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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ 

ดร.สายันต์  บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.เยาวลักษณ์  สุตะโคตร 

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาแนะนำและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง 

ต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเรยีบร้อยและขอขอบพระคุณ

คณาจารย์ผูส้อนทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลอืชีแ้นวทางจนทำให้การศกึษาและงานวิจัย

บรรลุตามเป้าหมายผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูล ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

หนองแวงวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 และ 

นายวชิระ ปะทะดี ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย  

ตลอดจนผูเ้ชี่ยวชาญในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำทีมที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ นายมงคล เพ็ชรยิ้ม และนางดวงจันทร์ เพ็ชรยิ้ม 

ผูใ้ห้กำเนิด เป็นกำลังใจและสนับสนุนเงินทุนโดยตลอด จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี รวมทั้งผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่น 19 ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลอืด้วยดีตลอดมา 

 

 

    สิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิม้ 
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II 

ชื่อเรื่อง      การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ผู้วิจัย      สิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิม้ 

คณะกรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์  บุญใบ 

      ดร.เยาวลักษณ์  สุตะโคตร 

ปริญญา       ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์      2563  
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

หาอำนาจพยากรณ์ และหาแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศกึษา 2562 จำนวน 406 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 66 คน และครูผูส้อน จำนวน 340 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามการทำงานเป็นทีม มีค่าอำนาจจำแนก 0.38 - 0.79  

และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 แบบสอบถามประสทิธิผลมีค่าอำนาจจำแนก 0.34 - 0.81 

และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 ของโรงเรียนสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การ

ทดสอบ t-test ชนิด Independent samples และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 อยู่ในระดับมาก 
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III 

  3. การทำงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ

โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมไม่

แตกต่างกัน 

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม กับประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6. การทำงานเป็นทีม ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวม

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6)  

ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) ด้านการมีส่วนร่วม (S5) และด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ (S3)  

ความแปรปรวนของประสทิธิผลของในโรงเรยีน โดยรวมได้ร้อยละ 81.20 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± .22786  

   โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

    E = 0.194 + 0.364(S6) + 0.349(S2) + 0.379(S5) - 0.145(S3) 

   และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

    Zr = 0.387(Z6) + 0.421(Z2) + 0.373(Z5) - 0.226(Z3) 

  7. แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  

   7.1 ด้านการตดิต่อสื่อสาร โดยผูบ้ริหารโรงเรียนสื่อสารให้ครูผู้สอนได้รับ

ข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสใหค้รูผู้สอนสามารถอภิปรายแสดง

ความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผย  

   7.2 ด้านการมมีนุษย์สัมพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวอย่างในการ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมกีารช่วยเหลอืกันและมีน้ำใจต่อกัน  

   7.3 ด้านการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ

ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ  

   7.4 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนมอบหมายงานที่ 

สำคัญให้กับครูผูส้อนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมใหค้รูผู้สอนมกีารวางแผนการปฏิบัติงาน  

และมีอำนาจการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 

คำสำคัญ: การทำงานเป็นทีม  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to: investigate, compare, identify the 

relationship, determine the predictive power and establish the guidelines for 

developing teamwork affecting school effectiveness in schools under Secondary 

Educational Service Area Office 22 (SESAO 22). The samples consisted of a total of 

406 participants including 66 school administrators and 340 teachers in schools under 

SESAO 22 in the 2019 academic year. The instruments for data collection included two 

sets of 5-rating scale questionnaire and an interview form. The questionnaire 

concerned teamwork and school effectiveness had the discriminative power from 0.38 

to 0.79 and from 0.34 to 0.81, respectively and the reliability of 0.98. The statistics 

for data analysis were mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, 

One-Way ANOVA, Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis. 

 The findings were as follows: 

  1. The teamwork in schools under SESAO 22 was at a high level. 

  2. The school effectiveness under SESAO 22 was at a high level.  

  3. The teamwork as perceived by school administrators and teachers 

with different positions, work experiences and school sizes, as a whole was different 

at a statistical significance of .01 level. 
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  4. The school effectiveness as perceived by school administrators and 

teachers with different positions and school sizes, as a whole were different at a 

statistical significance of .01 level. In terms of work experiences, there were not 

different in overall. 

  5. The relationship between teamwork and school effectiveness as a 

whole had a positive relationship with the statistical significance of .01 level. 

  6 The teamwork as a whole was able to predict school effectiveness at 

the statistical significance of .01 level, comprising four factors: Trustworthiness (S6), 

Communication (S2), Participation (S5) and Human Relations (S3). The predictive power 

of the school effectiveness as a whole was 81.20% and the Standard Error of the 

Estimation of ± 0.22786. 

   The regression equation could be summarized in raw scores as 

follows: 

    E = 0.194 + 0.364(S6) + 0.349(S2) + 0.379(S5) - 0.145(S3) 

   and the regression equation of standardized scores was written as 

follows: 

    Z = 0.387(Z6) + 0.421(Z2) + 0.373(Z5) - 0.226(Z3) 

  7. The guidelines for developing teamwork affecting school effectiveness 

comprised four aspects needing improvement:  

   7.1 Communication. School administrators should ensure a clear 

communication to teachers concerning information for work performance, and give 

opportunities to teachers for discussion and expressing opinions openly.  

   7.2 Human Relations. School administrators should be a role model in 

assisting and encouraging teachers to be kind and considerate. 

   7.3 Participation. School administrators should provide teachers 

opportunities to participate in making their schools successful.  

   7.4 Trustworthiness. School administrators should assign equally 

important works to teachers, encourage teachers to have operational plans and 

empower teachers to make decisions on work responsibilities. 

Keywords: Teamwork, School Effectiveness 
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บทที่ 1  

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การศกึษานับเป็นรากฐานสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความ 

เจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ กล่าวคือ เป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัย 

ให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่าง 

เหมาะสม การศกึษาเป็นการกล่อมเกลาทางสังคม เพื่อเตรียมตัวให้มนุษย์มีทักษะ ความรู ้

ความสามารถในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เป้าหมายของการศกึษามิได้เพียง 

เพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่ละคนเท่านั้นแต่ยังเป็นการไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีเอกภาพ 

อันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมมคีุณภาพและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตน  

อาศัยอยู่ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2555, หนา้ 4) การศกึษาจงึมีความสําคัญ 

ในการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยเหตุที่การศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งต่อชีวิตมนุษย์และสังคม 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนจงึมคีวามสําคัญ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการ 

เรียนการสอนที่สร้างผูเ้รียนให้มคีุณภาพตรงตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ทั่วไป 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย 

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ใหก้ระทรวงกระจายอํานาจการ 

บริหารและการจัดการศกึษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ  

การ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 

โดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, สํานักทดสอบทางการศกึษา, 

2554, หนา้ 32) จะเห็นได้ชัดเจนว่า จุดเน้นของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมิติเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

องค์การทางการศกึษาแล้วจะพบว่ามีจุดเน้นในหลักการบริหารแบบกระจายอํานาจ  

โดยมุ่งเนน้ให้โรงเรียนหรอืสถานศกึษาเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฐานในการบริหารจัดการ 
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ตนเอง นั่นคือการยึดหลักการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นสำคัญ  

(สังข์ทอง รอญศกึ, 2556, หนา้ 62) 

 ความลม้เหลวของการปฏิรูปการศกึษาโดยรวมและแยกเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ่งหมายถึง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีลักษณะ 

การทำงานที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

และทีมงานในโรงเรยีน การทำงานที่ไม่สอดประสานกันของทีมงาน ตั้งแต่ระดับนโยบาย 

โครงสรา้งการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติจนถึงระดับผูป้ฏิบัติ ถึงแม้จะมีการกระจายอำนาจ

ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล เน้นการบริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล แต่ก็ไม่สามารถ  

พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะขาดผูน้ำทีมที่มคีุณภาพ 

ขาดวิสัยทัศน์ และขาดความรูค้วามเข้าใจรูปแบบการบริหารทีม (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2551, หน้า 33) 

 การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จะทำใหอ้งค์การมีประสิทธิภาพได้ ผูน้ำถือเป็น

บุคคลที่มคีวามสำคัญยิ่งที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว เพราะผูน้ำ 

คือ ผูท้ี่มบีทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจสำหรับ

การดำเนินงานขององค์การที่มปีระสิทธิผลจำเป็นต้องมีการทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยสำคัญ 

(Stott and Walker, 1995, p.17) การทำงานเป็นทีม การที่บุคคลเข้ามามีอทิธิพลเพื่อ 

หลอมรวมใหอ้งค์ประกอบต่าง ๆ ของทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความราบรื่น ทำงาน

ร่วมกันภายใต้กฎ กติกาหรือกรอบการทำงานเดียวกัน อีกทั้งมีการตดิต่อสื่อสารที่มีความ

เข้าใจที่ตรงกันโดยมีการร่วมมอืการประสานงานและตัดสินใจร่วมกันเพื่อใหง้านประสบ

ความสําเร็จตลอดทั้งร่วมรับผดิชอบผลของการทำงานร่วมกันซึ่งความหมาย ดังกล่าว

เชื่อมโยงถึงตัวบ่งชีม้ีการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 1) สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) สมาชิกในทีมงาน 

ทำงานอย่างจรงิจัง มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมาย 3) มีการวิพากษ์วิจารณ์ 

อย่างตรงไปตรงมารับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันและมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย  

4) การตัดสินใจอาศัยความเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ และสมาชิกเต็มใจปฏิบัติตาม  

5) ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายตามวิถีทางที่ถูกต้อง และพรอ้มรับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้น 

6) มีความตระหนักในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมรับการตรวจสอบความก้าวหน้า 

7) มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่มคีวามสามารถตรงกันมาทำงานเป็นทีมเดียวกัน  

และ 8) มกีารเสริมแรงทีมงานด้วยการให้เกียรติ ยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงานในโอกาส 
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ที่เหมาะสม (วสันต์ สัตยคุณ, 2554, หนา้, 69) ปัจจัยหลักซึ่งเป็นองค์ประกอบของการ

ทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

1) องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุ่ม 2) องค์ประกอบทางด้านผู้นำกลุ่ม 3) องค์ประกอบด้าน

การจัดรูปแบบโครงสร้างของกลุ่ม 4) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมกลุ่ม 5) ด้านบทบาท

ความรับผดิชอบของสมาชิก (Daft, 1999, pp. 274 - 276 อ้างถึงใน ยงยุทธ เกษสาคร, 

2552, หนา้ 202 - 206) โดยจะเห็นได้ว่าการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานจะทำให้เกิดความ

ร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จในการทำงานเป็นทีมใน

โรงเรียน ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศกึษาเป็นกุญแจหรอืหัวใจของการทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรยีน 

 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ผูบ้ริหารจะต้องเปลี่ยนแปลง

บทบาทของตนเองใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สามารถออกความคิดเหน็ 

และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหารในยุคปฏิรูปต้องมีความรู้

ความสามารถในการบริหาร มีภาวะผูน้ำ มีวสิัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารการศกึษา  

มีความเป็นกัลยาณมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดแีละมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ

ปฏิรูปการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนทุกคนมคีวามรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติ

ตรงตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง และในระบบการบริหารในปัจจุบัน 

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผูร้่วมงานมบีทบาทในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะครูผู้สอน 

เป็นผูร้ับนโยบายการบริหารมาปฏิบัติ ย่อมรูถ้ึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  

การให้ครูผูส้อนเสนอความคิดเห็นจะเป็นการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูมโีอกาสในการ

พัฒนา ระบบร่วมกันและเป็นการให้ความสําคัญแก่ผูป้ฏิบัติที่มสี่วนร่วมต่อการทำงานเป็น

ทีมของคณะครูในโรงเรยีน (ชาฤนี เหมอืนโพธิ์ทอง, 2554, หนา้ 5) การเปลี่ยนการทำงาน

เป็นทีม แทนการทำงานแบบเดิม ทำใหส้ามารถทำงานได้ทันเวลาและมีประสิทธิผล

มากกว่า องค์การแบบเดิม รวมทั้งบริหารงานดีกว่า เรียนรู้ได้เร็วกว่าและเปลี่ยนแปลง 

ง่ายกว่า อันเป็นคุณสมบัติที่องค์การทั้งหลายในปัจจุบันต้องการ และองค์การตอ้งเรียนรู้

ลักษณะของทีมที่ประสบความสําเร็จด้วย (เรืองวทิย์ เกษสุวรรณ, 2556, หนา้ 7 - 8) 

ความสําเร็จของงานขึ้นอยู่กับปัจจัยในการทำงานเป็นทีม ภารกิจสําคัญที่สุดของนักบริหาร

จัดการ คือ การพยายามทำความเขา้ใจกับส่วนประกอบของทีมงาน การกำหนด

วัตถุประสงค์ของทีมงานให้ชัดเจน และการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามเป้าหมายขององค์การ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2552, หนา้ 178) 
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 ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นความสำเร็จในโรงเรยีนที่เกิดจากความสามารถ 

ของผู้บริหารโรงเรียนและครูในการดำเนินกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ในการจัดการศกึษา โดยประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวทางการบริหารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศกึษาธิการมี 4 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารงาน

วิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป 

การจัดและการบริหารสถานศกึษาที่ดแีละมีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมี

ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการจัดและปัญหาการจัดการศกึษาที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ  

(ปิยะดา น้อยอามาตย์, 2558, หนา้ 49) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจัดการศกึษา ผู้บริหาร

จะต้องบริหารจัดการ โรงเรียนใหม้ีคุณภาพและจะต้องผ่านการประเมินของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เพื่อรองรับว่ามีการบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นโรงเรียนที่เป็น 

ที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผล เป็นโรงเรียนที่ประสบ

ผลสำเร็จ เป็นองค์กรแนวหน้าที่สามารถอธิบายถึงการศกึษาที่ดตีามเป้าหมายและวิธีการ 

ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามความสามารถของตน นักเรียน 

มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ เป็นมนุษย์ที่มคีวามสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ 

สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ สามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข (ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ, 2553, หนา้ 124) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ในปีการศกึษา 2562  

มีโรงเรยีนรวมทั้งหมด 81 โรงเรียน มบีุคลากร จำนวน 3,003 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร

โรงเรียน จำนวน 81 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,922 คน จากทั้งหมด 81 โรงเรียน  

ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้รับการ

ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ตามกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 - 2 โดยมีผลการ

ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ ดมีาก และมีผลการประเมินแต่ละกลยุทธ์ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู ้อยู่ในระดับดี กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม 

