) สมาชิกในทีม ช่วยเหลือ และปฏิบตั ิงานแทนเพือนสมาชิก
( X = 3.92 ,S.D. = 0.51 ) สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทําผิ ดต่อกลุ่ม ( X = 3.92 ,S.D. =
0.60 ) สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ ( X = 3.92 ,S.D. = 0.52 ) สมาชิกในทีมมี
บุคลิกภาพเปิ ดเผย ชัดเจน ( X = 3.88 ,S.D. = 0.52 ) สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกัน ( X = 3.84
,S.D. = 0.60 ) และบุคลากรทีทํางานคนเดียวมักก่อให้เกิดปัญหาต่อขวัญกําลังใจของทีม ( X = 3.78
,S.D. = 0.61 ) ตามลําดับ
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ตารางที 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดบริ บท (Context)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดบริบท (Context) (X3)
1. ทีมงานจําเป็ นต้องพึงพาทรัพยากรจากองค์การอย่าง
4.10
0.57
มาก
เพียงพอ
2. การสนับสนุนทรัพยากรเป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็ จ
4.22
0.41
มาก
ของทีมงานอย่างยิง
3. ข้อมูลสารสนเทศเป็ นทรัพยากรสําคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
4.30
0.41
มาก
ของทีม
4. ทีมงานได้รับขวัญกําลังใจและการสนับสนุนจากฝ่ าย
4.11
0.45
มาก
บริ หารและองค์การโดยรวมเพือให้การดําเนิ นงานบรรลุ
เป้ าหมาย
5. การทํางานเป็ นทีมต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเกียวกับหน้าที
4.30
0.46
มาก
ภาระงานและความรับผิดชอบ
6. มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่าเทียม
4.04
0.47
มาก
7. มีระบบการตัดสิ นใจและหาข้อยุติของทีมงาน
4.07
0.51
มาก
8. มีการสร้างข้อตกลงในการทํางานและการจัดบุคคลให้
4.14
0.49
มาก
เหมาะกับงาน
9. มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีโปร่ งใสและ
4.14
0.58
มาก
ตรวจสอบได้
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ตารางที 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดบริ บท
(Context) (ต่อ)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดบริบท (Context) (X3)
10. ใช้วิธีประเมินผลและการให้ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน 4.00
0.49
มาก
11. วิธีการประเมินผลงานช่วยส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
4.02
0.51
มาก
และทําให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกันเพิมขึน
รวม
4.13
0.35
มาก
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จากตารางที 6 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 การจัดบริ บท (Context) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.13, S.D.
= 0.35) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย
ดังนี ข้อมูลสารสนเทศเป็ นทรัพยากรสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของทีม มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุด
คือ ( X = 4.30, S.D. = 0.41) การทํา งานเป็ นทีม ต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเกียวกับหน้าที ภาระงานและ
ความรับผิดชอบ ( X = 4.30, S.D. = 0.46) การสนับสนุนทรัพยากรเป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็ จ
ของทีมงานอย่างยิง ( X = 4.22, S.D. = 0.41) มีการสร้างข้อตกลงในการทํางานและการจัดบุคคลให้
เหมาะกับงาน ( X = 4.14, S.D. = 0.49) มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ ( X = 4.14, S.D. = 0.58) ทีมงานได้รับขวัญกําลังใจและการสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร
และองค์การโดยรวมเพือให้การดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย ( X = 4.11, S.D. = 0.45) ทีมงาน
จําเป็ นต้องพึงพาทรัพยากรจากองค์การอย่างเพียงพอ ( X = 4.10, S.D. = 0.57) มีระบบการตัดสิ นใจ
และหาข้อยุติของทีมงาน ( X = 4.07, S.D. = 0.51) มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่า
เทียม ( X = 4.04, S.D. = 0.47) วิธีการประเมินผลงานช่วย ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และทําให้
สมาชิกมี ความผูกพันต่อกันเพิมขึน ( X = 4.02, S.D. = 0.51) และ. ใช้วิธีประเมินผลและการให้
ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน ( X = 4.00, S.D. = 0.49) ตามลําดับ
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ตารางที 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดกระบวนการ
(Process)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดกระบวนการ (Process) (X4)
1. ทีมงานจะมีประสิทธิผลต้องมีวตั ถุประสงค์ทีมี
4.11
0.49
มาก
ความหมายตรงกันเพือช่วยกําหนดทิศทางช่วยสร้างพลัง
และความผูกพันของหมู่สมาชิก
2. สมาชิกของทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะกําหนด
4.14
0.48
มาก
วัตถุประสงค์ทียอมรับร่ วมกัน
3. ทีมมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันเปรี ยบเสมือนการกําหนดทิศ
4.18
0.48
มาก
ทางการทํางาน
4. ทีมงานทีประสบความ สําเร็ จจะต้อง สามารถแปล ง 4.08
0.44
มาก
วัตถุประสงค์สู่การปฏิบตั ิ
5. ทีมงานทีประสบความสําเร็ จวัตถุประสงค์ตอ้ งวัด
4.15
0.42
มาก
ประเมินได้
6. การมีเป้ าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลังการทํางาน
4.09
0.46
มาก
7. การทํางานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการ
4.23
0.43
มาก
ปฏิบตั ิงาน
8. ท่านเชือมันว่าทีมสามารถประสบความสําเร็ จได้
4.26
0.44
มาก
9. ทีมงานทีเคยประสบความสําเร็ จจะเกิดความเชือมันว่า
4.12
0.45
มาก
ต้องประสบความสําเร็ จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะ
ทํางานหนักยิงขึน
10. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์และความขัดแย้งด้าน
3.75
0.62
มาก
งานทีพอเหมาะจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
11. สมาชิกในทีมร่ วมกันคิดหาทางขจัดความขัดแย้งที
3.94
0.56
มาก
เกิดขึน
12. มีการควบคุมความขัดแย้งให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
3.93
0.49
มาก
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ตารางที 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของทีม สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดกระบวนการ
(Process) (ต่อ)
(n = 113)
ประสิทธิผลของทีม
S.D.
ระดับ
X
การจัดกระบวนการ (Process) (X4)
13. มีการกําหนดวิธกี ารตรวจสอบประเมินผลระดับ
3.69
0.60
มาก
รายบุคคล เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือสมาชิก
14. มีการกําหนดวิธกี ารตรวจสอบประเมินผลระดับทีมงาน 3.71
0.61
มาก
เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือสมาชิก
รวม
4.03
0.36
มาก
จากตารางที 7 พบว่า ประสิทธิผลของทีมของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้านการจัดกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
4.03,S.D. = 0.36 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต จาก
มากไปน้อย ดังนี ท่านเชือมันว่าทีมสามารถประสบความสําเร็ จได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุดคือ
( X = 4.26, S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ การทํางานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบตั ิงาน
( X = 4.23, S.D. = 0.43) ทีมมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันเปรี ยบเสมือนการกําหนดทิศทางการทํางาน ( X =
4.18, S.D. = 0.48) ทีมงานทีประสบความสําเร็ จวัตถุประสงค์ตอ้ งวัดประเมินได้ ( X = 4.15, S.D. =
0.42) สมาชิกของทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะกําหนดวัตถุประสงค์ทียอมรับร่ วมกัน ( X = 4.14,
S.D. = 0.48) ทีมงานทีเคยประสบความสําเร็ จจะเกิดความเชือมันว่าต้องประสบความสําเร็ จอีกใน
อนาคต จึง เกิดแรงจูงใจทีจะทํางานหนักยิงขึน ( X = 4.12, S.D. = 0.45) ทีมงานจะมีประสิทธิผล
ต้องมีวตั ถุประสงค์ทีมีความหมายตรงกันเพือช่วยกําหนดทิศทางช่วยสร้างพลังและความผูกพันของ
หมู่สมาชิก ( X = 4.11, S.D. = 0.49) การมีเป้ าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลังการทํางาน ( X = 4.09, S.D.
= 0.46) ทีมงานทีประสบความ สําเร็ จจะต้อง สามารถแปล งวัตถุประสงค์ สู่การปฏิบตั ิ ( X = 4.08,
S.D. = 0.44) สมาชิกในทีมร่ วมกันคิดหาทางขจัดความขัดแย้งทีเกิดขึน ( X = 3.94, S.D. = 0.56) มี
การควบคุมความขัดแย้งให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม ( X = 3.93, S.D. = 0.49) ความขัดแย้งด้าน
ความสัมพันธ์และความขัดแย้งด้านงานทีพอเหมาะจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน ( X = 3.75,
S.D. = 0.62) มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดับทีมงาน เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือ
สมาชิก ( X = 3.71, S.D. = 0.61) และมีการกําหนดวิธี การตรวจสอบ ประเมินผล ระดับรายบุคคล
เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือสมาชิก ( X = 3.69, S.D. = 0.60 ) ตามลําดับ
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ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา สังกัด สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีรายละเอียดตามตารางที ดังต่อไปนี
ตารางที 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 โดยภาพรวม
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านของครู
S.D.
ระดับ
X
1.ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้าน
4.07
0.35
มาก
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ (Y1)
2.ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูล
4.08
0.40
มาก
ในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน (Y2)
3.ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความ
4.02
0.35
มาก
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา(Y3)
4.ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนํา
3.86
0.38
มาก
บริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้ (Y4)
5.ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการ
3.91
0.38
มาก
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (Y5)
6.ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
4.20
0.31
มาก
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอ
ภาค (Y6)
7.ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ใ้ นวิชา
3.95
0.44
มาก
ทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (Y7)
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ตารางที 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 โดยภาพรวม (ต่อ)
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านของครู
S.D.
ระดับ
X
8.ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ น
4.00
0.42
มาก
สมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8)
9.ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็ม
4.10
0.33
มาก
เวลา เต็มความสามารถ (Y9)
รวม (Ytot)
4.02
0.28
มาก
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จากตารางที 8 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.02, S.D. =
0.28) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับ มาก โดยเรี ยงค่ามัชฌิมเลขคณิ ต จากมากไปน้อย
ดังนี ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความ เสมอภาค มีมชั ฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.20, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ครู จดั การเรี ยน
การสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ( X = 4.10, S.D. = 0.33) ครู มีการ
วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ จัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน ( X = 4.08, S.D. = 0.40) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ( X = 4.07, S.D. = 0.35) ครู ออกแบบและ
จัดการเรี ยนรู้ ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ( X = 4.02,
S.D. = 0.35) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา ( X = 4.00,
S.D. = 0.42) ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน ( X = 3.95, S.D. = 0.44) ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย ( X = 3.91, S.D. = 0.38) และ ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะ สม
ผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ ( X = 3.86, S.D. =
0.38) ตามลําดับ
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ตารางที 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
S.D.
ระดับ
X
ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1. ครู มีความรู้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
4.11
0.38
มาก
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ครู สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน
4.06
0.41
มาก
และมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างชัดเจน
3. ครู วางแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยกําหน ดเป้ าหมาย
4.07
0.38
มาก
คุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทังด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม
4. ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพ
4.05
0.44
มาก
ผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทังด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
รวม
4.07
0.35
มาก
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จากตารางที 9 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้านครู มี
การกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.35 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี ครู มีความรู้ ความเข้าใจใน
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.11, S.D.
= 0.38 ) รองลงมาคือ ครู วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนครอบคลุมทัง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
( X = 4.07, S.D. = 0.38 ) ครู สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและมาตรฐานการ
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เรี ยนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้อย่างชัดเจน ( X = 4.06, S.D. = 0.41 )
และครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน ครอบคลุมทังด้านความรู ้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน( X = 4.05, S.D. = 0.44 )
ตามลําดับ
ตารางที 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการ
วางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
1. ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศ
4.08
0.43
มาก
อย่างเป็ นระบบ
2. ครู นาํ ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้
3.98
0.50
มาก
โดยมีกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน
3. ครู จดั กิจกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดีแสดงถึงการแก้ปั ญหา 4.07
0.48
มาก
หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ครู สามารถชีแนะ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู้ ืนได้
4.15
0.41
มาก
5. ครู มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน
4.09
0.49
มาก
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6. ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
รวม

