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
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ลายมือชือนักศึกษา……………………………
ปี การศึกษา 2557
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์นี สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความเมตตา และความ อนุเคราะห์
เป็ นอย่างดียงในการให้
ิ
คาํ แนะนํา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ จากท่าน อาจารย์ ดร
.สําเริ ง
อ่อนสัมพันธุ์ อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ ดร .นุชนรา รัตนศิระประภา ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร.พิชญาภา ยืนยาว ผูท้ รงคุณวุฒิ
ขอขอบคุณผูเ้ ชียวชาญทีตรวจ IOC ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบ Tryout ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนและ
ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ทุกท่านทีได้ให้ความ
ร่ วมมืออนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และให้ความช่วยเหลือในการรวบรวมข้อมูล เพือการ
วิจยั ครังนีเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเพือนๆ ทีให้กาํ ลังใจ ให้คาํ ปรึ กษา และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ประโยชน์
และคุณค่าใดๆ อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอน้อมนําบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ผูใ้ ห้
แสงสว่างแห่งปั ญญา ซึงคอยให้กาํ ลังใจตลอดมา จนกระทังผูว้ ิจยั สําเร็ จการศึกษา
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