ความสำนึกในการเป็นชาติไทยและวิถีชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ 

ดีมาก กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศกึษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรยีนได้รับโอกาส 

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ อยู่ในระดับดี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล  
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เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา อยู่ในระดับ  

ดีเยี่ยม 

 ดังนัน้ ผูว้ิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษานครพนม เขต 22 จงึสนใจที่จะศกึษาการทำงาน

เป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา

นครพนม เขต 22 ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาและครูผูส้อนในสถานศกึษาเพื่อนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการบริหาร

โรงเรียนและพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จ และเพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียน 

ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

คำถามของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยกำหนดคำถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับใด 

  3. การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่อย่างไร 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่อย่างไร 

  5. การทำงานเป็นทีมและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

มีความสัมพันธ์กันหรอืไม่อย่างไร 
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  6. การทำงานเป็นทีมด้านใดบ้างที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

  7. แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามของการวจิัยข้างต้น ผูว้ิจัยจึงกำหนดความมุ่งหมาย

การวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

  2. เพื่อศกึษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

  3. เพื่อเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตาม 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน  

  4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด

โรงเรียนที่ต่างกัน  

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมและประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ผูว้ิจัยโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก 

  1. การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก 

  3. การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. การทำงานเป็นทีมและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

มีความสัมพันธ์ทางบวก 

  6. การทำงานเป็นทีมอย่างน้อย 1 ด้านมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล 

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

ความสำคัญของการวจิัย 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัยครั้งนี ้มีดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 นำไปประกอบกระบวนการบริหารจัดการ

สถานศกึษาอย่างมีประสิทธิผลเป้าหมายเพื่อนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 

  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนส่งเสริม 

การบริหารสถานศกึษาต่อไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

   1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดังนี้ 

    1.1 การทำงานเป็นทีม ได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานเป็นทีมของ ลัคพงษ์ โกษาแสง (2553, หน้า 29); 

คณิต ทิพย์โอสถ (2555, หนา้ 31); จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 31); พรเพชร คำสวัสดิ์ 

(2558, หนา้ 35 - 36); ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 39) และ McCloskey and Maas 

(1998, อ้างถึงใน พรเพชร คำสวัสดิ์, 2558, หน้า 31 - 32) การทำงานเป็นทีม

ประกอบด้วย  

     1.1.1 ด้านเป้าหมายของทีม 

      1.1.2 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

       1.1.3 ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 

       1.1.4 ด้านการยอมรับนับถือ 

       1.1.5 ด้านการมสี่วนร่วม 

       1.1.6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

    1.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนตามกรอบงานการบริหารสถานศกึษา 

ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (สำนักงานกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า  

28 - 121) ได้แก่ 

       1.2.1 ด้านการบริหารวิชาการ 

       1.2.2 ด้านการบริหารงบประมาณ 

       1.2.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

       1.2.4 ด้านการบริหารทั่วไป 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรในการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิน้ 
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3,003 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 81 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,922 คน 

จากทั้งหมด 81 โรงเรียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

   2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศึกษา 2562 จำนวน  

406 คน แยกเป็นผู้บริหารโรงเรยีน จำนวน 66 คน และครูผูส้อน จำนวน 340 คน ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยอาศัยตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and 

Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 37 - 43) และใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ 

แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หนา้ 45 - 48)  

   3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

          3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

    3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     3.1.1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

         3.1.1.2 ครูผูส้อน 

    3.1.2 ประสบการณ์ในการทำงาน 

         3.1.2.1 น้อยกว่า 5 ปี 

         3.1.2.2 ตั้งแต่ 5 – 10 ปี 

         3.1.2.3 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 

    3.1.3 ขนาดโรงเรยีน 

         3.1.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

                   3.1.3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

         3.1.3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

          3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  

              3.2.1 การทำงานเป็นทีม 

        3.2.1.1 ด้านเป้าหมายของทีม 

         3.2.1.2 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

         3.2.1.3 ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ 

         3.2.1.4 ด้านการยอมรับนับถือ 

         3.2.1.5 ด้านการมสี่วนร่วม 
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         3.2.1.6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

             3.2.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน 

         3.2.2.1 การบริหารวิชาการ 

         3.2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

         3.2.2.3 การบริหารงานบุคคล 

         3.2.2.4 การบริหารทั่วไป 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผู้วิจัยได้กำหนด

กรอบแนวคิด ดังนี้ 

  1. การทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 6 ด้าน คอื 1) เป้าหมายของทีม  

2) การติดต่อสื่อสาร 3) การมมีนุษยสัมพันธ์ 4) การยอมรับนับถือ 5) ด้านการมสี่วนร่วม 

6) ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม ของลัคพงษ์ โกษาแสง (2553, หน้า 29); 

คณิต ทิพย์โอสถ (2555, หนา้ 31); จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 31); พรเพชร คำสวัสดิ์ 

(2558, หนา้ 35 - 36); ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 39); สิรชัิย นนทะศรี (2559,  

หน้า 10 - 11); นัฐธิดา วงษ์รอต (2560, หน้า 7 - 8); อริศษรา อุ่มสิน (2560, หน้า 5 - 6); 

และ McCloskey and Maas (1998, อ้างถึงใน พรเพชร คำสวัสดิ์, 2558, หน้า 31 - 32) 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามกรอบงานการบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน

ที่เป็นนิติบุคคล (สำนักงานกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 28 - 121) ได้แก่ 

1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 

และ 4) ด้านการบริหารทั่วไปดังภาพประกอบ 1 
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ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

    1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

    1.2 ครูผู้สอน 

2. ประสบการณ์ในการทำงาน 

    2.1 น้อยกว่า 5 ปี 

    2.2 ตั้งแต่ 5 – 10 ปี 

    2.3 มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

3. ขนาดโรงเรียน 

    3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

    3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

    3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

1. การทำงานเป็นทีม 

   1.1 ด้านเป้าหมายของทีม  

   1.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร  

   1.3 ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์  

   1.4 ด้านการยอมรับนับถือ 

   1.5 ด้านการมสี่วนร่วม 

   1.6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 

    2.1 การบริหารวิชาการ 

    2.2 การบริหารงบประมาณ 

    2.3 การบริหารงานบุคคล 

    2.4 การบริหารทั่วไป 

แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยได้

กำหนดนยิามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 

  1. การทำงานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ที่สามารถใช้ศลิปะ อำนาจหนา้ที่หรอือิทธิพลในการโน้มนา้วใจบุคคลอื่น ชักจูงหรือชีน้ำ 

ปลูกฝังศรัทธาให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มกีารวางแผนการทำงานร่วมกัน การกำหนด

บทบาทหนา้ที่ในการรับผดิชอบ ใชท้รัพยากรร่วมกัน ประสานความรู้ มคีวามสัมพันธ์ 

อย่างใกล้ชิดมคีวามสามัคคี มเีป้าหมายเดียวกัน และสามารถนำพาองค์การไปสู่

ความสำเร็จได้ ตามแนวคิดนักการศกึษาที่ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์ ซึ่งมี 6 ประการ ดังนี ้ 

   1.1 เป้าหมายของทีม หมายถึง สิ่งที่ตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคต 

โดยบุคลากรในทีมงานร่วมกันกำหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดขึน้นั้น ตอ้งมีความท้าทาย

ของเป้าหมาย มีความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 

และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรทุกคนในทีมงาน 

   1.2 การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร  

หรอืคำสั่ง จากหัวหน้าทีมไปยังลูกทีม ช่วยใหเกิดความเข้าใจระหว่างกันทำใหการ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการสื่อสารที่ดีจำเป็นต้องมีหัวหน้าทีม 

ที่สื่อสารชัดเจน ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ลูกทีมที่ทำความ

เข้าใจเนื้อหาและปฏิกิรยิาตอบกลับของหัวหน้าทีม 

   1.3 การมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูสึกต่อกันระหว่าง

บุคลากรในองค์กรหรอืกลุ่มบุคคลในลักษณะของความเข้าใจ มีน้ำใจ ใหค้วามช่วยเหลอื 

สนับสนุน เกือ้กูล ความสัมพันธ์อันดีซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมคีวามสุข  

ซึ่งการมมีนุษยสัมพันธ์จำเป็นต้องมีทักษะการตดิต่อสื่อสาร และการจูงใจที่ดี 

     1.4 การยอมรับนับถือ หมายถึง การยอมรับในความรูค้วามสามารถ  

ความแตกต่างด้านความคิด อารมณ์ ความรูส้ึก เคารพบทบาทหนา้ที่ของเพื่อนร่วมทีม 

ด้วยความจริงใจ รับฟังและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม 

กล่าวคือ จะทำให้บรรยากาศการทำงานมีความเป็นกันเองเพื่อนร่วมทีมกล้าที่จะแสดงออก

อย่างตรงไปตรงมา 
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   1.5 การมสี่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรในโรงเรยีนทุกคน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

การมสี่วนร่วมในการประเมินผล และการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ร่วมกัน 

   1.6 การไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรสูึกเชื่อใจ หรอืความ

มั่นใจ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความเมตตากรุณา ความเชื่อถือไดที่บุคลากรในโรงเรยีน 

มีต่อกันด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถใช้ความรูใ้นการทำงานใหบ้รรลุผลได้ 

  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ผลสำเร็จของโรงเรียนที่เกิดจาก 

ความสามารถของผู้บริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีน  

ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

ในการจัดการศกึษา ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อประสิทธิผลโรงเรยีน

ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

   2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการ 

ดำเนนิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร 

หรอืการดำเนินให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงาน 

ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้การวัดผลประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผล 

การเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาการพัฒนาและส่งเสริม 

ให้มแีหล่งเรียนรู ้การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้ความเข้มแข็งทางวิชาการ ประสาน

ความร่วมมอืในการพัฒนา วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

   2.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนิน 

การเกี่ยวกับการจัดการด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา ประกอบด้วย  

การจัดทำ แผนงบประมาณ และคำขอตั้งงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ใช้จ่ายเงนิ และการรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นฟื้นฐานโดยตรง การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณ การโอนและการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ การรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ ตดิตาม 

การใชง้บประมาณ การระดมทุนการศกึษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุน

สวัสดิการเพื่อการศกึษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา การเบิกเงนิจากคลัง

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงนิ การนำเงนิส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน 
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การจัดทำรายงานการเงนิและงบการเงิน การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน 

และรายงานการวางแผนพัสดุ การบำรุง รักษาและจำหน่ายพัสดุและการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

   2.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการ 

เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง การส่งเสริม 

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การเกลี่ยอัตรากำลัง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลง 

ตำแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การลาทุกประเภท การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรต ิการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา การสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

การออกจากราชการ การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

   2.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป หมายถึง ความสำเร็จในการดำเนินการ 

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานพัฒนาเครือข่าย 

การศกึษา การวางแผนการบริหารการศกึษา งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนการ 

จัดระบบการบริหารและพัฒนาองศ์การ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม 

หรอืเลิก สถานศกึษา การประสานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา การทัศนศึกษา การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียนการ 

ประชาสัมพันธ์งานการศกึษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องศ์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา การรายงานผล

การปฏิบัติงาน การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานและแนวทางการจัดกิจกรรม 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน 
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   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผูร้ักษาราชการแทนตำแหน่งผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน หรือรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22  

   3.2 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรยีน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พุทธศักราช 2546 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  4. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ 

ในช่วงผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนได้รับการแต่งตัง้ใหด้ำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน 

แบ่งเป็น 

   4.1 น้อยกว่า 5 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียน หรือครูผู้สอน น้อยกว่า 5 ปี 

   4.2 ตั้งแต่ 5 - 10 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วง

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน  

ของผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผูส้อน ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 

   4.3 มากกว่า 10 ปี หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่ในช่วงผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงเวลาปัจจุบัน ของผู้บริหาร

โรงเรียน หรือครูผู้สอนที่มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 

  5. ขนาดโรงเรียน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน 

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาศกึษา

นครพนม เขต 22 แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ดังนี ้ 

   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตัง้แต่  

499 คน ลงมา 

   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตัง้แต่  

500 – 1,499 คน  

   5.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวน

นักเรียนตัง้แต่ 1,500 คนขึน้ไป 
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  6. แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 หมายถึง แนวทางที่เหมาะสม 

ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน โดยผูว้ิจัยจะนำ 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสถิต ิค่าอำนาจพยากรณ์ของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ทั้งโดยรวม และรายด้านมาพิจารณาถ้าพบว่าการทำงานเป็นทีมด้านใดมีอํานาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน แล้วผู้วจิัยจะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์  

เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญนำเสนอวิธีหรือแนวทาง

พัฒนาการทำงานเป็นทีมด้านนั้นต่อไป 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ซึ่งผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังนี้  

  1. การทำงานเป็นทีม 

   1.1 ความหมายของการทำงานเป็นทีม 

   1.2 ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 

   1.3 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของประสทิธิผลและประสิทธิผลของโรงเรียน 

   2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

   2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   3.1 ขอ้มูลทั่วไป  

   3.2 ขอ้มูลโรงเรียนในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

   4.1 งานวิจัยในประเทศ  

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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การทำงานเป็นทีม 
 

 

 

 

 การเป็นผู้นำทีมเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนยิม ในองค์การต่างๆ โดยการปรับ

โครงสรา้งและแนวทางการทำงานเป็นทีมอย่างกว้างขวาง จากผลการสำรวจชีใ้ห้เห็นว่า

เกือบครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานในสหรัฐอเมริกา และสาเหตุที่ทำให้ทีมประสบกับ 

ความลม้เหลวเพราะผูน้ำทีมอ่อนแอขาดการมีภาวะผูน้ำทีม (กนกอร สมปราชญ์, 2546, 

หนา้ 342) ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ำ (Leadership) ทีมงาน (Team) และผลลัพธ์ 

(Outcome) เป็นปัจจัยที่มสี่วนสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Victor Shuttleworth (2006, 

p. 106) นอกจากนี้ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550, หน้า 19) แนวคิดของภาวะผูน้ำทีม ได้แก่ 

ประการแรก คณะผูน้ำในทีมจะยึดมั่นต่อเป้าหมายและพันธกิจที่ผู้นำกำหนดร่วมกัน 

ประการที่สอง คณะผูน้ำในทีมต่างมคีวามรับผดิชอบรวมกันที่สามารถตรวจสอบได้ 

ประการที่สาม คณะผูน้ำในทีมต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทีมบริหารของคณะผู้นำ

จะต้องสรา้งวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน (Collaborative culture) ประการที่สี่ คณะผูน้ำ 

ในทีมจะใช้ภาวะผูน้ำร่วมกันในด้านต่าง ๆ ประการสุดท้าย ผลที่เกิดขึ้นจากภาวะผูน้ำ 

แบบทีม คือ การได้ผลงานเพิ่มขึ้นจากที่ควรเป็นตามปกติ (Synergy) 

  1. ความหมายของการทำงานเป็นทมี 

   ทีมที่สามารถทำงานใหป้ระสบความสำเร็จได้ ตอ้งประกอบด้วย

ความสามารถพิเศษ (Talent) ความรู ้(Knowledge) การมีอทิธิพลต่อความคิดของคน 

ในองค์กร ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับ

การทำงานของทีม โดยทีมที่ปฏิบัติงานได้ดีนัน้ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มคีวามรู้ 

และความสามารถพิเศษมากที่สำคัญสำหรับทีมและหากทีมมีจุดอ่อนหรอืขาดแคลน

ความสามารถที่จำเป็นในการทำงานก็จะเป็นผลทำใหท้ีมนัน้ไม่สามารถก้าวไปถึงเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ได้ จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีมมคีวามสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง 

นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีมไว้ดังนี้ 

   มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553, หนา้ 11) ได้ให้ความหมายของการทำงาน

เป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมทำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์

เดียวกัน สนับสนุนช่วยเหลือใช้ทักษะประสบการณ์ ร่วมกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

และมกีารประสานงานอย่างด ีเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุดของทีมได้ 
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   ลัคพงษ์ โกษาแสง (2553, หนา้ 14) ได้ให้ความหมายของ การทำงาน

เป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายเดียวกันร่วมแรงร่วมใจ ใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันทำงานอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

   อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของการทำงาน 

เป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิด

มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมทั้งหลายให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนช่วยเหลอื

เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ใชท้ักษะประสบการณ์ แบกรับภาระร่วมกัน ร่วมมือกันทำงาน 

อย่างเต็มความสามารถ สามัคคีกัน เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์กรใหบ้รรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 16) ได้ให้ความหมายของการทำงาน 

เป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจใช้ทักษะ ประสบการณ์ ร่วมกันทำงาน 

อย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

   โรฮานา หมู่เก็ม (2556, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการทำงาน 

เป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลหลาย ๆ คนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมกันทำงาน

โดยทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งาน 

ที่ทุกคนรับผิดชอบบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล (2558, หนา้ 35) ได้ให้ความหมายของ  

การทำงานเป็นทีม หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลเพื่อร่วมกันทำงานอย่างมหีลักการ

ตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนการทำงาน การกำหนดบทบาทหนา้ที่ในการรับผิดชอบ 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประสานความรู้ มคีวามสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีความสามัคคี  

มีเป้าหมายเดียวกัน มีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกันตัดสินใจเพื่อผลสำเร็จ

ของผลงาน 

   ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของการทำงาน 

เป็นทีม หมายถึง กระบวนการทำงานในองค์การโดยมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาทำงาน

ร่วมกัน เพื่อร่วมกันไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน บุคลากรในองค์การมีภาระหนา้ที่รับผิดชอบ

แตกต่างกัน แต่ต้องขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อม ๆ กัน การทำงานเป็นทีมจงึตอ้งอาศัย

ความร่วมมอื รว่มใจ ความสามัคคี การพึ่งพาอาศัยกัน การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  
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และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การทำงานเป็นทีมต้องใช้การประสานงาน 

เป็นหลักในการตดิต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายงาน ภายนอก 

การปฏิสัมพันธ์ที่ดจีะเป็นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เมื่อเกิด 

ปัญหาสามารถร่วมกันแก้ไขและตัดสินใจได้ ดังนั้น องค์การใดที่มผีูป้ฏิบัติงานมีศักยภาพ 

ในการดำเนินงาน มจีุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถนำพาองค์การไปสู่

ความสำเร็จได้ 

   Robbin (2007, p. 258) ได้ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีม 

หมายถึง การทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล เพื่อใหบ้รรลุผลสำเร็จ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

เป็นสมาชิกทุกคนที่ทำงาน ไม่ใช่เป็นผลสำเร็จของผู้ใดผู้หนึ่ง 

    สรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร

โรงเรียนครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนที่จะใช้ศิลปะ อำนาจหน้าที่หรอื

อิทธิพลในการโน้มนา้วใจบุคคล ชักจูงหรอืชีน้ำ ปลูกฝังศรัทธาให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม  

มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การกำหนดบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน ประสานความรู ้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีความสามัคคี มีเป้าหมายเดียวกัน 

และสามารถนำพาองค์การไปสู่ความสำเร็จได้ 

  2. ความสำคัญของการทำงานเป็นทมี 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึง ความสำคัญของการทำงานเป็น

ทีมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมไว้ดังนี้ 

    มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553, หนา้ 11) กล่าวถึง ความสำคัญ 

ของการทำงานเป็นทีมว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรที่ตอ้งอาศัย

การทุ่มเทความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ของผูป้ฏิบัติงานและมีบทบาทสำคัญ 

ในการปฏิบัติภารกิจที่มปีระสิทธิภาพในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงองค์การจะต้อง

ปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อการแข่งขัน เพื่อส่งผลใหอ้งค์กรเจรญิก้าวหน้า 

    จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 16) กล่าวถึง ความสำคัญของการ

ทำงานเป็นทีมว่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการแก้ไขปัญหาและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดขีอง

องค์กรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 22) กล่าวถึง ความสำคัญของการ

ทำงานเป็นทีมว่าจะช่วยใหเ้กิดความสำเร็จในงานต้องมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์

ส่งเสริมและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกและทีมมีศักยภาพและมีความพร้อม 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



21 

ในการทำงานทีมที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ ตอ้งประกอบด้วย

ความสามารถพิเศษ (Talent) ความรู ้(Knowledge) การมีอทิธิพลต่อความคิดของคน 

ในองค์กร ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับ

การทำงานของทีม ความสำคัญของการรวมตัวกัน เพื่อทำงานเป็นทีมความรูค้วามสามารถ 

และศักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขตที่จำกัด จึงตอ้งมารวมกลุ่มกันเพื่อนำจุดดี จุดด้อย 

ความรูแ้ละความสามารถที่แตกต่างกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล

และส่วนรวม 

     สรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีม มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา

องค์กรใหป้ระสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเกิดจากทีมที่มปีระสิทธิภาพ  

ทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถอย่างสูง และสามารถบริหารจัดการองค์

ความรูข้องบุคคลที่อยู่ในทีมประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ขององค์กร 

  3. องค์ประกอบของการทำงานเป็นทมี 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการทำงาน  

4 เป็นทีม ดังนี้ 

    ลัคพงษ์ โกษาแสง (2553, หนา้ 29) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการ

ทำงานเป็นทีม 6 ด้าน ประกอบด้วย 

     1. การมปีฏิสัมพันธ์ 

     2. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

     3. การมสี่วนร่วม 

     4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

     5. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

     6. การยอมรับนับถือ 

    คณิต ทิพย์โอสถ (2555, หนา้ 31) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ

ทำงานเป็นทีม 6 ดา้น ประกอบด้วย 

     1. การมปีฏิสัมพันธ์ 

     2. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

     3. การมสี่วนร่วม 

     4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 
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     5. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

     6. การยอมรับนับถือ 

    จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 31) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการ

ทำงานเป็นทีม 6 ดา้น ประกอบด้วย 

     1. การมปีฏิสัมพันธ์ 

     2. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

     3. การมสี่วนร่วม 

     4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

     5. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

     6. การยอมรับนับถือ 

    พรเพชร คำสวัสดิ์ (2558, หนา้ 35 - 36) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ของการทำงานเป็นทีม 5 ด้าน ประกอบด้วย 

     1. ด้านการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน เป็นลักษณะ 

ของการทำงานที่สมาชกิทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจน 

โดยทุกคนร่วมกันกำหนดภารกิจ และเป้าหมายในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

มีความเด่นชัด เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาชิกใหก้ารยอมรับ 

ด้วยความเต็มใจ ทุกคนใหค้วามสำคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

     2. ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ที่ เป็นลักษณะ 

ของการทำงานที่มกีารมอบหมายงานให้รับผดิชอบและได้ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน และมีความพยายามทำใหง้านสำเร็จตามที่ทีมตอ้งการ การแบ่งงาน 

มีความเสมอภาคไม่หนักคนใดคนหนึ่ง สมาชิกทุกคนเคารพในบทบาทของทีมงาน 

และสามารถปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนอืบทบาทหนา้ที่ของตนเองได้ในบางโอกาส 

เมื่อมีความจำเป็น 

     3. ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย เป็นลักษณะการทำงานที่สมาชิก 

ทุกคนมคีวามเช่ือมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกัน  

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภปิรายปัญหาระหว่างกันด้วยความจริงใจ เต็มใจ 

และเปิดเผย 

     4. ด้านการกระจายความเป็นผู้นำ เป็นลักษณะการทำงาน 

ที่สมาชิกทุกคนมคีวามสามารถในการเป็นผู้นำที่ด ีหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตาม 

สถานการณ์ 
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     5. ด้านการตัดสินใจร่วมกัน เป็นลักษณะการทำงานที่สมาชิก 

ทุกคนมกีารตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงาน ใช้หลักการโดยกลุ่มกระบวนการตัดสินใจ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน ทุกคนเห็นด้วยในหลักการ  

และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามมติ 

    ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 39) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 

ของการทำงานเป็นทีม 6 ด้าน ประกอบด้วย 

     1. การมปีฏิสัมพันธ์  

     2. การสื่อสารอย่างเปิดเผย  

     3. การมสี่วนร่วม  

     4. การมีเป้าหมายเดียวกัน  

     5. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

     6. การยอมรับนับถือ 

    สิรชัิย นนทะศรี (2559, หน้า 10 - 11) ได้ศึกษาการศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีม  

ที่มปีระสิทธิภาพของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

โดยกล่าวว่าการทำงานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ เป็นการร่วมมอืร่วมใจกันทำงานตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้รวมกันอย่างมีสัมพันธภาพที่ดตี่อกัน ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

สนับสนุนกัน ประสานความรู้กัน ความคิด และความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้

งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกทุกคน 

มีความพึงพอใจในผลงานและเพื่อนร่วมงาน โดยการสนับสนุนของสิ่งแวดล้อม  

มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ความ

ชัดเจนของทิศทางในการทำงานที่สมาชิกทีมงานทุกคนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน  

และสมาชิกทีมงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานขึ้นด้วย

ความเต็มใจ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

     2. ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย เป็นการทำงานที่มีการสื่อสาร 

ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและทั่วถึง มีการสื่อสาร 

ด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา ทำให้ทุกคนเข้าใจข่าวสารได้ถูกต้องตรงกันตลอดจนทุกคน

ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทีมและสามารถซักถาม โต้ตอบ  

และตรวจสอบข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย  
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     3. ด้านการมสี่วนร่วมในการทำงาน เป็นการทำงานที่เปิดโอกาส 

ให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม คิดวางแผน ดำเนินการตัดสินใจ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกัน

มากที่สุดตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำใหส้มาชิกทุกคน 

เกิดความผูกพันกับทีม  

     4. ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เป็นการทำงานที่มีการ

ยอมรับในความรู้ความสามารถของสมาชิกทีมงานและตระหนักว่าทุกคนมคีวามสำคัญ 

เท่าเทียมกัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในสิทธิไม่ล่วงละเมิดก้าวก่ายหน้าที่ของกัน 

และกัน  

     5. ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ เป็นการทำงานที่มคีวามสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบุคคลโดยมุ่งให้เกิดความร่วมมอืร่วมใจ ด้วยความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน  

     6. ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บุคลากรในสถานศกึษา 

มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 

นั่นคือ สมาชิกจะต้องมคีวามเชื่อในความซื่อสัตย์และความสามารถของกันและกัน  

ด้วยความจริงใจ  

     7. ด้านการกำหนดบทบาทและมอบหมายงานที่ชัดเจน  

เป็นการมอบหมายงานในหน้าที่ให้สมาชิกในทีมโดยมีการประชุมมอบหมายหนา้ที่ 

ความรับผดิชอบให้สมาชิกทีมงาน และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในทีมร่วมแสดงความคิดเห็น 

ในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม 

    นัฐธิดา วงษ์รอต (2560, หน้า 7 - 8) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศกึษา  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ได้กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม  

เป็นการปฏิบัติในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศกึษา ซึ่งประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

     1. การมสี่วนร่วมในการทำงาน บุคลากรในสถานศกึษามีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน และลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน ช่วยเหลือ 

และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจเมื่อต้องการการยอมรับและความเห็นพ้องตอ้งกันของทีม และบุคลากร 

ในสถานศกึษามีความรูส้ึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
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     2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากร 

ในสถานศกึษากำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน  

ช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากร 

ในสถานศกึษาร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่กำหนดไว้ 

     3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากร 

ในสถานศกึษาได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารแบบเปิดเผย และไม่ปิดบัง บุคลากร

ในสถานศกึษาสามารถเสนอแนะหรือตดิต่อข้อมูลแบบเปิดเผย ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 

เพื่อให้การดำเนินงาน ประสบความสำเร็จ เปิดโอกาสใหท้ีมงานอภปิรายอย่างอสิระ 

ในการหาข้อยุติกรณีที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสามารถตรวจสอบข้อสงสัย 

ได้อย่างเปิดเผย 

     4. การมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลากรในสถานศกึษามีน้ำใจ เอือ้เฟื้อ

ช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน มีความร่วมมอืกันดำเนินงาน

อย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และร่วมกันดำเนินงาน

อย่างมีความสุข 

     5. การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บุคลากรในสถานศกึษา 

มีความเชื่อมั่นและเช่ือศรัทธาต่อทีม ยอมรับฟังคำชีแ้นะจากทีมดว้ยความเต็มใจ  

ให้การเคารพและยอมรับในความรู้ของทีมด้วยความจริงใจ และยอมรับในความสามารถ

ของทีม 

    อริศษรา อุ่มสิน (2560, หน้า 5 - 6) ได้ศึกษาการศกึษาการทำงาน 

เป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 17 กล่าวว่า การทำงานเป็นทีมเป็นการทำงานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป  

ที่มคีวามสัมพันธ์ค่อนข้างจะใกล้ชิด มีการตดิต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกร่วมดำเนิน