4.07

0.45

มาก

4.08

0.40

มาก

จากตารางที 10 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ด้านครู มีการ
วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.08, S.D. = 0.40 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ครู สามารถชีแนะ ให้คาํ แนะนํา
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แก่ผอู้ ืนได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.15, S.D. = 0.41 ) รองลงมาคือ ครู มีการส่งต่อ
ข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสูงขึน ( X = 4.09, S.D. = 0.49 ) ครู วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
และจัดทําสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ ( X = 4.08, S.D. = 0.43 ) ครู ออกแบบการจัดการเ รี ยนรู้ที
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( X =
4.07, S.D. = 0.45 ) ครู จดั กิจกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณภาพเต็มตามศักยภาพ ( X = 4.07, S.D. = 0.48 ) และครู นาํ ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรี ยนรู้โดยมีกิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน( X = 3.98, S.D. = 0.50 )
ตามลําดับ
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ตารางที 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิ
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การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
1. ครู เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ที 4.03
0.44
มาก
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ครู จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
3.96
0.44
มาก
กําหนดไว้
3. ครู จดั กิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
4.03
0.38
มาก
ของผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ
4. ครู ปรับปรุ งพัฒนาการออกแบบการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
4.04
0.42
มาก
รวม

4.02

0.35

มาก

จากตารางที 11 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้านครู
ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.02 ,S.D. = 0.35) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ครู ปรับปรุ งพัฒนาการออกแบบการเรี ยนรู้
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อย่างต่อเนือง มีค่ามัชฌิมเ ลขคณิ ต มากทีสุดคือ ( X = 4.04, S.D. = 0.42 ) รองลงมาคือ ครู จดั
กิจกรรมการส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ ( X = 4.03,
S.D. = 0.38) ครู เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สือ/แหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ( X = 4.03, S.D. = 0.44) และครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ทีกําหนดไว้ ( X = 3.96, S.D. = 0.44) ตามลําดับ
ตารางที 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของ
ท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับ การนําบริ บท
และภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
1. ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม 3.87
0.43
มาก
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถินและบริ บทของท้องถินทีเป็ น
ปัจจุบนั
2. ครู ว างแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวัตกรรมและ
3.94
0.45
มาก
เทคโนโลยีทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้
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3. ครู นาํ สือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครู นาํ บริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง กับเนือหาและ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
5. ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสือโดย
ผ่านกระบวนการศึกษาวิจยั
รวม

3.90

0.44

มาก

3.86

0.42

มาก

3.72

0.50

มาก

3.86

0.38

มาก
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จากตารางที 12 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู ใช้
สื อและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับก ารนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86, S.D. = 0.38) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
อยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ครู ว างแผนจัดทํา จัดหา พัฒนา
สือนวัตกร รมและเทคโนโลยีทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุดคือ
( X = 3.94, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ครู นาํ สือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 3.90, S.D. = 0.44 ) ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถินและบริ บทของท้องถินทีเป็ นปั จจุบนั ( X = 3.87, S.D. = 0.43 ) ครู นาํ
บริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื อหา
และรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ( X = 3.86, S.D. = 0.42) และครู มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสือโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจยั ( X = 3.72, S.D. = 0.50 ) ตามลําดับ
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ตารางที 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ทีหลากหลาย
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
1. ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทีมี
3.89
0.41
มาก
คุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุก
มาตรฐานและตัวชีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
2. ครู วดั และประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
3.93
0.40
มาก
และเครื องมือทีหลากห ลายและตัดสินผลการเรี ยนรู้โดย
พิจารณาคะแนนพัฒนาการ
รวม
3.91
0.38
มาก
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จากตารางที 13 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู มี
การวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.91, S.D. = 0.38 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก
เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ครู วดั และประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการและเครื องมือทีหลากหลายและตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยพิจาร ณาคะแนนพัฒนาการ มีค่า
มัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุดคือ ( X = 3.93, S.D. = 0.40 ) และครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผล
การเรี ยนทีมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชีวัด ตาม
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ( X = 3.89, S.D. = 0.41 ) ตามลําดับ
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การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทัง
ด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
1. ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
4.07
0.44
มาก
รายบุคคล โดยให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหา
ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
2. ครู เป็ นแบบอย่างทีดี รวมทังให้คาํ แนะนําชีแนะแก่ผอู ้ ืน
4.28
0.35
มาก
ได้
3. ครู ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแล
4.19
0.37
มาก
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เท่าเทียมกัน
4. ครู รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ
4.25
0.36
มาก
รวม
4.20
0.31
มาก
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จากตารางที 14 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอ
ภาค โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ มาก ( X = 4.20, S.D.=0.31 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ น
ระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี ครู เป็ นแบบอย่างทีดี รวมทังให้
คําแนะนําชีแนะแก่ผอู้ ืนได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.28, S.D. = 0.35 ) รองลงมาคือ
ครู รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู้ กครองทราบ ( X = 4.25, S.D. = 0.36 ) ครู ประสานความ
ร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเท่า
เทียมกัน ( X = 4.19, S.D. = 0.37 ) และครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
รายบุคคล โดยให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ ( X = 4.07,
S.D. = 0.44 ) ตามลําดับ
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ตารางที 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
1. ครู ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกียวกับ
3.96
0.47
มาก
การวิจยั ในชันเรี ยน
2. ครู ทาํ วิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระ 3.93
0.54
มาก
การเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบผลงาน
3. ครู เป็ นแบบอย่างทีดีและสามารถให้คาํ แนะนํา ชีแนะแก่
ผูอ้ ืนได้
4. ครู นาํ ผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน

4.13

0.46

มาก

3.97

0.53

มาก

5. ครู มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และมีการแก้ปัญหา และหรื อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนือง
รวม

3.78

0.49

มาก

3.95

0.44

มาก
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จากตารางที 15 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู มี
การศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.44 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก
เรี ยงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี ครู เป็ นแบบอย่างทีดีและสามารถให้คาํ แนะนํา
ชีแนะแก่ผอู้ ืนได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต มากทีสุดคือ ( X = 4.13, S.D. = 0.46 ) รองลงมาคื อ ครู นาํ ผล
จากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยน ( X = 3.97, S.D. = 0.53 ) ครู ศึกษา
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั ในชันเรี ยน ( X = 3.96 , S.D. = 0.47 ) ครู ทาํ
วิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อย ปี ละ 1 เรื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทีตนรับผิดชอบผลงาน ( X = 3.93,
S.D. = 0.54 ) และครู มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และมีการแก้ปัญหา และหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการ
วิจยั อย่างต่อเนือง ( X = 3.78, S.D. = 0.49 ) ตามลําดับ
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ตารางที 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดี
ของสถานศึกษา
1. ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ข้อ
4.07
0.42
มาก
2. มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
3.92
0.50
มาก
รวม
4.00
0.42
มาก
จากตารางที 16 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.00, S.D. = 0.42 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ตจากมากไปน้อย ดังนี ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ข้อ มีค่ ามัชฌิมเลขคณิ ตมาก
ทีสุดคือ ( X = 4.07, S.D. = 0.42 ) และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ( X = 3.92,
S.D. = 0.50 ) ตามลําดับ
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ตารางที 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2 ด้านครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(n = 113)
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
S.D.
ระดับ
X
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
1. ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับ มอบหมายครบ 4.17
0.43
มาก
ตามเวลาทีกําหนด
2. ครู เตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
4.08
0.41
มาก
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีหลักสูตรกําหนด
3. ครู ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
4.08
0.37
มาก
ต่อเนือง
4. ครู เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่าง ทีดี สามารถให้คาํ ชีแนะ
4.18
0.38
มาก
แนะนําแก่ผอู้ ืนได้
5. ครู ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนจนได้รับรางวัลระดับสํานักงานเขต
3.98
0.47
มาก
พืนทีการศึกษาขึนไป
รวม
4.10
0.33
มาก
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จากตารางที 17 พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู ด้าน ครู
จัดการเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.10, S.D. = 0.33 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับ มาก เรี ยงลําดับ ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต จากมากไปน้อย ดังนี ครู เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างทีดี สามารถให้ คําชีแนะ แนะนําแก่
ผูอ้ ืนได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุดคือ ( X = 4.18, S.D. = 0.38 ) รองลงมา คือ ครู ปฏิบตั ิงานสอน
ตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตามเวลาทีกําหนด ( X = 4.17, S.D. = 0.43 ) ครู ปรับปรุ งและ
พัฒนาการจัดการเรี ย นการสอนอย่างต่อเนือง ( X = 4.08, S.D. = 0.37 ) ครู เตรี ยมการสอน จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีหลักสูตรกําหนด ( X = 4.08, S.D. =
0.41 ) และครู ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนจนได้รับรางวัลระดับสํานักงานเขตพืนที การศึกษาขึนไป ( X = 3.98,
S.D. = 0.47 ) ตามลําดับ
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ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ของครู สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ประสิทธิ ผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผูว้ ิจยั ใช้
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s product – moment correlation
coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที 18
ตารางที 18 ค่าความสัมพันธ์ของ ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษา
ขันพืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต
2
โดยภาพรวมและรายด้าน
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ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Ytot

X1
.427**
.510**
.359**
.214**
.251**
.257**
.158
.145
.132
.387**

X2
.437**
.494**
.561**
.549**
.549**
.244**
.332**
.320**
.277**
.578**

X3
.508**
.559**
.580**
.500**
.498**
.221**
.369**
.375**
.353**
.604**

X4
.577**
.608**
.534**
.488**
.462**
.238**
.405**
.390**
.371**
.623**

Xtot
.558**
.622**
.580**
.498**
.501**
.275**
.360**
.350**
.321**
.625**

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จากตารางที 18 พบว่า ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขัน
พืนฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษ าประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีผลการวิเคราะห์
ดังนี
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1. ตัว แปรประสิทธิผลของทีม โดยภาพรวม (Xtot) กับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r=.625) และแสดงว่ามีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ตัวแปร ประสิทธิผลของทีม โดยภาพรวม (Xtot) กับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของครู ในแต่ละด้าน (Y1-9) มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .275 ถึง .622 สามารถเรี ยงลําดับได้
ดังนี ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (Y2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .622) ครู ออกแบบและจัดการ
เรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .580) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ (Y1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r = .558) ครู มีการวัด
และประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
(Y5) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .501) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและ
ภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (Y4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .498)
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
(Y7) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .360) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิก
ทีดีของสถานศึกษา (Y8) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .350) ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (Y9) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .321) และ ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอ
ภาค (Y6) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .275)
3. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับ มากกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .387 ถึง .623 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัด
กระบวนการ (Process) (X4) มีค่ าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .623) การจัดบริ บท (Context) (X3)
มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .604) การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .578) และ การจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(r = .387)
4. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้านครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทัง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ (Y1) อย่างมีนยั สําคัญทาง
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สถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .427 ถึง .577 สามารถเรี ยงลําดับได้
ดังนี การจัดกระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพั นธ์ (r = .577) การจัดบริ บท
(Context) (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .508) การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .437) และการจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .427)
5. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับใดกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐา นของครู (Ytot) ด้าน ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ น
รายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (Y2) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .494 ถึง .608 สามารถ
เรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัดกระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r = .608) การจัด
บริ บท (Context) (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .559) การจัด ออกแบบงาน (Work design)
(X1) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .501) และการจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .494)
6. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับใดกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้านครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (Y3) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .359 ถึง .580 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี
การจัดบริ บท (Context) (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .580) การจัดองค์ประกอบ
(Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .561) การจัดกระบวนการ (Process) (X4) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .534) และ การจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .359)
7. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับใดกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้านครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
(Y4) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .214 ถึง .549 สามารถ
เรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .549)
การจัดบริ บท (Context) (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .500) การจัดกระบวนการ (Process)
(X4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .488) และ การจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .214)
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8. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้าน ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (Y5) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .251 ถึง .549 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัด
องค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .549) การจัดบริ บท (Context)
(X3) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r = .498) การจัดกระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .462) และการจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(r = .251)
9. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้าน ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค (Y6) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .221 ถึง .257 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี
การจัด ออก แบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .257) การจัด
องค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .244) การจัดกระบวนการ
(Process) (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .238) และ การจัดบริ บท (Context) (X3) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .221)
10. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้านครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับกา รสอน (Y7) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .158 ถึง .405 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัด
กระบวนการ (Process) (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .405) การจัดบริ บท (Context) (X3) มี
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพัน ธ์ (r = .369) การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .332) และ การจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(r = .158)
11. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้านครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และ
เป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .145 ถึง .390 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัดกระบวนการ (Process)
(X4) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r = .390) การจัดบริ บท (Context) (X3) มีค่าสัมประสิ ทธิ
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สหสัมพันธ์ (r = .375) การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r =
.320) และการจัดออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .145)
12. ตัวแปรประสิทธิผลของทีม (X1-4) ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู (Ytot) ด้าน ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
(Y9) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดย มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง .132 ถึง .371 สามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี การจัดกระบวนการ
(Process) (X4) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .371) การจัดบริ บท (Context) (X3) มีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r = .353) การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2) มีค่าสัมประสิ ทธิ
สหสัมพันธ์ (r = .277) และ การจัด ออกแบบงาน (Work design) (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
(r = .132)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