กิจกรรม สนับสนุนช่วยเหลือ ใชท้ักษะ ประสบการณ์ร่วมกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมาย ทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

และผู้ร่วมทีมมีความพึงพอใจในการทำงานสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 

     1. การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการที่สมาชิกในทีมงานมกีาร

สื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปิดเผย มีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถแปลความหมายและ

นำไปปฏิบัติได้ตรงกัน มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง มกีารโต้ตอบ  
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อภปิราย แสดงความคิดเห็นหรอืซักถามข้อสงสัยร่วมกันได้ และมีการเปิดโอกาสให้ 

สามารถแสดงความรูส้ึก ความคิดเห็นต่อการทำงานได้ มีการวิจารณ์เป็นไปอย่างเปิดเผย 

ไม่มีการมุ่งโจมตกีันเป็นส่วนตัว มกีารเปิดโอกาสใหท้ีมงานได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจน

ปัญหาในการทำงานอย่างชัดเจน และทั่วถึง 

     2. การร่วมมือ การที่สมาชิกในทีมช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

ในการปฏิบัติงาน ร่วมมอืกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ร่วมมอืกันในการประเมินผล

การปฏิบัติการ ร่วมกันแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  

โดยไม่คำนึงถึงว่าจะอยู่กลุ่มใดทั้งในและนอกเวลา ดว้ยความเต็มใจอย่างพรอ้มเพียง 

     3. การประสานงาน การที่สมาชิกในทีมมกีารพึ่งซึ่งกันและกัน 

ในแต่ละกลุ่ม มกีารปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยใช้รูปแบบในการประสานงาน

ที่เหมาะสม มีการประสานงานกันทุกครั้งในการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อผูบ้ริหารทุกครั้ง 

     4. การมีความคิดสร้างสรรค์ การที่สมาชิกร่วมมอืกันทำงาน 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเข้าร่วมศกึษาดูงานและร่วม

ประชุมสัมมนา เพื่อรับการถ่ายทอดความคิดใหม่ ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ร่วมกันสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และร่วมกันสร้างนวัตกรรม  

เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงาน และร่วมกันคิดค้น แก้ปัญหาที่ต่างไปจากรูปแบบเดิม ๆ 

     5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การที่ครูผูส้อนในสถานศกึษา  

นำความรูจ้ากการอบรม ศึกษาดูงานมาพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง  

มีการออกแบบงานใหม่ที่สร้างสรรค์ให้มีความเหมาะสม มกีารค้นพบข้อบกพร่อง 

ของการทำงาน เพื่อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ มคีวามกระตอืรอืร้นที่จะพัฒนา

คุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีการปรับกระบวนการทำงานให้มปีระสิทธิภาพ 

อยู่ตลอดเวลา พัฒนางานใหท้ันสมัย เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และมีการเรียนรู้

ข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนางาน 

    McCloskey and Maas (1998, อ้างถึงใน พรเพชร คำสวัสดิ์, 2558,  

หนา้ 31 - 32) ได้แบ่งองค์ประกอบการทำงานเป็นทีม 5 ดา้น ประกอบด้วย การมี

เป้าหมายร่วมกัน การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน การติดต่อสื่อสาร การรับผดิชอบ

ร่วมกันและความไว้วางใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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     1. การมเีป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) สมาชิกทุกคนในทีม 

จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายของทีม เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  

การกำหนดเป้าหมายร่วมกันจะทำให้การปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคนเกิดความสำเร็จ

ตรงกัน 

     2. การมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน (Participation) สมาชิกทุกคน 

ในทีมมีส่วนร่วมในการพิจารณากระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานทำให้

สมาชิกรู้สกึว่าตนเองมคีุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดแรงจูงใจ 

ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

     3. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) สมาชิกในทีมทุกคน 

มีการตดิต่อสื่อสารเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจตรงกันมสีัมพันธภาพที่ดตี่อกัน การสื่อสารจะ

กระทำอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชัดเจน เข้าใจง่าย อาจทำได้โดยการประชุม พูดคุย 

ปรึกษาหารอื พบกันโดยทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้สมาชิกได้มกีารสื่อความหมาย 

รับข้อมูลหรอืส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน 

     4. การรับผดิชอบร่วมกัน (Sharing Success and Failure) สมาชิก 

ทุกคนในทีมมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มสีิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และมีการตัดสินใจร่วมกัน สมาชิกในทีม

จะต้องรับผดิชอบกับผลการปฏิบัติงานไม่ว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จหรอืล้มเหลว 

     5. ความไว้วางใจ (Trust) สมาชิกทุกคนในทีมมีความเชื่อใจ 

และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ใหค้วามสำคัญกับคุณค่าของบุคคล เคารพนับถือซึ่งกันและกัน 

ยอมรับในความสามารถของกันและกันและแบ่งงานกันทำตามความรูค้วามสามารถ 

      ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิชาการ เกี่ยวกับ

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 

การทำงานเป็นทีม 
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ความถี่ 

1. ดา้นเป้าหมายของทีม ⁄ ⁄ ⁄ / ⁄ / /  / 8 

2. ดา้นการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    /     / 2 

3. ด้านการตดิต่อสื่อสาร ⁄ ⁄ ⁄ / ⁄ / / / / 9 

4. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ / /   6 

5. ด้านการยอมรับนับถือ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ /    5 

6. ด้านการมสี่วนร่วม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ / / / ⁄ 9 

7. ด้านการไว้วางใจซึ่งกัน 

    และกัน 

⁄ ⁄ ⁄ / / / /  / 8 

8. ดา้นการกำหนดบทบาท 

    และมอบหมายงานที่ชัดเจน 

     /    1 

9. ด้านการประสานงาน        /  1 

10. ด้านการมีความคิด 

    สร้างสรรค์ 

       /  1 

11. ด้านการปรับปรุง 

    อย่างต่อเนื่อง 

       /  1 

 จากตาราง 1 จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ได้ศกึษาการทำงานเป็นทีมไว้อย่างหลากหลาย แต่การวิจัย

ครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้พิจารณาการทำงานเป็นทีม โดยใช้เกณฑ์ความถี่ของแนวคิดนักวิชาการ 

และนักวิจัยตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป ได้ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมที่จะใช้เป็นกรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจัย จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ 
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  1. ด้านเป้าหมายของทีม       คิดเป็นรอ้ยละ 72.00 

  2. ด้านการติดต่อสื่อสาร       คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

  3. ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์      คิดเป็นรอ้ยละ 54.00 

  4. ด้านการยอมรับนับถือ       คิดเป็นรอ้ยละ 45.00 

  5. ด้านการมสี่วนร่วม        คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

  6. ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน    คิดเป็นรอ้ยละ 72.00 

   สรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย ด้านเป้าหมายของทีม  

ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมสี่วนร่วม 

และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

   จากการสังเคราะห์การทำงานเป็นทีม สรุปเป็นการทำงานเป็นทีมได้  

6 ด้าน คือ 1) ด้านเป้าหมายของทีม 2) ด้านการตดิต่อสื่อสาร 3) ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์  

4) ด้านการยอมรับนับถือ 5) ด้านการมีส่วนร่วมและ 6) ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

   3.1 ด้านเป้าหมายของทีม 

     นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีม  

ด้านเป้าหมายของทีมไว้ดังนี้ 

      อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 41) ได้ให้ความหมายของ 

เป้าหมายของทีม หมายถึง ทิศทางการทำงานที่สมาชกิทุกคนร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ตรงกันและแจ่มชัด 

      จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 29) ได้ให้ความหมายของ  

การมเีป้าหมายของทีม หมายถึง ทิศทางทีสมาชิกทุกคนร่วมกันกำหนดขึน้ เพือ่ให้เกิด 

ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ตรงกันและแจ่มชัด 

      อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หนา้ 37 - 43) ได้ให้ความหมาย

ของการมีเป้าหมายของทีม หมายถึง สิ่งทีต่้องการให้เกิดขึน้ในอนาคตโดยองคก์รหรอื

บุคคลเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค ์จุดมุ่งหมายและแนวทางในการทำงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 

ในการปฏิบัติที่จะนำไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ซึ่งองค์ประกอบ 

ของการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ด้านความท้าทายของเป้าหมาย โดยเป้าหมายมีความยาก 

หรอืความท้าทายที่จะทำให้บุคคลเกิดความรูสึกกระตือรอืร้น หรอืแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงาน 

มคีวามตอ้งการที่จะเอาชนะงานหรอืความรับผดิชอบที่ตนไดรับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย โดยเป้าหมายมีความชัดเจนและมี 
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การกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานที่ตอ้งทำ ทำให้บุคคลรูวางานที่ต้องทำหรอืรับผดิชอบ

นั้น มีรายละเอียดที่ตอ้งปฏิบัติอย่างไร ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย  

โดยการที่บุคคลมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และวางแผนในการปฏิบัติงาน 

ทีอ่งค์การตอ้งการและเป้าหมายนั้นตอ้งเป็นที่ยอมรับของคนในองค์การ ด้านการยอมรับ 

ในเป้าหมายร่วมกัน โดยการแสดงออกของบุคคลถึงการพิจารณาไตรตรอง อย่างรอบคอบ

แล้วตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดจากการรับรู เรียนรู หรอืไดรับคำแนะนำ  

และยอมรับในสิ่งนัน้ ๆ ร่วมกัน 

      พรรณภา ส่งแสงแกว (2556, หนา 24) ได้ให้ความหมายของ  

การมเีป้าหมายของทีม หมายถึง การที่บุคคลไดมีการตั้งเป้าหมายในชีวติไวอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ตนไดตั้งไว แต่ในบางครั้งแมว้าบุคคลจะมีการตัง้เป้าหมายไว้ก็ตาม แตบุ่คคลนั้น 

ก็ไมสามารถจะกระทำเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตนไดตั้งไวก็ได 

      ไพวัล ไชยทองศรี (2558, หนา 108) ได้ให้ความหมายของ 

การมเีป้าหมายของทีม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทำงานที่มีความท้าทาย 

โดยการแสดงออกของครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะ

เอาชนะงานหรือความรับผิดชอบที่ตนไดรับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อเป็น 

การพิสูจนความรูความสามารถของตนเองในการแกปัญหา โดยใช้ทักษะหลายอย่าง 

ในงานเดียวกัน ส่งเสริมการหาความคิดใหม่ ๆ มคีวามยากพอประมาณ และพัฒนาความรู

ความสามารถซึ่งกันและกัน มกีารยอมรับของสมาชิก โดยการแสดงออกของครู 

ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึง การพิจารณาไตรตรองอย่างรอบคอบแล้ว

ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดจากการรับรู เรียนรู หรอืไดรับคำแนะนำ บอกข้อดี 

ข้อเสียและยอมรับในสิ่งนั้น ๆ รว่มกัน โดยสมาชิกเห็นด้วยหรือลงความเห็นว่าเป็นสิ่ง 

ที่ถูกต้องและเหมาะสมแลว  

      ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 37) ได้ให้ความหมายของการ 

มีเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง ทิศทางทีสมาชิกทุกคนร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานที่ตรงกันและแจ่มชัด 

       สรุปไดวา การมเีป้าหมายร่วมกัน หมายถึง สิ่งที่ต้องการ 

ให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยบุคลากรในทีมงานร่วมกันกำหนดขึน้ ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดขึน้นั้น  

ต้องมีความท้าทายของเป้าหมาย มคีวามเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย การมีส่วนร่วม 
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ในการกำหนดเป้าหมาย และเป้าหมายที่กำหนดขึน้ต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากร 

ทุกคนในทีมงาน 

   3.2 ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีม  

ด้านการติดต่อสื่อสาร ไว้ดังนี ้

     อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของ  

การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารที่เป็นลักษณะสำคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  

ซึ่งเป็นการนำข้อเท็จจรงิ ความคิดเห็น ความต้องการ อารมณ์ ความรู้สกึ และสิ่งต่าง ๆ 

จากผู้ส่งไปยังผูร้ับ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยสามารถโต้ตอบตรวจสอบ 

ข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง อันจะทำใหเ้กิดความพึงพอใจ

ต่อกันและสามารถทำงานร่วมกันได้สำเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

     จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 26) ได้ให้ความหมายของ  

การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารที่เปิดโอกาสใหผู้้รับได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน

ปัญหาในการทำงานได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา และทั่วถึงด้วยความจริงใจ ซึ่งผูร้ับสามารถ

ซักถาม โต้ตอบ และตรวจสอบข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย 

     ภาณุพงศ ชินศุภลักษณ (2556, หนา 9) ได้ให้ความหมายของ  

การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ 

จากผูส้่งสารไปสูผูร้ับสาร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จนเกิด 

การเรียนรคูวามหมายในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันไดตรงตามเจตนา 

ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารองคก์ร 

     อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หนา้ 45 - 46) ได้ให้ความหมายของ  

การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง การสื่อสาร มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงาน ช่วยใหเ้กิด 

ความเข้าใจระหว่างกันทำให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ช่วยให ้

การวินจิฉัยสั่งการรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้การควบคุมและประสานงานดีขึน้ 

เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

ในหน่วยงาน มีองค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ผูส้่งสาร ผูเ้ริ่มทำการตดิต่อสื่อสาร  

หรอืผูท้ี่เลือกสรรข่าวสาร โดยเป็นผู้กำหนดสาระ ความรู ความคิดเห็นที่จะส่งเป็นคำพูด 

สัญลักษณ์ ภาษา กิริยาท่าทาง ไปยังผูร้ับสาร 2) ข่าวสาร เรื่องราว ความรูความคิด  

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ส่งและรับในกระบวนการสื่อสารที่ผูส้่ง 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



32 

ประสงค์จะให้ไปถึงผู้รับ 3) ชองทางการสื่อสาร สื่อกลางที่ใช้นำข่าวสารจากผูส้่งสาร 

หรอืแหล่งข่าวไปยังผู้รับสาร เช่น ท่าทาง ภาษาพูด ภาษาเขียน 4) ผูร้ับสาร ผูท้ี่ได้รับ

ข่าวสารจากผูส้่งข่าวสาร โดยทำความเข้าใจเนือ้หาที่ผู้ส่งข่าวสารส่งมาและแสดงปฏิกิรยิา

ตอบสนองต่อเรื่องนั้นกลับไปให้ผู้ส่งข่าวสารรับรูถึงความสําเร็จในการถ่ายทอดข่าวสาร  

5) ปฏิกิรยิาตอบกลับของผู้รับสาร การแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองของผูร้ับสารหลังจาก 