89
บทที 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพือทราบ
1)ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 2) การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการ
จัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประชากรทีใช้ในการ
วิจยั คือ โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 152
โรงเรี ยน ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 113 โรงเรี ยน มีผบู้ ริ หารโรงเรี ยนและครู
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทังสิน 226 คน เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานศึกษาละ
2 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อรองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 1 คน และครู 1 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทังสิน 226 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพ ส่วนตัว ของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที 2 เป็ น
แบบสอบถามเกียวกับ ประสิทธิผลของทีม ตามแนวคิด ของของรอบบิ นส์ (Robbins) ตอนที 3 เป็ น
แบบสอบถามเกี ยวกับ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ตามแนวคิด ของการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี
( f ) ร้อยละ ( % ) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson’s product-moment correlation coefficient)
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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สรุ ปผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เรื อง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิ งานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สรุ ปได้ดงั นี
1. ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ประสิทธิ ผลของทีมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้านโดย การจัดบริ บท (Context : X3) มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากทีสุด รองลงมาคือ การออกแบบ
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งาน (Work design : X1) การจัดกระบวนการ (Process : X4) และการจัดองค์ประกอบ (Composition :
X2) ตามลําดับ
2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน ของครู อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยมี ค่า มัชฌิมเลขคณิ ต
สูงทีสุดคือ ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิต
ด้วยความ เสมอภาค (Y6) และมี ค่า มัชฌิมเลขคณิ ต ตําทีสุด คือด้าน ครู ใช้สือและเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (Y4)
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า มีความสัมพันธ์กนั
ในทางบวกทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
การอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ครังนี มีหลายประเด็นทีควรนํามาพิจารณา
เพือให้ทราบสภาพทีแท้จริ งทีเป็ นไปได้ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขันพืนฐานให้เกิดประสิทธิผล ซึงผลของการวิจยั นํามา
อภิปรายผลได้ ดังนี
1. ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของทีม โดยภาพรวม มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต อยูใ่ น
ระดับมาก ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ทังนี เนืองมาจากการดําเนินงานให้องค์กรบรรลุตาม
เป้ าหมายทีวางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพนัน ทีมงานมีส่วนสํา คัญอย่างมาก หากทุกคนในองค์กรรู้สึก
ว่าตนเองอยูใ่ นทีมงานเดียวกันและร่ วมแรงร่ วมใจปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จร่ วมกัน งานก็จะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผูบ้ ริ หารจึงต้องสร้างทีมงานขึนในองค์กรและกระตุน้ ให้ทุกคนรู ้สึกว่าเป็ นผูม้ ี
ส่วนร่ วมในฐานะส่วนหนึงของทีมงาน การทํา งานเป็ นทีมน อกจากจะช่วยให้การดํา เนินงาน
ประสบผลสําเร็ จแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกในทีมเกิดความรู้สึกเป็ นส่วนหนึงของทีม มีความจงรักภักดี
ต่อทีมงาน แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ พึงพาอาศัยซึงกันและกัน ร่ วมกันแก้ไขปัญหา และ
ดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมายอย่างเต็มที การทํา งานเป็ นทีมทีมีประสิทธิภาพจะสามารถนา
องค์กรไปสู่ความสําเร็ จอย่างยังยืน ซึงหลักการทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสําเร็ จนัน สมาชิกทุกคน
ในทีมต้องร่ วมมือร่ วมใจกันดํา เนินงานตามเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีทีกํา หนดไว้ ภายใต้
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บรรยากาศ ทีอบอุ่นเป็ นกันเอง เคารพและให้เกียรติซึงกั นและกัน มีการติดต่อสือสารทีชัดเจนและ
ร่ วมกันแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนอย่าง เปิ ดเผย จึงจําเป็ นต้องมีรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ประสิทธิผลของทีมทัง 4 ด้าน คือ ด้านการออกแบบงาน (work design) ด้านการจัดองค์ประกอบ
(composition) ด้านการจัดบริ บท (context) และด้านการจัดกระบวนการ (process) ซึงสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของจารุ มล พ้นภัยพาล ทีพบว่าการสร้างทีมงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก นอกจากเหตุผลดังกล่าว มีงานวิจยั ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทรงวุฒิ ทาระ
สา ทีพบว่า สภาพการทํางานเป็ นทีมโดยสภาพรวมแล้วและรายด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ การมีเป้ าหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การมีส่วนร่ วมและการสือสาร
อย่างเปิ ดเผย ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ผลการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกียว กับ
สภาพการทํางานเป็ นทีมจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทีปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรี ยนทีมีขนาดแตกต่างกัน โรงเรี ยนขนาดเล็กมีค่าเฉลียมากกว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และยังมีงานวิจยั ซึง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพภัสสร สินทรจิตต์
ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลการทํางานเป็ นทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านโดยเรี ยงในสาม
ลําดับแรก คือ ทักษะในการทํางานเป็ นทีม การกําหนดกลยุทธ์ และอํานาจอิสระของทีมงาน
ตามลําดับและประสิทธิผลการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามกลุ่ม
งานแตกต่างกัน
เมือแยกพิจารณาประสิทธิผลของทีมเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงค่า
มัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยได้ดงั นีคือ การจัดบริ บท (Context) การจัด ออกแบบงาน (Work
design) การจัดกระบวนการ (Process) และการจัดองค์ประกอบ (Composition) ตามลําดับ ทังนี อาจ
เป็ นเพราะหลักการทํางานเป็ นทีมให้ประสบผลสําเร็ จนัน สมาชิกทุกคนในทีมต้องร่ วมมือร่ วมใจกัน
ดําเนินงานตามเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีทีกํา หนดไว้ ภายใต้บรรยากาศ ทีอบอุ่นเป็ นกันเอง
เคารพและให้เกียรติซึงกันและกัน มีการติดต่อสื อสารทีชัดเจนและร่ วมกันแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน
อย่างเปิ ดเผย จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ ประสิทธิผลของทีม อยูใ่ นระดับมาก ทังในภาพรวม
และรายด้าน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ โสภา พิมพ์ศิริ ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ประสิทธิภาพของ
ทีมงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับดีมาก มีปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของทีมงานในสถานศึกษาคือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การติดต่อสือสาร ภาวะผูน้ าํ
และเป้ าหมายของทีมงาน
2. ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต อยูใ่ น
ระดับมาก ทังนีเนื องมาจาก ข้อกําหนดเกียวกับคุณลักษณะและคุณภาพทีพึงประสงค์ในการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

92
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ิตาม เพือให้
เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื อมันศรัทธาให้แก่ผรู ้ ับบริ การจากวิชาชีพ
ได้ว่า เป็ นบริ การทีมีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการทีมีกฎหมายให้ความสําคัญกับวิชาชีพทางการ
ศึกษา และกําหนดให้เป็ นวิชาชีพควบคุมนัน เนื องจากเป็ นวิชาชีพทีมีลกั ษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู ้
ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ ครู จึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทังด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ทงั 9 ด้าน คือ 1)
ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ 2) ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน 3) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 4) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม
ผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ 5) ครู มีการวัด
และประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
6) ครู ให้
คําแนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 7) ครู มีการศึกษาวิจ ั ยและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 8) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา 9)
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
ซึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของพีระ บุญศิริธรรมชัย ทีพบว่า ข้าราชการครู อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายมาตรฐาน พบว่า
มาตรฐานทีมีการปฏิบตั ิมากทีสุด คือ มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
รองลงมา คื อ มาตรฐานที 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู้ รี ยน และมาตรฐานที 2 ตัดสินใจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดกับผูเ้ รี ยน ตามลําดับ ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบตั ิ
น้อยทีสุด คือ มาตรฐานที 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง และยังมีงานวิจยั ซึง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุเทพ ปาลสาร
ผลการวิจยั พบว่า ครู ประถมศึกษาปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดับ “มาก” เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู ทีปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับสูง ได้แก่ การร่ วมมือกับผูอ้ ืนอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
การร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่นกั เรี ยน การ
แสวงหาและใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ส่วนการปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ครู
ประถมศึกษามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดั บ “ปานกลาง ” สําหรับปัญหาการปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู ครู ประถมศึกษามีปัญหาในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง ” ปัญหาทีอยูใ่ นอันดับ
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ต้นๆ ได้แก่ การพัฒนาสือการเรี ยนการสอน การมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน การพัฒนาแผนการสอน และการ
จัดกิจกรรมเน้นผลถาวรแก่ผเู้ รี ยน
เมือแยกพิจารณาการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา เป็ นรายด้านพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงค่ามัชฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหาน้อยได้ดงั นีคือ
ครู ให้คาํ แนะนํา
ครู
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
จัดการเรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน ครู มี
การกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ทีพึงปร ะสงค์ ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย และ ครู
ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ตามลําดับ ทังนี อาจเป็ นเพราะ ข้อกําหนดเกียวกับคุณลักษณะและคุณภา พทีพึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึงผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบตั ิตาม เพือให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชือมันศรัทธาให้แก่
ผูร้ ับบริ การจากวิชาชีพได้ว่า เป็ นบริ การทีมีคุณภาพ ตอบสังคมได้ว่าการทีมีกฎหมายให้ความสําคัญ
กับวิชาชีพทางการศึกษา และกําหนดให้เป็ นวิชาชีพควบคุมนัน เนื องจากเป็ นวิชาชีพทีมี
ลักษณะเฉพาะ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญในการประกอบวิชาชีพ
จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงทําให้การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู อยูใ่ นระดับมาก ทังใน
ภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พีระ บุญศิริธรรมชัย ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การ
ปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ข้าราชการครู อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ป ฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายมาตรฐาน พบว่า
มาตรฐานทีมีการปฏิบตั ิมากทีสุด คือ มาตรฐานที 9 ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
รองลงมา คือ มาตรฐานที 8 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผเู้ รี ยน และมาตรฐานที 2 ตัดสินใจ
ปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดกับผูเ้ รี ยน ตามลําดับ ส่วนมาตรฐานทีมีการปฏิบตั ิ
น้อยทีสุด คือ มาตรฐานที 1 ปฏิบตั ิกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู อยูเ่ สมอ มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการ
จัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวก หรื อมีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะทีคล้อยตามกันทุกด้าน จากผลการวิจยั ในครังนี กล่าวได้ว่า เมือสถานศึกษาทราบถึงเหตุ
แห่ งปั จจัยประสิ ทธิผลทีมทัง 4 ด้าน ทีอยูใ่ นระดับมากแล้ว บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบตั ิหน้าที
เพือให้การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานบรรลุตามวัตถุประสงค์เพือลดและป้ องกัน
ประสิทธิผลของทีมทีอาจจะเกิดขึนได้ในอนาคต สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศันสนีย ์ ชูเชือ ได้
ศึกษาวิจยั เรื อง ปัจจัยทีส่งผลต่อการทํางานเป็ นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าการ
ทํางานเป็ นทีมส่งผลทําให้งานมีประสิ ทธิภาพดีขึน ทังด้านคุณภาพ ปริ มาณงาน ประหยัดค่ าใช้จ่าย
และเวลา สํา หรับปัจจัยทีพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คิดว่าส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
ได้แก่ บรรยากาศ ภาวะผูน้ าํ การสือสาร ทักษะในการทํา งาน ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ การ
ตัดสินใจ การประชุม วัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่ วม และแรงจูงใจ เรี ยงตามลํา ดับ ส่วนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้แก่ การไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ทีชัดเจนของงานทีรับผิดชอบ สมาชิกขาดการมีส่วนร่ วมและการมอบหมายงานทีไม่
เหมาะสมกับผูป้ ฏิบตั ิ
เมือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของ ประสิทธิผลของทีมกั บการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา เป็ นรายด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ประสิทธิผลของทีม สัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการออกแบบงาน (Work design) (X1)
โดยภาพรวมความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมาก ดังนี ด้านครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (rxy = .510) ครู มีการกําหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์
(rxy = .427) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา (rxy = .359) ครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค (rxy = .257) ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (rxy = .251) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนํา
บริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (rxy = .214) ตามลําดับ ซึงสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ บุญ ลดา คุณาเวชกิจ ทํา การวิจยั เรื อง ปัจจัยส่วนบุคคลกับการพัฒนาทีมงาน สู่
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีเพียงระดับการศึกษาทีมีผลต่อการพัฒนา
ทีมงานสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในด้านทัศนคติในการทํา งานเป็ นทีมไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้
รวมถึงประสิ ทธิผลของทีมบางด้านไม่มี
และแนวทางพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้
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ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ดังนี ครู มีการศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (rxy = .158) ครู
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (rxy = .145) และครู จดั การ
เรี ยนการสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (rxy = .132) อาจเป็ นเพราะ
ประสิ ทธิผลของทีมขึนอยูก่ บั ครู มีการวิเคร าะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
เมือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา เป็ นรายด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ประสิทธิผลของทีมสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้าน การจัดองค์ประกอบ (Composition) (X2)
โดยภาพรวมความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนี ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนอง
ความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (rxy = .561) ครู ใช้สือและเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (rxy =
.549) ครู มีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (rxy
= .549) ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (rxy = .494) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ (rxy = .437) ครู มีการศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (rxy = .332) ครู
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (rxy = .320) ครู จดั การเรี ยน
การสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (rxy = .277) และครู ให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค (rxy =
.244) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บรรจง ท้าวเพชร ได้วิจยั เรื อง การพัฒนาการทํางาน
เป็ นทีมของบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอนําอูน จังหวัดสกลนค
ร ซึงทําการวิจยั ได้
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ ขัน
วางแผน ขันสังเกตการปฏิบตั ิงานตามแผน ขันตรวจสอบผลการดําเนิ นงาน และขันการแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน หลังจากทีได้ดาํ เนินการประชุมเชิงปฏิบตั ิการตาม ขันตอนของการวิจยั ทํา
ให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีการ
ทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือ
ผูร้ ่ วมงานด้วยความเต็มใจ ความสัมพันธ์ อาจเป็ นเพราะประสิทธิผลของทีมเกิ ดจาก ครู ออกแบบ
และจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
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เมือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา เป็ นรายด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ประสิทธิผลของทีม สัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ด้าน การจัดบริ บท (Context) (X3)
โดยภาพรวมความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนี ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที ตอบสนอง
ความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (rxy = .580) ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
(rxy = .559) ครู มีการกําหนดเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ (rxy = .508) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บท
และภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (rxy = .500) ครู มีการวัดและประเมินผลที
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (rxy = .498) ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (rxy = .375) ครู มีการศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (rxy = .369) ครู จดั การเรี ยนการ
สอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (rxy = .353) และครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
(rxy = .221)
ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สตีเฟน วาร์ด คิงส์ (Stephen Ward King) ได้วิจยั เรื อง ภาวะ
ผูน้ าํ ทีมีประสิทธิผลสําหรับความสําเร็ จทีมีคุณภาพและการเรี ยนรู้ขององค์การ ผลการวิจยั พบว่า
พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ แบบเปลียนสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทํางานเป็ นทีม การเน้นที
ลูกค้าเป็ นสําคัญและพันธะสัญญาทีจะปรับปรุ งอย่างต่อเนือง การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ กมีค วาม
เกียวข้องเชิงบวกกั บวิธีการควบคุมกระบวนการ การใช้วิ ธี การควบคุมกระบวนการได้สะท้อน
กลับมาเพิมกระบวนการย้อนกลับต่อสมาชิกของทีม อาจเป็ นเพราะประสิทธิผลของทีมเกิดจาก ครู
ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนทีตอบสนองความแตกต่างระห ว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เมือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา เป็ นรายด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ประสิทธิผลของทีมสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัดการศึกษา ด้าน การจัดกระบวนการ (Process) (X4) โดย
ภาพรวมความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนี ครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน (rxy = .608) ครู มีการกําหนด
เป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนทังด้านความรู ้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ (rxy = .577) ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ทีตอบสนองความแตกต่างระห ว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา (rxy = .534) ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและ
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ภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ (rxy = .488) ครู มี การวัดและประเมินผลที
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลาย (rxy = .462) ครู มีการศึกษา วิจยั และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
(rxy = .405) ครู
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (rxy = .390) ครู จดั การเรี ยน
การสอนตามวิชาทีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (rxy = .371) และครู ให้คาํ แนะนํา
คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค
(rxy = .238) ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศันสนีย ์ ชูเชือ ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ปัจจัยทีส่งผล
ต่อการทํางานเป็ นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าการทํางานเป็ นทีมส่งผลทําให้งาน
มีประสิทธิภาพดีขึน ทังด้านคุณภาพ ปริ มาณงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา อาจเป็ นเพราะ
ประสิทธิผลของทีมเกิดจากครู มีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และใช้ขอ้ มูลในการวางแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เพือพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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จากผลการวิจยั เรื อง “ประสิทธิผลของทีมกั บการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ
เป็ นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาวิจยั ครังต่อไป ดังนี
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐา น ในด้านการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมใน
สถานศึกษาเป็ นปัจจัยทีทําให้เกิ ดความสําเร็ จและเป็ นผลดีต่อผูเ้ รี ยน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐา น ควรมีนโยบายส่งเสริ มประสิทธิผลของทีมในด้านต่างๆ ส่งผลให้ครู ได้
ปฏิบตั ิงานด้วยความสมัครใจ และเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
2. สํานักงานเขตพืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ควรดําเนินการตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน โดยมีการกําหนดให้มีการนิเทศติดตามและส่งเสริ ม
การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมในสถานศึกษา เพือให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร
3. สถานศึกษาควร ดําเนินการตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน โดยประสานความร่ วมมือกับสํานักงานเขตพืนการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการตามนโยบาย บริ หารจัดการระบบทีมในแต่ละสายงาน ส่งเสริ มและสร้าง
ขวัญกําลังใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ส่วนครู เป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจ มี
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ความสามัคคีและภูมิใจในผลงาน นโยบายการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานทีเน้นประสิทธิผลของ
ทีมด้านองค์ประกอบ หน่วยงานทีเกียวข้องควรให้ความสําคัญและมีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที
ชัดเจนต่อเนือง จะทําให้องค์กรประสบผลสําเร็ จในการสร้างทีมอย่างแน่นอน
4. จากผลการวิจยั ครังนี ประสิทธิผลของทีม ด้าน การจัดองค์ประกอบ (Composition) มีค่า
มัชฌิมเลขคณิ ตน้อยทีสุด ดังนันครู ควรมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีบุคลิกภาพ ที ดี ต่อ
ประสิทธิผลของทีม มีความหลากหลายและตรงบทบาท มีขนาดของทีมงานทีเหมาะสม มีสมาชิก
ทีมีความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน และมีสมาชิกทีเต็มใจร่ วมทีม เพือให้ เกิดการจัดองค์ประกอบ
ของทีมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. จากผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้าน ครู ใช้สือ
และเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริ บทและภูมิปัญญาของท้องถินมาบูรณาการในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ดังนันครู ควรสํารวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิน
และบริ บทของท้องถินทีเป็ นปัจจุบนั เพือวางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสือนวั ตกรรมและเทคโนโลยี
ทีสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู้ และนําสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของทีมสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้าน
การจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิผลของทีมทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการศึกษา ขันพืนฐาน
ของครู โดยเฉพาะด้านครู ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความ เสมอภาค ควรตระหนักและให้ความสําคัญมากขึน เนื องจากหากครู ทีมีการ
ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยน จะช่วยส่งเสริ มให้บุคลากรในสถานศึกษาและ
บุคคลทัวไปให้การยอมรับนับถือ และเป็ นการสร้างสัมพันธภาพทีดีในการทํางานร่ วมกันของ
บุคลากรในองค์กรลดปัญหาต่างๆ เพือการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
เพือให้งานวิจยั เกียวกับ ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน ด้านการจัด
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 แพร่ หลายออกไปและเพือ
ประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้าของผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ และผูท้ ีสนใจทัวไป จึงมีขอ้ เสนอแนะ
เพือการวิจยั ดังนี
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1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้าน
การจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขตอืนๆ เพือนําผลทีได้
จากการวิจยั ไปใช้ในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงานระหว่างผูบ้ ริ หารและครู ใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของทีมของครู ดา้ นอืนๆ ทีสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
3. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพเกียวกับประสิทธิผลของทีมหรื อการปฏิบตั ิงานตาม
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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รายชือของผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวิจยั
1. ดร.รสพร ทองธรรมจินดา
วุฒิการศึกษา

ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริ หารการศึกษา

ตําแหน่ง

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุ บาลสุ ขสวัสดิ สังกัดเทศบาลนครนครปฐม

2. นางจงกลนี ห่วงทอง
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่ง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ
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ศึกษานิ เทศก์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

3. นางมณี รัตน์ โชติวุฑฒากร
วุฒิการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัดผลและประเมินผล

ตําแหน่ง

ศึกษานิ เทศก์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

4. นายชัยวัฒน์ คํายอด
วุฒิการศึกษา

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา

ตําแหน่ง

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสนามไชย (ประชานุกลู )
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

5. นางจันทรา เรื อนทองดี
วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา

ตําแหน่ง

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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รายชือโรงเรียนทีใช้ ในการทดลองเครืองมือ
เรือง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของครู
สั งกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 15 โรงเรียน
1. โรงเรี ยนวัดโบสถ์ (อินรัฐราษฎร์บาํ รุ ง)
2. โรงเรี ยนวัดพระศรี อารย์
3. โรงเรี ยนชุมชนวัดกําแพงใต้ (กําแพงสังฆรักษ์)
4. โรงเรี ยนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกลู )
5. โรงเรี ยนวัดจันทาราม (ตังตรงจิตร 5)
6. โรงเรี ยนชุมชนวัดท่าผา
7. โรงเรี ยนวัดหนองกลางด่าน
8. โรงเรี ยนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
9. โรงเรี ยนวัดบ้านใหม่
10. โรงเรี ยนวัดลํานํา(กัลยาณราษฎร์บาํ รุ ง)
11. โรงเรี ยนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)
12. โรงเรี ยนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที 178
13. โรงเรี ยนวัดบัวงาม (โสภณ์ปทุมรักษ์ปะชาสรรค์)
14. โรงเรี ยนวัดตาลเรี ยง (เชยประชานุกลู )
15. โรงเรี ยนวัดบ้านไร่
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายชือโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างการวิจยั
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รายชือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ างการวิจยั
เรือง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 113 โรงเรียน 226 คน
อําเภอบ้ านโป่ ง
1. โรงเรี ยนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
2. โรงเรี ยนวัดสัมมาราม
3. โรงเรี ยนวัดเขาขลุง
4. โรงเรี ยนบ้านหนองไก่ขนั
5. โรงเรี ยนบ้านห้วยยาง
6. โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
7. โรงเรี ยนวัดมาบแค
8. โรงเรี ยนวัดม่วง
9. โรงเรี ยนอนุบาลบ้านโป่ ง(วัดปลักแรด)
10. โรงเรี ยนวัดหุบกระทิง
11. โรงเรี ยนวัดโพธิบัลลังก์
12. โรงเรี ยนวันมหาราช(ผาณิ ตพิเชฐวงศ์)
13. โรงเรี ยนวัดหนองประทุน
14. โรงเรี ยนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
15. โรงเรี ยนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
16. โรงเรี ยนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกลู )
17. โรงเรี ยนวัดโกสินารายน์
18. โรงเรี ยนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ)
19. โรงเรี ยนวัดยางหัก
20. โรงเรี ยนวัดลาดบัวขาว
21. โรงเรี ยนวัดบ้านฆ้องน้อย
22. โรงเรี ยนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)
23. โรงเรี ยนค่ายลูกเสือบ้านโป่ ง
24. โรงเรี ยนวัดโพธิรัตนาราม
25. โรงเรี ยนวัดอัมพวนาราม
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26. โรงเรี ยนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
27. โรงเรี ยนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
28. โรงเรี ยนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
29. โรงเรี ยนวัดอริ ยวงศาราม(หนองนําขาว)
30. โรงเรี ยนบ้านดอนไม้ลาย
31. โรงเรี ยนวัดสระสีมุม
32. โรงเรี ยนวัดเขาแจง
33. โรงเรี ยนบ้านโป่ งยอ (จําเริ ญ โฆสิตกุล)
34. โรงเรี ยนวัดเจริ ญธรรม (รัฐประชานุเคราะห์)
35. โรงเรี ยนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกลู )
36. โรงเรี ยนวัดสระตะโก(หันประขาสามัคคี)
37. โรงเรี ยนวัดบัวงาม
38. โรงเรี ยนบ้านหนองคา
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อําเภอโพธาราม
1. โรงเรี ยนชุมชนวัดหนองโพ
2. โรงเรี ยนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
3. โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)
4. โรงเรี ยนบ้านเกาะโพธิงาม
5. โรงเรี ยนวัดหุบมะกลํา
6. โรงเรี ยนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์)
7. โรงเรี ยนบ้านหาดสําราญ มิตรภาพที 207
8. โรงเรี ยนวัดบ้านฆ้อง
9. โรงเรี ยนวัดดีบอน
10. โรงเรี ยนวัดบางลาน
11. โรงเรี ยนวัดดอนทราย
12. โรงเรี ยนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)
13. โรงเรี ยนธรรมาธิปไตย
14. โรงเรี ยนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
15. โรงเรี ยนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
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16. โรงเรี ยนวัดสนามชัย
17. โรงเรี ยนวัดสร้อยฟ้ า
18. โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง
19. โรงเรี ยนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)
20. โรงเรี ยนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกลู )
21. โรงเรี ยนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)
22. โรงเรี ยนวัดหนองกลางดง
23. โรงเรี ยนวัดช่องพราน
24. โรงเรี ยนวัดโคกทอง
25. โรงเรี ยนวัดเขาพระ
26. โรงเรี ยนวัดนางแก้ว
27. โรงเรี ยนบ้านเนินม่วง(ประชาบํารุ ง)
28. โรงเรี ยนบ้านหนองตาพุด
29. โรงเรี ยนวัดแก้วฟ้ า
30. โรงเรี ยนบ้านหนองกวาง
31. โรงเรี ยนวัดเขาส้ม
32. โรงเรี ยนวัดหนองมะค่า
33. โรงเรี ยนบ้านหนองใยบัว
34. โรงเรี ยนบ้านหนองกระทุ่ม
35. โรงเรี ยนวัดหนองอ้อ
36. โรงเรี ยนวัดบางกระโด(สามัคคีวิทยาคาร)
37. โรงเรี ยนวัดบ่อมะกรู ด
38. โรงเรี ยนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)
39. โรงเรี ยนวัดมณี โชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
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อําเภอดําเนินสะดวก
1. โรงเรี ยนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)
2. โรงเรี ยนวัดชาวเหนือ
3. โรงเรี ยนบ้านรางสีหมอก
4. โรงเรี ยนวัดปรกเจริ ญ