ไดรับสารมาว่ามีความเข้าใจต่อสิ่งที่รับมาหรอืไม ซึ่งปฏิกิรยิาตอบกลับนีอ้าจจะแสดงออก

ทางสหีนา การตัง้คำถาม การพูดโตตอบหรอืแสดงความคิดเห็นก็ได 

     กุลธิดา กุลทรัพยศ์ักดิ์ (2557, หนา 14) ได้ให้ความหมายของ  

การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนทีม่นุษย์ส่งสารข้อมูล ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ 

ความเข้าใจ หรอืความรูสึกระหว่างบุคคล ทั้งที่เป็นและไม่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน 

โดยการติดต่อสื่อสารนัน้ อาจเป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืองค์การ  

ส่งผลใหเ้กิดปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 

      สรุปไดวา การตดิต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด

ข้อมูล ข่าวสาร จากผู้ส่งสารไปยังผูร้ับสาร ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันทำให้การ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งการสื่อสารที่ดีจำเป็นต้องมีผูส้่งสารที่

สื่อสารชัดเจน ข่าวสารที่เช่ือถือได้ ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผูร้ับสารทีท่ำความ

เข้าใจเนื้อหาและปฏิกิรยิาตอบกลับของผู้รับสาร 

   3.3 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีม  

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ไว้ดังนี้ 

     อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 37) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูส้ึกระหว่างบุคคลที่มตี่อกันในลักษณะ 

ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน ใหค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนเกือ้กูลกัน 

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

     จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 25) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูส้ึกระหว่างบุคคลในองค์กรที่มตี่อกัน 

ในลักษณะของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน ใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุนเกื้อกูลกัน 

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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     กัญญารัตน์ ธนะศรลีังกูร (2556, หนา 26) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรู้สึกระหว่างบุคคลที่มีต่อกัน ในลักษณะ 

ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเกือ้กูลกัน 

มคีวามสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

     อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หนา้ 70 - 74) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูสึกที่มีต่อกันระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

ในลักษณะของความเข้าใจ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน เกือ้กูล ความสัมพันธ์อันดี

ซึ่งทำใหส้ามารถทำงานรว่มกันอย่างมคีวามสุข การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการตดิต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยน

ความคิดข่าวสารระหว่างบุคคล หรอื กลุ่มบุคคล จากผู้ส่งสารไปสูผูร้ับสาร โดยวิธีการใด

วิธีการหน่ึง โดยที่บุคคลที่มาติดต่อสื่อสารกันจะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

และ 2) ความสามารถในการจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการชักนำโน้มน้าวให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมหรอืการกระทำตามความตอ้งการของผูจู้งใจ มีความกระตือรือร้น 

ในการทำงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ 

     หทัยกานต ์หอระสิทธิ์ (2557, หนา 56) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ระดับการแสดงความรูสึกระหว่างบุคคลที่มตี่อกัน 

ในลักษณะของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มนี้ำใจต่อกันและกัน รวมถึงการให้ 

ความช่วยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างสมาชิกในทีม 

     ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 33) ได้ให้ความหมายของ  

การมมีนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูส้ึกระหว่างบุคคลที่มีต่อกันในลักษณะ 

ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุนเกื้อกูลกัน 

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

      สรุปได้ว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรูสึก

ต่อกันระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในลักษณะของความเข้าใจ มนี้ำใจ ให้ความช่วยเหลอื 

สนับสนุน เกือ้กูล ความสัมพันธ์อันดีซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

ซึ่งการมมีนุษยสัมพันธ์จำเป็นต้องมีทักษะการตดิต่อสื่อสาร และการจูงใจที่ดี 

   3.4 ด้านการยอมรับนับถือ  

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีม  

ด้านการยอมรับนับถือไว้ดังนี ้
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     ลัคพงษ์ โกษาแสง (2553, หนา้ 29) ได้ให้ความหมายของการ 

ยอมรับนับถือ หมายถึง การยอมรับนับถือเป็นปัจจัยหนึ่งเนื่องจากเมื่อบุคคลมีการยอมรับ

นับถือซึ่งกันและกันแล้ว จะส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและเชื่อถือในความสามารถของกัน 

และกัน 

     อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของการ

ยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพในบทบาทและหนา้ที่ของกันและกัน 

ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันด้วยความจริงใจและพร้อมที่จะร่วมกันทำงาน 

ด้วยความเต็มใจ 

     อำนวย มีสมทรัพย์ (2553, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของ  

การยอมรับนับถือ หมายถึง การให้เกียรตแิละยอมรับฟังกัน เคารพในสิทธิอันพงึมีพึงได้

ของตนเองและผูอ้ื่น ยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมทีม และพร้อมที่จะทำงาน

ร่วมกันด้วยความจรงิใจและมีความสำคัญ ทุกคนยอมรับฟังความคดิเห็นซึ่งกันและกัน  

ใช้จุดเด่นของกันและกันมาใช้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มใจ ส่งผลใหก้ารทำงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

     จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 30) ได้ให้ความหมายของ  

การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟังซึง่กันและกัน เคารพในบทบาทหนา้ที่ของกันและกัน 

ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันด้วยความจริงใจ และพร้อมทีจ่ะร่วมกันทำงาน 

ด้วยความเต็มใจ 

     ธีระ ไชยสิทธิ์ (2555, หนา้ 29 - 30) ได้ให้ความหมายของ  

การยอมรับนับถือ หมายถึง การที่สมาชกิทีมยอมรับในความรูค้วามสามารถ จุดดีจุดเด่น 

ความแตกต่างด้านความคิด อารมณ์ ความรูส้ึก ความเข้าใจ สิทธิอันพงึมีพงึได้ บทบาท

หนา้ที่ของเพื่อนร่วมทีมด้วยความจริงใจ ใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน จะให้ความสำคัญ 

ต่อการทำงานเป็นทีม กล่าวคือ จะทำให้บรรยากาศการทำงานมีความเป็นกันเองเพื่อนร่วม

ทีมกล้าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ให้ความช่วยเหลอืซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด

ส่งผลใหก้ารทำงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 39) ได้ให้ความหมายของ  

การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟังซึง่กันและกัน เคารพในบทบาทหนา้ที่ของกันและกัน 

ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันด้วยความจริงใจ และพร้อมทีจ่ะร่วมกันทำงาน 

ด้วยความเต็มใจ 
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      สรุปได้ว่า การยอมรับนับถือ หมายถึง การยอมรับในความรู้

ความสามารถ ความแตกต่างดา้นความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ เคารพบทบาทหน้าที่ 

ของเพื่อนร่วมทีมดว้ยความจรงิใจ รับฟังและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญ 

ต่อการทำงานเป็นทีม กล่าวคือ จะทำให้บรรยากาศการทำงานมีความเป็นกันเอง 

เพื่อนร่วมทีมกล้าที่จะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 

   3.5 ด้านการมสี่วนร่วม  

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีม 

ด้านการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

     อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 40) ได้ให้ความหมายของการมี 

ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย แสดง

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตัง้แต่การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบ  

การประเมนิผล และการปรับปรุงแก้ไข 

     จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 27) ได้ให้ความหมายของ  

การมสี่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องหรอืมีส่วนได้ส่วนเสีย 

แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตัง้แต่การวางแผน การดำเนินงาน  

การตรวจสอบ การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 

     อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หนา้ 27 - 35) ได้ให้ความหมายของ  

การมสี่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เข้ามามีสว่นร่วม 

ในการวางแผน โดยมีสว่นร่วมในการคิดวิเคราะห์ จัดลำดับความสําคัญของปัญหา กำหนด

แผนงานและโครงการโดยตัดสินใจล่วงหน้าในการกำหนดทางเลือกของการดำเนินงาน 

ในอนาคตด้วยการใชเ้หตุผลการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูล ร่วมคิด ค้นหาและตัดสินใจ หรอืการกำหนดรายละเอียดของสิ่งที่จะดำเนินการ  

การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ โดยการมีส่วนเขามาร่วมดำเนินโครงการ ลงมอืปฏิบัติ 

ตามแผนที่วางไว้ ร่วมในการบริหารงานหรอืการประสานงาน การมสี่วนร่วมในการ

ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมที่ไดดำเนินการหรือปฏิบัติไปแลว และใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

ที่หน่วยงานกำหนดไว้เป็นเครื่องมอืชีว้ัดที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ 

และประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนดไว การมีส่วนร่วมในผลประโยชน โดยการได้รับผล 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



36 

ประโยชนจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยการจัดแบง กระจาย และรับ 

ผลประโยชนตอบแทน รวมทั้งแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ่งกันและกัน 

     ปรานอม จันทิมา (2557, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของการมี

ส่วนร่วม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กรและสมาชิกของชุมชนร่วมกันคิด

ร่วมมอืกันทำและร่วมกันประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไมว่าจะเป็นบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ขององค์กร ไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางออม 

     ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของ  

การมสี่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องหรอืผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  

แสดงพฤติกรรมที่เกีย่วข้องกับการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ 

การตรวจสอบ การประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

      สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรอื

กลุ่มบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติการมสี่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ร่วมกัน 

   3.6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

    นักวิชาการและนักการศกึษากล่าวถึงการทำงานเป็นทีมด้านการ

ไว้วางใจซึ่งกันและกันไว้ดังนี้ 

     อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของการ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรูส้ึกระหว่างบุคคล โดยรวมไว้ซึ่งความรัก 

ความเมตตา นยิมชมชอบ ความเชื่อมั่นจนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในบุคคลนั้นด้วยความ

เต็มใจ 

     จนิดาพร นพนยิม (2555, หนา้ 30) ได้ให้ความหมายของ  

การไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรู้สกึระหว่างบุคคล โดยรวมไว้ซึ่งความรัก  

ความเมตตา นยิมชมชอบ ความเชื่อมั่นจนเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจในบุคคลนั้น 

ด้วยความเต็มใจ 

     อรวรรน ีไชยปัญหา (2556, หนา้ 61 - 67) ได้ให้ความหมายของ  

การไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรูสึกเชื่อใจ หรอืความมั่นใจในความซื่อสัตย ์

ความมั่นคง ความเชื่อถือไดที่บุคคลมีต่อกันด้วยความคาดหวังว่าจะกระทำตามคำพูด  

โดยไมตองมกีารควบคุมตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความซื่อสัตย์ เป็นการแสดงออก 
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ซึ่งความจริงใจยึดมั่น คุณธรรม ไววางใจในผู้นำและยึดความถูกต้อง 2) ความรู้

ความสามารถ เป็นความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มตี่องานที่ปฏิบัติอยู่ 

เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าทีข่องตน 3) การเปิดเผยความจรงิใจ  

เป็นการแสดงความเต็มใจที่จะแบ่งปันความคิดและขอ้มูลที่ตนเองมีอยู่โดยไมปิดบัง  

พูดแต่ความเป็นจรงิของปัญหาและความสําเร็จ และ 4) ความเมตตากรุณา  

เป็นความเอาใจใส ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงเรื่องการแสดงออกซึ่งความเห็นอก 

เห็นใจต่อเพือ่นร่วมงานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

     ลำเทียน เผ้าอาจ (2559, หน้า 38) ได้ใหค้วามหมายของการ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรูส้ึกระหว่างบุคคล โดยรวมไว้ซึ่งความรัก ความ

เมตตา นิยมชมชอบ ความเชื่อม่ันจนเกิดความเชื่อถอื ไว้วางใจในบุคคลนั้นด้วยความเต็มใจ 

      สรุปได้ว่า การไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรสูึก 

เชื่อใจหรอืความมั่นใจ ความซื่อสัตย์ ความจรงิใจ ความเมตตากรุณา ความเชื่อถือไดที่

บุคคลมีต่อกันด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถใช้ความรู้ในการทำงานให้บรรลุผลได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับประสทิธิผลของโรงเรียน 

 1. ความหมายของประสิทธิผลและประสิทธิผลของโรงเรยีน 

  1.1 ความหมายของประสทิธิผล 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ดังนี้ 

    ราชบัณฑติยสถาน (2551, หน้า 667) ให้ความหมายประสิทธิผล 

หมายถึง ผลสำเร็จหรอืผลที่เกิดขึน้ หน่วยตรวจสอบภายใน 

    วิโรจน์ ยี่ขอ (2551, หน้า 33) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ปัจจัยด้านนโยบายโรงเรยีน ด้านบุคลากรในองค์กร และด้านการบริหารงานต้อง

มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนต้องบริหารบุคลากรให้มกีารทำงาน

เป็นทีม ความมวีิสัยทัศน์ การบริหารงานที่เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมของบุคคลในองค์การ 

ในการกำหนดนโยบาย ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมรับผดิชอบในการบริหารงาน เพื่อให้ 

การบริหารงานได้เกิดประสิทธิผลในโรงเรยีน 

    ไพฑูรย์ พิชัย (2552, หน้า 30) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดจากความสามารถในการปรับตัว การแก้ปัญหาในการดำเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้ โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องมคีวามพึงพอใจ 

ในการทำงาน 
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    หนูพร สุภาชาติ (2552, หน้า 38) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์การและ

ความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

รวมถึงความพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

    ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 40) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผล หมายถึง องค์การที่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ โดยมีเกณฑ์การวัดประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ที่ใชค้วามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการโน้มน้าวใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

    ไพศาล ศวิเวทพิกุล (2557, หน้า 29) ให้ความหมายของประสทิธิผล 

หมายถึง การที่องค์การสามารถดำเนินงาน หรอืปฏิบัติกิจกรรมใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์

ทีต่ั้งไว้ได้ 

    อิลฮาม อาเก็ม (2557, หน้า 40) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จได้ตามเกณฑ์ของเป้าหมาย  

หรอืวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีการตรวจสอบและวัดผลผลผลิตที่คาดหวังกับผลผลิต 

ที่เกิดขึน้จรงิ และพิจารณาความสัมพันธ์ของตน้ทุนหรือทรัพยากรกับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ 

และผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์การ 

    Fiedler (1967, p. 9 อ้างถึงใน ฐิติรัตน์ ฤทธิ์สมบูรณ์, 2556, หน้า 40)  

ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง การที่กลุ่มสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม 

    Steers (1977, p. 55 อ้างถึงใน สุวะนติ สุระสังข์, 2554, หน้า 29)  

ให้ความหมายของประสทิธิผล หมายถึง การที่ผูน้ำได้ใช้ความสามารถในการแยกแยะ 

การบริหารงาน และการใช้ทรัพยากรใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