116
5. โรงเรี ยนอนุบาลดําเนินสะดวก(วัดโคกบํารุ งฯ)
6. โรงเรี ยนวัดสนามไชย
7. โรงเรี ยนวัดอุบลวรรณา
8. โรงเรี ยนวัดหลักหกรัตนาราม
9. โรงเรี ยนบ้านดอนไผ่
10. โรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม
11. โรงเรี ยนวัดสีดาราม
12. โรงเรี ยนวัดเนกขัมมาราม
13. โรงเรี ยนวัดท่าเรื อ
14. โรงเรี ยนชุมชนวัดราษฎร์เจริ ญธรรม
15. โรงเรี ยนวัดโชติทายการาม
16. โรงเรี ยนวัดคูหาสวรรค์
17. โรงเรี ยนวัดใหม่สีหมืน
18. โรงเรี ยนบ้านหนองสลิด
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อําเภอบางแพ
1. โรงเรี ยนวัดเหนือ
2. โรงเรี ยนวัดดอนเซ่ง
3. โรงเรี ยนบ้านกุ่ม
4. โรงเรี ยนวัดหนองม่วง
5. โรงเรี ยนวัดหลวง
6. โรงเรี ยนวัดแหลมทอง
7. โรงเรี ยนวัดหนองเอียน
8. โรงเรี ยนวัดทํานบ
9. โรงเรี ยนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกลู )
10. โรงเรี ยนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
11. โรงเรี ยนวัดดอนสาลี
12. โรงเรี ยนวัดดอนพรม
13. โรงเรี ยนวัดหัวโพ
14. โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)
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15. โรงเรี ยนวัดตาลเตีย
16. โรงเรี ยนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)
17. โรงเรี ยนวัดสามัคคีธรรม
18. โรงเรี ยนวัดตากแดด(รอดประชานุกลู )
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แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรื อง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 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

แบบสอบถามเพือการวิจยั
เรือง ประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
สังกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชุ บรี เขต 2
คําชีแจงในการตอบแบบประเมิน
1. การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือทราบ
1.1 ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1.2 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการ
จัดการศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2. ผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่
2.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน/รองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2.2 ครู
3. แบบสอบถามนีแบ่ งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ประสิทธิผลของทีม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 2
ตอนที 3 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
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ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่าคงได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่าน
ทีสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบประเมินมา ณ โอกาสนี

นางสาวนันทิยา โพธิประสิ ทธิ
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาบริ หารการศึกษา
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ภาควิชาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที 1 สถานภาพส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความทีตรงกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน
ข้อ ข้อคําถาม
1 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2 อายุ
( ) ไม่เกิน 30 ปี
( ) 31- 40 ปี
( ) 41- 50 ปี
( ) มากกว่า 50 ปี
3 ระดับการศึกษา
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาโท
( ) สูงกว่าปริ ญญาโท
4 ตําแหน่งในปัจจุบนั
( ) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน/รองผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
( ) ครู
5 ประสบการณ์ทาํ งานในตําแหน่ง
( ) ไม่เกิน 5 ปี
( ) 6 - 10 ปี
( ) 11 – 15 ปี
( ) 16 – 20 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี
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สําหรับผูว้ ิจยั
[ ]1

[ ]2

[ ]3

[ ]4

[ ]5
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ตอนที 2 ประสิทธิผลของทีม
โปรดพิจารณาข้อคําถามทีกําหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกียวกั บประสิทธิผล
ของทีม ให้ท่านประเมินรายการต่าง ๆ โดยทําเครื องหมาย 3 ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านในทุกข้อคําถาม

ข้ อ

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ประสิ ทธิผลของทีม
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
การออกแบบงาน (work design) (X1)
ทีมงานมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
[ ]6
เป้ าหมาย
ทีมงานมีเสรี ภาพ และมีอิสระในการทํางาน
[ ]7
ท่านมีโอกาสใช้ทกั ษะและความรู ้ ความสามารถในการ
[ ]8
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
คุณลักษณะของงานช่วยเสริ มแรงจูงใจของสมาชิกและเพิม
[ ]9
ความมีประสิ ทธิผลของทีม
การออกแบบงานมีส่วนส่ งเสริ มความรู ้สึกรับผิดชอบต่องาน
[ ] 10
การจัดองค์ประกอบ ( Composition ) (X2)
สมาชิกทีมีความสามารถ (Abilities member)
ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ผลต้องการบุคลากรทีมีความชํานาญด้าน
[ ] 11
เทคนิคของการปฏิบตั ิงาน
ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ผลต้องการบุคลากรทีมีทกั ษะด้านการ
[ ] 12
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ทีมงานทีมีประสิ ทธิ ผลต้องการบุคลากรทีมีทกั ษะในการสร้าง
[ ] 13
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพของสมาชิกในทีมมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการ
[ ] 14
ปฏิบตั ิงานในองค์การ
สมาชิกในทีมมีบุคลิกภาพเปิ ดเผยชัดเจน
[ ] 15
สมาชิกในทีมมีความเห็นพ้องต้องกันในการปฏิบตั ิงาน
[ ] 16
สมาชิกในทีมมีความละอายต่อการกระทําผิดต่อกลุ่ม
[ ] 17
สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
[ ] 18
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ข้ อ

ประสิ ทธิผลของทีม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
[ ] 19

14 สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีเปิ ดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ
มีความหลากหลายของบทบาท (Allocating roles and
diversity)
15 สมาชิกของทีมมีความแตกต่างกัน
16 สมาชิกได้รับการมอบหมายบทบาทจากทีมโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างของบุคคล
ขนาดของทีมงาน (Size of teams)
17 ทีมมีจาํ นวนสมาชิกเหมาะสม สามารถติดต่อสื อสารกันได้
ง่าย
18 จํานวนสมาชิกในทีมเหมาะสม ส่ งเสริ มสัมพันธภาพทีดีต่อกัน
สมาชิกมีความยืดหยุ่น (Member flexibility)
19 สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีมีความคิดยืดหยุน่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
20 สมาชิกในทีมช่วยเหลือและปฏิบตั ิงานแทนเพือนสมาชิก
21 สมาชิกในทีมเป็ นบุคคลทีพร้อมเรี ยนรู ้งานด้านอืนๆ
มีสมาชิกทีเต็มใจร่ วมทีม (Member preferences)
22 บุคลากรทีทํางานคนเดียวมักก่อให้เกิดปัญหาต่อขวัญกําลังใจ
ของทีม
23 สมาชิกมีความเต็มใจเข้าร่ วมทีม
การจัดบริบท (Context) (X3)
มีทรัพยากรทีเพียงพอ (Adequate resources)
24 ทีมงานจําเป็ นต้องพึงพาทรัพยากรจากองค์การอย่างเพียงพอ
25 การสนับสนุนทรัพยากรเป็ นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็ จของ
ทีมงานอย่างยิง
26 ข้อมูลสารสนเทศเป็ นทรัพยากรสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานของ
ทีม
27 ทีมงานได้รับขวัญกําลังใจและการสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร
และองค์การโดยรวมเพือให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
การมีภาวะผู้นําและโครงสร้ างทีดี (Leadership and
structure)
28 การทํางานเป็ นทีมต้องมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเกียวกับหน้าทีภาระ
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[ ] 21

[ ] 22
[ ] 23
[ ] 24
[ ] 25
[ ] 26
[ ] 27
[ ] 28

[ ] 29
[ ] 30
[ ] 31
[ ] 32

[ ] 33
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งานและความรับผิดชอบ
ข้ อ

ประสิ ทธิผลของทีม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
[ ] 34
[ ] 35

29 มีระบบการมอบหมายภาระงานของแต่ละคนทีเท่าเทียม
30 มีระบบการตัดสิ นใจและหาข้อยุติของทีมงาน
31 มีการสร้างข้อตกลงในการทํางานและการจัดบุคคลให้เหมาะ
กับงาน
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตอบแทนทีดี
(Performance evaluation and reward systems)
32 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
33 ใช้วิธีประเมินผลและการให้ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
34 วิธีการประเมินผลงานช่วยส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และทํา
ให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกันเพิมขึน
การจัดกระบวนการ (Process) (X4)
สมาชิกมีความผูกพันต่ อวัตถุประสงค์ร่วมกัน
(A common purpose)
35 ทีมงานจะมีประสิ ทธิผลต้องมีวตั ถุประสงค์ทีมีความหมาย
ตรงกันเพือช่วยกําหนดทิศทางช่วยสร้างพลังและความผูกพัน
ของหมู่สมาชิก
36 สมาชิกของทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะกําหนด
วัตถุประสงค์ทียอมรับร่ วมกัน
37 ทีมมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเปรี ยบเสมือนการกําหนดทิศทางการ
ทํางาน
การมีเป้าหมายเฉพาะของทีมงาน (Specific goals)
38 ทีมงานทีประสบความสําเร็ จจะต้องสามารถแปลง
วัตถุประสงค์สู่การปฏิบตั ิ
39 ทีมงานทีประสบความสําเร็ จวัตถุประสงค์ตอ้ งวัดประเมินได้
40 การมีเป้ าหมายเฉพาะช่วยเพิมพลังการทํางาน
41 การทํางานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบตั ิงาน
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[ ] 37
[ ] 38
[ ] 39