     สรุปได้ว่า ประสทิธิผล หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงาน 

หรอืปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้และความสามารถในการปรับตัวใหเ้ข้า 

กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 
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  1.2 ความหมายของประสทิธิผลของโรงเรียน 

   นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของประสิทธิผลการ

บริหารงานโรงเรียนไว้ดังนี้ 

    ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 459) ให้ความหมายประสิทธิผล 

ของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย หรอืวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 

โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

และสามารถพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคตทิางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้า 

กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนทำให้เกิด

ความพอใจในการทำงาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 

    วิโรจน์ ยี่ขอ (2551, หน้า 36) ให้ความหมายของประสิทธิผลของ

โรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการผลตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งขึน้  

และความสามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถ

แก้ปัญหาภายในโรงเรียน เพื่อให้การทำงานหรอืการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเกิดผลตามเป้าหมายที่องค์การได้กำหนดเอาไว้ 

    งามตา ธานีวรรณ (2553, หน้า 49) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนานักเรียนใหม้ีทัศนคติในทางบวก ตลอดจน

สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีความ 

สามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ภายในโรงเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    สุวะนติ สุระสังข์ (2554, หน้า 29) ให้ความหมายของประสิทธิผล 

ของโรงเรียน หมายถึง ความสำเร็จของโรงเรียนในการบริหารจัดการที่บรรลุเป้าหมาย 

หรอืวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะทำให้ผูร้ับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

รวมทั้งบุคลากรทุกคนมีความสุขหรอืมีความพึงพอใจในผลการดำเนินงาน ครูและผูบ้ริหาร

มีความสามารถในการผลตินักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคตทิางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาโรงเรียนได้อย่างประสิทธิภาพ 

    ศริิพร เสรีพาณิชย์การ (2555, หน้า 53) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนมคีวามสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

เพื่อให้มกีารปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แท้จรงิ บูรณา 
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การผสมผสานคงสภาพขององค์การให้เกิดความพึงพอใจและผลสำเร็จของการทำงาน 

ให้องค์การหรอืหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการทำ

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ความสามารถในการพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อม และรวมทั้ง

สามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนจนทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน 

    เพ็ญประภา สาริภา (2556, หน้า 46) ใหค้วามหมายของประสทิธิผล 

ของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเป้าหมายในการจัดการศกึษา โดยผู้นำใช้ความสามารถ

จนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง ครูมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน 

จนทำให้ผู้เรยีนใฝ่รูร้ักการอ่าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศกึษามุ่งหวัง 

รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จนทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

    ไพศาล ศวิเวทพิกุล (2557, หน้า 30) ให้ความหมายของประสทิธิผล 

ของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนที่สูงขึน้ ผูเ้รียนมเีจตคติทางบวกต่อการเรียน มีการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

และชุมชนมีความพึงพอใจในคุณภาพของผูเ้รียนที่สำเร็จการศึกษา 

    ปิยะดา น้อยอามาตย์ (2558, หนา้ 49) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง เป็นความสำเร็จทีผู่้บริหารโรงเรียนและครูดำเนิน

กิจกรรมจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษาตามแนวทางการบริหาร

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการม ี4 ดา้น ดังนี้ 1) การ

บริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การ

บริหารทั่วไปการจัดและการบริหารสถานศกึษาที่ดแีละมีประสิทธิผล ผูบ้ริหารสถานศกึษา

จะต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการจัดและปัญหาการจัดการศกึษาที่ผ่านมา 

ในด้านต่าง ๆ 

    Dessler (1986, pp. 68 – 69 อ้างถึงใน วิโรจน์ ยี่ขอ, 2551, หน้า 35) 

ให้ความหมายของประสทิธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว 

เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความสามารถ 

ในการประชาสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อรวมพลังให้เป็นอันเดียวกันในการปฏิบัติ

ภารกิจของโรงเรียน 

    Hoy and Miskel (2001, pp. 289 - 300 อ้างถึงใน ไพศาล  

ศวิเวทพิกุล, 2557, หน้า 30) ให้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่ 
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โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหม้ี

เจตคติทางบวก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับได้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหา 

ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี หรอืความพึงพอใจในการทำงานของครู หรอืสร้างขวัญ

กำลังใจให้สมาชิกในโรงเรียน 

     สรุปได้ว่า ประสทิธิผลของโรงเรยีน หมายถึง ความสามารถ 

ในการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กำหนดไว้ และสามารถพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก สามารถปรับตัว 

เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

  นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงแนวคิดและประสิทธิผลไว้ดังนี้ 

   Hoy and Miskei (1991, pp. 305 - 306 อ้างถึงใน สุธิรัตน์ บันดาล, 

2552, หน้า 37) เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนในแง่ความสามารถ 

ของโรงเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

    1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูง 

    2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคติทางบวก 

    3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนได้ 

    4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 

   Zamuto (1982, อ้างถึงใน หนูพร สุภาชาติ, 2552, หน้า 39 - 40)  

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การตามที่นักทฤษฎีองค์การให้ไว้ดังนี้ 

    1. แนวคิดที่ยึดเป้าหมาย (Goal -Based Approach) นักทฤษฎีที่ยึด

หลักการนี้ ได้แก่  

     Barnard ให้ความหมายว่า การกระทำที่มปีระสิทธิภาพถ้าบรรลุ 

ถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง 

     Price ให้ความหมาย ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ระดับ 

ของการบรรลุ เป้าหมายซึ่งมีหลาย ๆ เป้าหมาย 

     Hannan and Freeman ให้ความหมายของประสิทธิผลองค์การ  

หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์การและผลผลิตที่เกิดขึน้ ซึง่สามารถ 

สังเกตได้ 
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    2. แนวคิดเชงิระบบ (System - Based Approach) นักทฤษฎี 

ที่ยึดแนวทางนี้ ได้แก่ Georgo Poulos and Tannenbuam ขยายความว่าองค์การเป็นระบบ

สังคมที่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตอ้งอาศัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ 

อย่างจำกัดและมีคุณค่าซึ่งได้จากสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Yuchtman and Seashore  

ได้นยิามประสทิธิผลองค์การ หมายถึง ตำแหน่งในการต่อรองซึ่งสะท้อนความสามารถ 

ขององค์การในการต่อรองเพื่อให้ได้ทรัพยากร 

    3. แนวคิดยึดตามกลุ่มที่เกีย่วข้อง (Multiple Constituencies 

Approach) นักทฤษฎีที่ยดึแนวทางนี ้ได้แก่ Penning and Goodman. Pfeffer and Salanick 

และ Camaron ตามแนวทางนีเ้น้นความสามารถขององค์การในการตอบสนองความพอใจ 

ของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ประสิทธิผลองค์การจงึมีสาระสำคัญที่องค์การจะต้องบรรลุ

เป้าหมายมีการจัดหาทรัพยากร ต้องการกระบวนการภายในที่มีประสทิธิภาพและทำให้

กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงกลยุทธ์มีความพอใจ 

    4. แนวคิดแบบบูรณาการ (Integrated Approach) แนวคิดนีถ้ือว่า

องค์การเป็นระบบสังคม (Social System) เป็นระบบเปิด ประสิทธิผลองค์การเกี่ยวข้อง 

กับมิติต่าง ๆ ของระบบเปิดมติิเวลาและกลุ่มผูเ้กี่ยวข้อง ประสทิธิผลองค์การเป็นเรื่อง 

ของสมรรถนะองค์การ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้องค์การในฐานะระบบสังคมนั้น ๆ  

อยู่รอด ซึ่งตามรูปแบบทฤษฎี ระบบสังคมของ Parsons ระบบสังคมนั้น ๆ จะอยู่รอดได้

หรอืไม่ ขึน้อยู่กับสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวจะส่งผลใหอ้งค์การนัน้ ๆ ได้รับ

ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรเหล่านั้น โดยกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดผลผลติตามเป้าหมาย

ขององค์การและนำไปสู่ความอยู่รอดของ องค์การ หน้าที่ดังกล่าวคือ 

     4.1 การปรับตัว (Adaptation) องค์การในระบบสังคมจำเป็นต้อง

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสิ่งแวดล้อม 

     4.2 การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) องค์การมีเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้นชัดเจน องค์การจะอยู่รอดได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหนา้ที่บรรลุ

เป้าหมายที่จัดตั้งองค์การนั้น ๆ 

     4.3 การบูรณาการ (Integration) ระบบย่อยต่าง ๆ ภายในองค์การ

ฐานะ ระบบสังคมและกระบวนการต่าง ๆ จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ประสานงานไป 

ในทิศทางเดียว คือทิศทางที่จะทำให้องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายและการอยู่รอด 
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     4.4 การรักษาแบบแผนวัฒนธรรมองค์การนั้น (Latency) หน้าที่ 

ขององค์การในฐานะระบบสังคมคือความพยายามในการรักษาคุณค่าของระบบ ได้แก่

วัฒนธรรม หรอืวิถีชีวติของสมาชิกองค์การนั้น ๆ ใหม้ีลักษณะที่เกื้อหนุนต่อความสำเร็จ

ตามเป้าหมายและความอยู่รอดขององค์การ 

      สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลมีหลายแนวคิด เช่น 

แนวคิดที่ยึดเป้าหมาย แนวคิดเชงิระบบ แนวคิดยึดตามกลุ่มที่เกีย่วข้องและแนวคิดแบบ

บูรณาการ ดังนัน้ในการหาประสิทธิผลขององค์กรสามารถดำเนินการตามความเหมาะสม 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศกึษา 

 3. แนวคดิเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 

  แนวคิดเกี่ยวกับของประสทิธิผลของโรงเรียนตามกฎกระทรวง 

ว่าดว้ย การกำหนดหลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา 

พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 29 - 33) ประกอบด้วย 

   3.1 ด้านวิชาการ ประกอบด้วย 

    3.1.1 การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

    3.1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

    3.1.3 การจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

    3.1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

    3.1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

    3.1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 

    3.1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

    3.1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ 

    3.1.9 การนเิทศการศกึษา 

    3.1.10 การแนะแนว 

    3.1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศกึษา 

    3.1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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    3.1.13 การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาและองค์กรอื่น 

    3.1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    3.1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษา 

    3.1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

    3.1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

   3.2 ด้านงบประมาณ 

    3.2.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่

กรณี 

    3.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจ้่ายเงนิ ตามที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยตรง 

    3.2.3 การอนุมัตกิารใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

    3.2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

    3.2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    3.2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

    3.2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

จากงบประมาณ 

    3.2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

    3.2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 

เพื่อการศกึษา 

    3.2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    3.2.11 การวางแผนพัสดุ 

    3.2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

ของครุภัณฑ ์หรอืสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
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    3.2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ 

และจัดหาพัสดุ 

    3.2.14 การจัดหาพัสดุ 

    3.2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

    3.2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

    3.2.17 การเบิกเงินจากคลัง 

    3.2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

    3.2.19 การนำเงินส่งคลัง 

    3.2.20 การจัดทำบัญชกีารเงิน 

    3.2.21 การจัดทำรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 

    3.2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

    3.3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 

    3.3.2 การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

    3.3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

    3.3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งใหสู้งขึ้น การย้ายข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

    3.3.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

    3.3.6 การลาทุกประเภท 

    3.3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    3.3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

    3.3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 

    3.3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

    3.3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

    3.3.12 การออกจากราชการ 

    3.3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

    3.3.14 การจัดทำ บัญชรีายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



46 

    3.3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    3.3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

    3.3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    3.3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    3.3.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

    3.3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

   3.4 ด้านการบริหารทั่วไป 

    3.4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

    3.4.2 การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

    3.4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

    3.4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

    3.4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

    3.4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    3.4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    3.4.8 การดำเนินงานธุรการ 

    3.4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

    3.4.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 

    3.4.11 การรับนักเรียน 

    3.4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา 

    3.4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

    3.4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

    3.4.15 การทัศนศึกษา 

    3.4.16 งานกิจการนักเรียน 

    3.4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 
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    3.4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

    3.4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

    3.4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    3.4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

    3.4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 

     จากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นการ

ดำเนนิงานของโรงเรียนที่เป็นตัวชีใ้ห้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารงานของโรงเรียน 

ทั้งระบบ ทั้งปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการเพื่อสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มา  

โดยการใชท้รัพยากรน้อยที่สุด การดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด และบรรลุผล 

ตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณและประสิทธิผล

การบริหารทั่วไป 

  3.1 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

   3.1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

    การบริหารงานวิชาการ ถือว่ามีความสำคัญในการบริหารงาน 

โรงเรียน ซึ่งได้มนีักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการ 

ไว้ดังนี้ 

     บูชา ศรีสรอ้ย (2551, หน้า 14) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนา้ที่ที่กำหนดไว้ ที่เกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการ ของพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

     รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา้ 30) ให้ความหมายของการ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการหรอืกิจกรรมการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับ 

การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลใหด้ีขึ้นเพื่อใหเ้ป็นไป 

ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
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     ตรโีชค กางกั้น (2552, หน้า 16) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานวิชาการ หมายถึง การดำเนนิงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และตรงกับ

เป้าหมายที่วางไว้มากที่สุด 

     ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ (2555, หนา้ 2) ให้ความหมาย 

ของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศกึษาโดยมีการจัดกิจกรรม 

ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลด ีและมีประสิทธิภาพ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน 

     นันทนา เทพิน (2556, หน้า 42) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานวิชาการ หมายถึง กระบวนการหรอืการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน 

การสอนของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 

      สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขั้นตอน 

กระบวนการ วธิีการ การพัฒนาและการดำเนนิการเกี่ยวกับการจัดการศกึษาในโรงเรียน 

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตาม

จุดมุ่งหมายของโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลกรทุกฝ่ายร่วมมือกัน 

   3.1.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ 

    การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักหรอืเป็นภารกิจหลัก 

ของสถานศกึษาที่พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 มุ่งใหก้ระจายอำนาจในการบริหารจัดการทั่วไป 

ให้สถานศกึษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศกึษา ดำเนินการได้โดยอิสระ 

คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศกึษา ชุมชนท้องถิ่น 

และการมีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศกึษา 

มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ 

นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจ 

ของงานวิชาการ ดังนี้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, หน้า 28 - 51) 

    3.1.2.1 ประสทิธิผลด้านการพัฒนาหรอืการดำเนนิการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีขอบข่ายงานดังนี้ 
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     1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้้องถิ่นที่สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาจัดทำไว้ 

     2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อกำหนดจุดเน้นหรือ 

ประเด็นที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครือข่ายสถานศกึษาให้ความสำคัญ 

     3) ศกึษาและวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศกึษา 

และชุมชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาให้สมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

     4) จัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศกึษาเพื่อนำไป 

จัดทำรายวิชาพื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรยีน 

ประเมินผลและปรับปรุง 

     5) ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัติ 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ 

การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีนักวิชาการและนักการศกึษา 

ได้กล่าว ไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 71) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น คือ มีคณะกรรมการบริหารสาระ หลักสูตรท้องถิ่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจการดำเนินการ เกี่ยวกับสาระหลักสูตรท้องถิ่น และได้หลักสูตร

ท้องถิ่นที่มหีลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรสถานศกึษา 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 56) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น คือ มีคณะกรรมการบริหารสาระหลักสูตรท้องถิ่น นักเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับสาระหลักสูตรท้องถิ่น และได้หลักสูตร

ท้องถิ่นที่มหีลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรสถานศกึษา 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการพัฒนาหรอืการดำเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น คือ การมีคณะกรรมการบริหาร
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สาระหลักสูตรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สาระหลักสูตรท้องถิ่น และได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบทางด้านหลักการ 

จุดมุ่งหมาย โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนการศกึษาขั้นพื้นฐาน

และหลักสูตรสถานศกึษา 

    3.1.2.2 ประสิทธิผลด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ มีขอบข่ายงาน

ดังนี้ 

      1) วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและกำกับ 

ดูแล นเิทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา และการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

      2) ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตโิดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ประสิทธิผลด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ มีนักวิชาการ 

และนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 71 - 72) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ คือ มีการเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อให้การดำเนนิงาน

วิชาการ เกิดความสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพตามความต้องการ ซึ่งตอ้งกำหนดเป้าหมาย  

แนวทางการดำเนินการ ผูร้ับผดิชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายที่กำหนด มีความชัดเจน สามารถกำกับ ตดิตามและประเมินผลได้ง่าย 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 56) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ คือ มีการเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อให้การดำเนนิ 

งานวิชาการเกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ ซึ่งต้องกำหนด

เป้าหมาย แนวทางการดำเนินการ ผูร้ับผิดชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น

เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีความชัดเจน สามารถกำกับ ติดตามและประเมินผล 

ได้ง่าย 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ คอื  

การเตรียมการพัฒนางานวิชาการล่วงหน้า มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทาง 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



51 

การดำเนินงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดผู้รับผดิชอบงาน ระยะเวลาดำเนินงาน  

และทรัพยากรในการดำเนินงาน และมีการตดิตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน

อยู่เสมอ 

    3.1.2.3 ประสิทธิผลด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

มขีอบข่ายงานดังนี้ 

      1) จัดทำแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      2) จัดการเรยีนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน  

ตามแนวปฏิบัติการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมความรู้ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      3) ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรยีนรู้ 

      4) จัดกิจกรรมพัฒนาหอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  

ให้เอือ้ต่อการเรียน 

      5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

      6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลอื

นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

    ประสิทธิผลด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา  

มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 72) กล่าวถึงประสทิธิผล 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา คือ การพัฒนานักเรียน โดยใหน้ักเรียน 

ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด และสร้างองค์ความรูใ้ห้กับตนเองจากกิจกรรมที่ครูจัดให้ ทำให้

นักเรียนมนีิสัยรู้จักคิด รู้จักทำ และรู้จักแก้ปัญหา สามารถนำไปเป็นรูปแบบในการ

แก้ปัญหาในอนาคต 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 57) กล่าวถึง ประสิทธิผล 

ด้านการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา คือ การพัฒนานักเรียน โดยใหน้ักเรียน 

ได้ฝึกปฏิบัติ ฝกึคิด และสร้างองค์ความรูใ้ห้กับตนเองจากกิจกรรมที่ครูจัดให้ ทำให้

นักเรียนมนีิสัยรู้จักคิด รู้จักทำ และรู้จักแก้ปัญหา สามารถนำไปเป็นรูปแบบในการ

แก้ปัญหาในอนาคตต่อไปได้ 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



52 

     สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการจัดการเรียนการสอนใน 

สถานศกึษา คือ กระบวนการพัฒนานักเรียนได้ดำเนินการปฏิบัติด้วยตนเอง สรา้งองค์ 

ความรูเ้อง สามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยครูทำหน้าที่คอยใหค้ำแนะนำ 

ปรึกษา 

    3.1.2.4 ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  

มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) จัดทำหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง โดย 

      1.1) จัดให้มกีารวิจัยพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 

      1.2) จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา มคีวามรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้

อย่างมีความสุข 

      1.3) จัดให้มวีิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

      1.4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึง้มากขึน้

สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศกึษาด้านศาสนา ดนตร ีนาฏศิลป์ กีฬา 

อาชีวศกึษา การศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการและการศกึษาทางเลือก 

      1.5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา

ความตอ้งการของผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

     2) สถานศกึษาสามารถจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวน 

การเรียนรูก้ารสอนและอื่น ๆ ใหเ้หมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ 

     3) คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานใหค้วามเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศกึษา 

     4) นิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 

และรายงานผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศกึษารับทราบ 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา มีนักวิชาการ 

และนักการศกึษากล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 73) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา คือ มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  
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สภาพแวดล้อม สภาพบัญหาและความต้องการของชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง และเนือ้หาของหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางครบทุกกลุ่มสาระ ครบทุกชั้นเรียน มีการนิเทศ ตดิตามและประเมิน

การใชห้ลักสูตรสถานศกึษาอยู่เสมอ 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 57) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา คือ มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 

สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

เป้าประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง และเนือ้หาของหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง ครบทุกกลุ่มสาระ ครบทุกชั้นเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินการ

ใช้หลักสูตรสถานศกึษาอยู่เสมอ 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

คือ การดำเนินการวเิคราะห์หลักสูตร วเิคราะห์สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน มกีารกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

    3.1.2.5 ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ขอบข่ายงาน 

ดังนี้ 

     1) จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

และความถนัดของผูเ้รียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     2) ฝกึทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 

และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝกึการ

ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู่อย่างต่อเนื่อง 

     4) จัดการเรยีนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 

อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

     5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อยสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ 

และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี ้ 

ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการ 

ประเภทต่าง ๆ  
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     6) จัดการเรยีนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน

ความร่วมมอื กับบิดามารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ 

     7) ศกึษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรอืการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพื่อเป็นผู้นำการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ 

สถานศกึษาอื่น 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นักวิชาการ 

และนักการศกึษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 74) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกช้ันเรียน กระบวนการการเรียนรู้สอดคล้องคับความต้องการ  

ความสนใจ ความถนัด และสภาพของนักเรียน มีรูปแบบที่หลากหลายใหน้ักเรียนได้ฝึก

ทักษะ กระบวนการคิด และได้ฝกึปฏิบัติจริง 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 59) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน กระบวนการการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ  

ความสนใจ ความถนัด และสภาพของนักเรียน มีรูปแบบที่หลากหลายใหน้ักเรียน 

ได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด และได้ฝกึปฏิบัติจริง 

      สรุปได้ว่า ประสิทธิผลด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ  

การจัดทำแผนการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ มแีผนการจัดการเรยีนรู้ครบทุกสาระ 

ครบทุกชั้น และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ 

ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 

    3.1.2.6 ประสิทธิผลด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

ตามหลักสูตรสถานศกึษาโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

     2) จัดทำเอกสารหลักฐานการศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบ 

การวัดและประเมินผลของสถานศกึษา 

     3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน 

และอนุมัตผิลการเรียน 
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     4) จัดให้มกีารประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน และจัดให้มี 

การซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรยีนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

     5) จัดให้มกีารพัฒนาเครื่องมอืในการวัดและประเมินผล 

     6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ

โอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิงตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 

การสอน 

     7) ผูบ้ริหารสถานศกึษาอนุมัตผิลการประเมิน การเรียนด้านต่าง ๆ 

รายปี / รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

     8) การเทียนโอนผลการเรียนเป็นอำนาจของสถานศกึษาที่จะ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบ

ระดับการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการการเทียบโอนผล

การเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหาร 

    ประสิทธิผลด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผล

การเรียน นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 74) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ แผนงานการวัด

ประเมินผลที่ชัดเจน กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ มเีครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย 

ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาให้มคีุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูล 

อย่างเป็นระบบ มีการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทุกช่วงช้ัน 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 60) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ มีแผนงานการวัด 

ประเมินผลที่ชัดเจน กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ มีเครื่องมอืและวิธีการที่หลากหลาย  

ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาให้มคีุณภาพจัดเก็บข้อมูล 

อย่างมีระบบ มีการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทุกช่วงช้ัน 

     สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการ

เทียบโอนผลการเรียน คือ มีการกำหนดแผนการวัดผลประเมินผล ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

ที่ชัดเจน มเีครื่องมอืและวิธีการวัดผลประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุม สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู ้มีระบบการเทียบโอนผลการเรียนทุกช่วงช้ัน 
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    3.1.2.7 ประสิทธิผลด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ในสถานศกึษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทำงานของนักเรียน ครูและผูเ้กี่ยวข้อง 

กับการศกึษา 

     2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรูเ้กี่ยวกับการปฏิรูป 

การเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญในการเรียนรูท้ี่ซับซ้อนขึ้นทำใหผู้เ้รียน 

ได้ฝึกความคิด การจัดการการหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้ 

แบบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้นปัญหาที่ตนสนใจ 

     3) พัฒนาคณุภาพการศกึษาด้วยกระบวนการวิจัย 

     4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรยีนรู้และพัฒนา

คุณภาพการศกึษา รวมสนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรูแ้ละพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

    ประสิทธิผลด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 75) กล่าวถึงประสิทธิผลด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา คือ บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่อง 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และกระบวนการวิจัย มีส่วนร่วมในการกำหนด

ขั้นตอนและแนวทางการวิจัย มีเอกสารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และเผยแพร่

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มกีารประสานความร่วมมอืกับสถานศกึษา 

บุคคล ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 60) กล่าวถึง ประสิทธิผล 

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา คือ บุคลากรมีความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาและกระบวนการวิจัย มีส่วนร่วม

ในการกำหนดขั้นตอนและแนวทางการวิจัย มีเอกสารงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

และเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มีการประสานความร่วมมอื 

กับสถานศกึษา บุคคล ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาในสถานศกึษา คือ บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศกึษา  
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มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารงานวิจัยที่หลากหลาย มีการประสานความร่วมมอื

กับสนถานศกึษา บุคคล ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

    3.1.2.8 ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) จัดให้มแีหล่งเรียนรูอ้ย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองกับการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้

     2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น พัฒนาหอ้งสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา 

หอ้งสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรยีน หอ้งพิพธิภัณฑ์ หอ้งมัลติมิเดีย หอ้งคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ  

สวนธรรมะ เป็นต้น 

     3) จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอือ้ต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนของสถานศกึษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง / แผนที่และระบบการ

เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศกึษา พิพธิภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

     4) ส่งเสริมให้ครูและผูเ้รียนได้ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินและปรับปรุง 

อย่างต่อเนื่อง 

     5) ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนใช้แหล่งเรยีนรู้ในต่างประเทศ 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรยีนรู้ นักวิชาการ

และนักการศกึษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 76) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ คือ มีทะเบียนแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายใน 

และภายนอกอย่างครบถ้วน มผีูร้ับผดิชอบ มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู ้

สรปุจุดเด่น จุดด้อย เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตดิตามและประเมินผล 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 61) กล่าวถึง ประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู้ คือ มีทะเบียนแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในภายนอก 

อย่างครบถ้วน มีผูร้ับผิดชอบ มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียนใชแ้หล่งเรียนรูท้ั้งภายใน 
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ภายนอกอย่างครบถ้วน มีผู้รับผดิชอบ มีการส่งเสริมให้ครู นักเรียนใชแ้หล่งเรยีนรู้  

สรุปจุดเด่น จุดด้อย เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ติดตามและประเมินผล 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง

เรียนรู ้คือ จัดทำทะเบียนแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ส่งเสริมใหค้รู นักเรียนและชุมชนมสี่วนร่วมในการดำเนินงานและใช้แหล่งเรียนรู ้ 

และมีการกำกับ ตดิตาม ประเมนิผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

    3.1.2.9 ประสิทธิผลด้านการนเิทศการศึกษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูเ้กี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนเิทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ใชเ้หตุผล การนเิทศ 

เป็นการพัฒนาปรับปรุงวธิีการทำงานของแต่ละบุคคลใหม้ีคุณภาพ การนเิทศเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า ได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า 

และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรยีนและตัวครูเอง 

      2) จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพทั่วถึง 

และต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

      3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศ

การศกึษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

    ประสิทธิผลด้านการนเิทศการศกึษา นักวิชาการและนักการศกึษา 

ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 76) กล่าวถึง ประสิทธิผลด้านการ

นิเทศการศกึษา คือ มีระบบงานนิเทศวิชาการภายใน บุคลากรมีส่วนร่วมในเรื่องการ

กำหนดเป้าหมาย มีปฏิทินการนิเทศ ใช้รูปแบบการนเิทศที่หลากหลาย และประเมินผล  

มีการประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา นำผลการนิเทศมาตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางพัฒนา 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 61) กล่าวถึง ประสิทธิผล 

ด้านการนิเทศการศกึษา คือ มีระบบงานิเทศวิชาการภายใน บุคลากรมีส่วนร่วมในเรื่อง 

การกำหนดเป้าหมาย มีปฏิทินการนิเทศ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายและประเมินผล 

มีการประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา นำผลการนิเทศมาตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางพัฒนา 
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    สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการนเิทศการศกึษา คือ จัดทำแผน 

การนเิทศ ดำเนินการนิเทศ ประเมินผลการนเิทศที่หลากหลาย และนำผลการนเิทศมาใช้

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางพัฒนา 

    3.1.2.10 ประสิทธิผลด้านการแนะแนว มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) กำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่มกีารแนะแนวเป็น

องค์ประกอบสำคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศกึษาตระหนักถึงการมสี่วนร่วมในกระบวน 

การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจน 

      3) สร้างความตระหนักใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว

และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรูเ้พิ่มเติมในเรื่อง

จติวิทยา และการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการ  

ในการจัดการเรียนรูแ้ละเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวติประจำวัน 

      5) คัดเลือกบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถและบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมทำหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