[ ] 40
[ ] 41
[ ] 42

[ ] 43
[ ] 44
[ ] 45
[ ] 46
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ข้ อ

ประสิ ทธิผลของทีม

41 การทํางานของทีมมุ่งผลงาน/มุ่งผลสัมฤทธิในการปฏิบตั ิงาน
การเชือมันในความสามารถของทีมเอง (Team efficacy)
42 ท่านเชือมันว่าทีมสามารถประสบความสําเร็ จได้
43 ทีมงานทีเคยประสบความสําเร็ จจะเกิดความเชือมันว่าต้อง
ประสบความสําเร็ จอีกในอนาคต จึงเกิดแรงจูงใจทีจะทํางาน
หนักยิงขึน
มีระดับความขัดแย้งทีพอเหมาะ (Conflict levels)
44 ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์และความขัดแย้งด้านงานที
พอเหมาะจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
45 สมาชิกในทีมร่ วมกันคิดหาทางขจัดความขัดแย้งทีเกิดขึน
46 มีการควบคุมความขัดแย้งให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
การออมแรงทางสั งคม (Social loafing)
47 มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดับรายบุคคล
เพือป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือสมาชิก
48 มีการกําหนดวิธีการตรวจสอบประเมินผลระดับทีมงาน เพือ
ป้ องกันการเอาเปรี ยบเพือสมาชิก

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
[ ] 46
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[ ] 47
[ ] 48

[ ] 49
[ ] 50
[ ] 51
[ ] 52
[ ] 53
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ตอนที 3 การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
โปรดพิจารณาข้อคําถามที กําหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกียวกับ
การ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ให้ท่านประเมินรายการต่าง ๆ โดยทําเครื องหมาย 3
ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่านในทุกข้อคําถาม
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ข้ อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ทีสุ ด (4) กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5)
(3) (2) (1)
ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทังด้ าน ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ (Y1)
1 ครู มีความรู ้ ความเข้าใจในเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนตาม
[ ] 54
หลักสู ตรสถานศึกษา
2 ครู สามารถแสดงการเชือมโยงเป้ าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
[ ] 55
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรสถานศึกษากับแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างชัดเจน
3 ครู วางแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยกําหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนครอบคลุมทังด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
[ ] 56
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม
4 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผูเ้ รี ยน
[ ] 57
ครอบคลุมทังด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน
ครูมีการวิเคราะห์ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน (Y2)
5 ครู วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และจัดทําสารสนเทศอย่าง
[ ] 58
เป็ นระบบ
6 ครู นาํ ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดการเรี ยนรู ้โดยมี
[ ] 59
กิจกรรมทีหลากหลายเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทีแตกต่างกัน
7 ครู จดั กิจกรรมทีเป็ นแบบอย่างทีดีแสดงถึงการแก้ปัญหาหรื อ
[ ] 60
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ
8 ครู สามารถชีแนะ ให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ ืนได้
[ ] 61
9 ครู มีการส่ งต่อข้อมูลสารสนเทศให้ระดับชันทีสู งขึน
[ ] 62
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ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ข้ อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ทีตอบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (Y3)
10 ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ทีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
[ ] 63
ตัวชีวัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11 ครู เลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ที
[ ] 64
หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
12 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีกําหนดไว้
[ ] 65
13 ครู จดั กิจกรรมการส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ
[ ] 66
ผูเ้ รี ยนตามระดับความสามารถ
14 ครู ปรับปรุ งพัฒนาการออกแบบการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
[ ] 67
ครูใช้ สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้ องถินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ (Y4)
15 ครู สาํ รวจและรวบรวมข้อมูลเกียวกับสื อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
[ ] 68
ภูมิปัญญาท้องถินและบริ บทของท้องถินทีเป็ นปัจจุบนั
16 ครู วางแผนจัดทํา จัดหา พัฒนาสื อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที
[ ] 69
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
17 ครู นาํ สื อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
[ ] 70
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
18 ครู นาํ บริ บทและภูมิปัญญาท้องถินมาบูรณาการในการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนือหาและรู ปแบบการจัด
[ ] 71
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
19 ครู มีการประเมินคุณภาพและประสิ ทธิภาพของสื อโดยผ่าน
[ ] 72
กระบวนการศึกษาวิจยั
ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเน้ นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้ วยวิธีการทีหลากหลาย (Y5)
20 ครู พฒั นาเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทีมีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและ
[ ] 73
ตัวชีวัด ตามกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
21 ครู วดั และประเมินผลพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการและ
เครื องมือทีหลากหลายและตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้โดยพิจารณา
[ ] 74
คะแนนพัฒนาการ
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ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย สํ าหรับ
ข้ อ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด ผู้วิจัย
(5) (4) (3) (2) (1)
ครูให้ คาํ แนะนํา คําปรึกษาและแก้ ไขปัญหาให้ แก่ ผ้ เู รียนทังด้ านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้ วยความเสมอภาค (Y6)
22 ครู ศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคล
โดยให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และแก้ไขปัญหาของผูเ้ รี ยนอย่าง
[ ] 75
เป็ นระบบ
23 ครู เป็ นแบบอย่างทีดี รวมทังให้คาํ แนะนําชีแนะแก่ผอู ้ ืนได้
[ ] 76
24 ครู ประสานความร่ วมมือกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
[ ] 77
ผูเ้ รี ยนทังด้านการเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน
25 ครู รายงานผลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ผปู ้ กครองทราบ
[ ] 78
ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีตนรับผิดชอบ และใช้ ผลในการปรับการสอน (Y7)
26 ครู ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู ้ และมีความรู ้เกียวกับการวิจยั
[ ] 79
ในชันเรี ยน
27 ครู ทาํ วิจยั ในชันเรี ยนอย่างน้อยปี ละ ๑ เรื องในกลุ่มสาระการ
[ ] 80
เรี ยนรู ้ทีตนรับผิดชอบผลงาน
28 ครู เป็ นแบบอย่างทีดีและสามารถให้คาํ แนะนํา ชีแนะแก่ผอู ้ ืนได้
[ ] 81
29 ครู นาํ ผลจากการวิจยั ในชันเรี ยนไปแก้ปัญหา และหรื อพัฒนา
[ ] 82
ผูเ้ รี ยน
30 ครู มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และมีการแก้ปัญหา และหรื อ
[ ] 83
พัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการวิจยั อย่างต่อเนือง
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นสมาชิกทีดีของสถานศึกษา (Y8)
31 ครู มีคุณลักษณะและดําเนินการครบ 8 ข้อ
[ ] 84
32 มีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
[ ] 85
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีได้ รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (Y9)
33 ครู ปฏิบตั ิงานสอนตามกลุ่มสาระทีได้รับมอบหมายครบตาม
[ ] 86
เวลาทีกําหนด
34 ครู เตรี ยมการสอน จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและพัฒนา
[ ] 87
ผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีหลักสู ตรกําหนด
35 ครู ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนือง
[ ] 88
36 ครู เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างทีดี สามารถให้คาํ ชีแนะ แนะนํา
[ ] 89
แก่ผอู ้ ืนได้
37 ครู ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนจนได้รับรางวัลระดับ สพท. ขึนไป
[ ] 90
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ประวัตผิ ้ วู จิ ยั
ชือ – สกุล

นางสาวนันทิยา โพธิประสิทธิ

ทีอยู่ปัจจุบัน

66 หมู่ 10 ตําบลบ้านสิงห์ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ทีทํางาน

โรงเรี ยนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกลู ) อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
70120

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2537

ม
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ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
สําเร็ จการศึกษา ระดับประถมศึกษา

โรงเรี ยนเทศบาลวัดศรี ทวี จังหวัดนครศรี ธรรมราช

พ.ศ.2543

สําเร็ จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนหนองตากยาตังวิริยะราษฎร์ บาํ รุ ง จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.2548

สําเร็ จการศึกษา ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พ.ศ.2553

ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.2552

รับราชการตําแหน่ง ครู ผชู้ ่วย
โรงเรี ยนบ้านหินสี อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั

รับราชการตําแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
โรงเรี ยนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกลู ) อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