      6) ดูแล กำกับ นิเทศ ตดิตามและสนับสนุนการดำเนินงาน 

แนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

      7) ส่งเสริมความร่วมมอืและความเข้าใจอันดีระหว่างครู 

ผูป้กครองและชุมชน 

      8) ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศกึษา องค์กร

ภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่าย การแนะแนว 

      9) เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    ประสิทธิผลด้านการแนะแนว นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ 

ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 77) กล่าวถึงประสิทธิผลด้านการ 

แนะแนว คือ มีระบบ กระบวนการแนะแนว รูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบันปัญหาและความตอ้งการของนักเรียน มกีารติดตาม ประเมินผลและประสานงาน
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กับเขตพื้นที่การศกึษาในการพัฒนาระบบและกระบวนการแนะแนวและนำผลที่ได้จากการ

แนะแนวมาใช้เป็นข้อมูลให้การพัฒนานักเรียน 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 62) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการแนะแนว คือ มีระบบ กระบวนการแนะแนวรูปแบบที่หลากหลายที่เหมาะสม 

กับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของนักเรียน มีการตดิตาม ประเมินผล  

และประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษาในการพัฒนาระบบและกระบวนการแนะแนว  

และนำผลที่ได้จากการแนะแนวมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียน 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการแนะแนว คือ จัดทำระบบ 

กระบวนการแนะแนวที่หลากหลาย มกีารตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว  

มีการประสานงานแนะแนวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนำผลจากการแนะแนวมา

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

    3.1.2.11 ประสิทธิผลด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศกึษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) กำหนดมาตรฐานการศกึษาเพิ่มเติมของสถานศกึษา 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติ มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและความต้องการของชุมชน 

      2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้าง 

การบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบ 

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วปรับ 

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

      3) จัดทำแผนสถานศกึษาที่มุ่งเนน้คุณภาพการศกึษา  

(แผนกลยุทธ์ / แผนยุทธศาสตร์) 

      4) ดำเนนิการตามแผนพัฒนาสถานศกึษาในการดำเนิน

โครงการ / กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งเน้นการมสี่วนร่วม 

และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรอืที่รูจ้ักกันว่าวงจร PDCA 

      5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา โดยดำเนินการ

อย่างจิงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

      6) ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตรงมาตรฐาน 

ที่กำหนดเพื่อรองรับการแระเมินคุณภาพภายนอก 
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      7) จัดทำรายงานคุณภาพการศกึษาประจำปี (SAR) และสรุป

รายงานประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศกึษา นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 78) กล่าวถึงประสิทธิผลด้านการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา คือ มีแผนการประกันคุณภาพ

ภายใน บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน จัดทำเอกสาร 

หลักฐาน แหล่งที่มาของการพัฒนาระบบ ดำเนินงานตามแผน และติดตาม ประเมินผลเพื่อ

การปรับปรุง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องและประสานความ

ร่วมมอืกับสถานศกึษาอื่น มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 62) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา คือ มีแผนการประกัน

คุณภาพ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จัดทำเอกสาร 

หลักฐาน แหล่งที่มาของการพัฒนาระบบ ดำเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผล  

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และประสาน 

ความร่วมมอืกับสถานศกึษาอื่น มีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ  

มีแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ดำเนินการตามแผน และมีการตดิตาม ประเมินผล 

และนำข้อมูลมีใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการประสานความร่วมมอื

กับสถานศกึษาอื่น  

    3.1.2.12 ประสิทธิผลด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) จัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัวชุมชน 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น 
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      2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวน 

การเรียนรูภ้ายในชุมชน 

      3) ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจัดการศกึษาอบรม มกีารแสวงหา

ความรู ้ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  

      4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

    ประสิทธิผลด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 78 - 79) กล่าวถึงประสทิธิผล 

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คือ มีการสำรวจความต้องการ 

ที่จะรับการสนับสนุนด้านวิชาการของชุมชนอย่างทั่วถึง มีแผนส่งเสริมให้ชุมชนมคีวาม

เข้มแข็งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน และได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทำ

ปฏิทินการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ความรู้ เทคนิค วธิีการและทักษะสำหรับ 

การพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชน 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 64) กล่าวถึง ประสิทธิผล 

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คือ มีการสำรวจความต้องการ 

ที่จะรับการสนับสนุนด้านวิชาการอย่างทั่วถึง มีแผนส่งเสริมใหชุ้มชนมคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดทำปฏิทิน 

การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ เทคนิค วิธีการและทักษะสำหรับ 

การพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชน 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ คือ สำรวจความตอ้งการของชุมชนด้านวิชาการ จัดทำแผนการส่งเสริม 

การพัฒนาวิชาการแก่ชุมชน มวีิธีการ เทคนิคและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพ

และคุณภาพของประชาชนในชุมชน 

    3.1.2.13 ประสิทธิผลด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ตลอดจนวทิยากรภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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      2) เสริมสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชน 

ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง

วิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

      3) ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรอืแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อื่น ๆ 

      4) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับศษิย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน

การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศกึษาอื่น เป็นต้น 

    ประสิทธิผลด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 79) กล่าวถึงประสิทธิผลด้านการ

ประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น คือ มีแผน จัดทำ

ปฏิทิน การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตดิตาม และสรุปผลการประสานความร่วมมอืเพื่อการพัฒนา

วิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 64) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น คือ  

มีแผน จัดทำปฏิทิน การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษา 

และองค์กรอื่น สร้างเครือข่ายความร่วมมอื ติดตาม และสรุปผลการประสานความร่วมมอื

เพื่อการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและองค์กรอื่น คือ มแีผนการประสานความร่วมมอื 

จากทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมอื มกีารติดตามและประเมินผลการสร้าง 

ความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.1.2.14 ประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคก์ร ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
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ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศกึษา

ขั้นพื้นฐานการศกึษา 

      2) จัดให้มกีารสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

วิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่ร่วมจัดการศกึษา 

      3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานบัน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศกึษาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

      4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างสถานศกึษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน สาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอื่น 

      5) ส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา  

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นได้รับความช่วยเหลอืทางด้านวิชาการตามความ

เหมาะสมและจำเป็น 

      6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพและ

ปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    ประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา นักวิชาการ

และนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 80) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา คือ มีการสำรวจความต้องการสนับสนุน

ทางวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถานบันอื่น 

ที่จัดการศกึษา จัดทำคู่มือและเอกสารส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ และเชิญวิทยากร  

ที่มคีวามรูค้วามสามารถมาให้ความรู้เทคนิคและวิธีการที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน 
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งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถานบันอื่น 

ที่จัดการศกึษาได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 65) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา คือ มีการสำรวจความตอ้งการสนับสนุน

ทางวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่

จัดการศึกษา จัดทำคู่มอืและเอกสารส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ และเชญิวิทยากร 

ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ให้ความรูเ้ทคนิคและวิธีการที่เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุน 

งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่น 

ที่จัดการศกึษาได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการ 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด

การศกึษา คือ มีการสำรวจความตอ้งการสนับสนุนทางวิชาการของบุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา จัดทำคู่มอืและ

เอกสารส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูมิปัญญาของแต่ละ

หน่วยงาน 

    3.1.2.15 ประสิทธิผลด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

      2) จัดทำร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศกึษา เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

      3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

      4) นำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

ของสถานศกึษาไปสู่การปฏิบัติ 

      5) ตรวจสอบและประเมินผลการใชร้ะเบียบและแนวทาง 

การปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสานศกึษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงใหเ้หมาะสม

ต่อไป 
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    ประสิทธิผลด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 81) กล่าวถึงประสทิธิผล 

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา คือ  

มีการจดัทำระเบียบและแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ 

และมีขั้นตอน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรยีนให้มคีวามสะดวก 

รวดเร็วและถูกต้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของโรงเรียน 

     ฐิติรัตน์ ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 66) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา คือ  

มีการจัดทำระเบียบและแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ 

และมีขั้นตอน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการของโรงเรยีนให้มคีวามสะดวก  

รวดเร็ว และถูกต้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

งานด้านวิชาการของโรงเรยีน 

    สรุปได้ว่าประสิทธิผลด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศกึษา คือ มีระเบียบและแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการ 

ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของโรงเรยีน 

    3.1.2.16 ประสิทธิผลด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ 

ในสถานศกึษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษา วเิคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรยีน กลุ่มสาระ 

การเรียนรูต้่าง ๆ ที่มคีุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อเป็นหนังสอืแบบเรียน

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      2) จัดทำหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน

ประกอบแบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรูเ้พื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

      3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรยีน หนังสือเสริม

ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝกึหัด ใบงาน ใบความรูเ้พื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน 
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    ประสิทธิผลด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 81) กล่าวถึงประสทิธิผล 

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา คือ มีการสำรวจความตอ้งการ 

ดำเนนิการจัดหาและคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนที่มเีนือ้หาตรงตามหลักสูตร น่าสนใจ

เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน และใช้ใน 

หอ้งสมุด มกีารปรับปรุง พัฒนาการใชห้นังสอื และแบบเรียนอยู่เสมอ 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 66) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา คือ มีการสำรวจความตอ้งการ 

ดำเนนิการจัดหา และคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนที่มเีนือ้หาตรงตามหลักสูตร น่าสนใจ 

เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและใช้ใน

หอ้งสมุด มีการปรับปรุง พัฒนาการใชห้นังสอืและแบบเรียนอยู่เสมอ 

      สรุปได้ว่าประสิทธิผลด้านการคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อ

ใช้ในสถานศกึษา คือ มกีารสำรวจความตอ้งการหนังสือ ดำเนินการคัดเลือก จัดหา

แบบเรียนที่มเีนือ้หาตรงตามหลักสูตร น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ

นักเรียน มีการปรับปรุงหอ้งสมุดอยู่เสมอ 

    3.1.2.17 ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) จัดให้มกีารร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง 

การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

      2) พัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาในเรื่องเกี่ยวกับ 

การพัฒนาสื่อการเรียนและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา พร้อมทั้งให้มกีารจัดตั้งเครือข่าย 

ทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 

      3) พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้น

การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกิดขึ้นโดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศกึษาของสถานศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 

      4) พัฒนาหอ้งสมุดของสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้ 

ของสถานศกึษาและชุมชน 
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      5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการจัดการผลติใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     ไผท แถบเงิน (2552, หน้า 82) กล่าวถึงประสทิธิผล 

ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา คือ มีการสำรวจ จัดทำทะเบียน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มสีื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มีผู้รับผดิชอบ มีระบบการให้บริการ  

มกีารจัดเก็บรักษา จัดทำสถิติการใช้ ติดตามและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     ฐิติรัตน ์ฤทธิ์สมบูรณ์ (2556, หน้า 66) กล่าวถึงประสิทธิผล 

ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา คือ มีการสำรวจ จัดทำทะเบียน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มสีื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มีผูร้ับผดิชอบมีระบบการให้บริการ 

การจัดเก็บรักษา จัดทำสถิติการใช้ ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศกึษา

อย่างต่อเนื่อง 

      สรุปได้ว่า ประสทิธิผลด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษา คือ มกีารสำรวจ จัดทำทะเบียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มสีื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

  3.2 ประสทิธิผลการบริหารงานงบประมาณ 

   3.2.1 ความหมายของการบริหารงานงบประมาณ 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหาร 

งานงบประมาณหลายท่าน ดังนี้ 

     ประสิทธิ์ หัตถศิลป์ (2551, หนา้ 14) ให้ความหมายของการ

บริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนการดำเนนิงานของรัฐบาลที่แสดงรายจ่ายตาม

วัตถุประสงค์ พร้อมกับจำนวนรายรับและแหล่งที่มาของรายรับในชั่วระยะเวลาหนึ่ง อันเป็น

การประมาณการหรอืคาดคะเนกิจกรรมโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและการใชท้รัพยากร

ที่จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     สมศักดิ ์กรอบสูงเนิน (2552, หน้า 20) ให้ความหมายของการ

บริหารงานงบประมาณ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการจัดการระบบการใช้
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จ่ายงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ อกีทั้งยังต้อง

แสวงหาแหล่งเงนิทุน การจัดสรรเงินทุน และตัดสินใจในนโยบายการเงินอย่างมเีหตุผลและ

เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด ตอ้งยึดหลักโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

     ประภาส สุรยิะวงค์ (2556, หนา้ 13) ใหค้วามหมายของการ

บริหารงานงบประมาณ หมายถึง แผนงานที่จัดทำขึน้เป็นลายลักษณ์อักษร และแสดง

ออกมาในรูปแบบของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มกีารกะประมาณการค่าใช่จ่ายล่วงหนา้

และมีระยะเวลาการใช้จ่ายที่แน่นอนคอื 1 ปี หรอืที่เรยีกกันว่า ปีงบประมาณโดยต้อง 

จัดการบริหารทรัพยากรที่จำเป็นในการลงทุนเพื่อใหก้ารดำเนินงาน บรรลุตามแผนที่วางไว้

และต้องขออนุมัตหิรอืความเห็นชอบจากหน่วยเหนอื เพื่อใช้จ่ายในปีหนึ่ง ๆ จะมีขั้นตอน

ของการกระทำ 3 ขัน้ตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติและการบริหาร 

     คมสันต์ ไทวะกีรติ (2557, หนา้ 12) ให้ความหมายของการ

บริหารงานงบประมาณ หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับจำนวนเงนิและการกำหนดแผนการใช้จ่าย

หรอืงบประมาณรายรับ รายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งแสดงในรูปตัวเงินมีระยะเวลากำหนดที่

แน่นอน ซึ่งแผนนีร้วมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย 

ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนหรือ

วัตถุประสงค์ในระยะเวลาหนึ่ง 

     Stoops และ Johnson (1976, p. 180 อ้างถึงใน สมศักดิ์ กรอบสูงเนิน, 

2552, หน้า 20) ให้ความหมายของการบริหารงบประมาณ หมายถึง เป็นแผนงานการเงนิ

ที่แสดงถึงการประมาณการใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง หรือตามวัตถุประสงค์ และเป็น

โครงการที่เป็นแนวทางของการเงนิ คือ การได้เงินมาอย่างไรตามที่ต้องการ และจ่าย 

อย่างไรนั่นเอง งบประมาณที่มกีารวางแผนอย่างดี ควรจะยืดหยุ่นได้ตามความตอ้งการ

และสถานการณ์ของสถานศกึษานั้น ๆ  

      สรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ความสามารถ 

ของผู้บริหารในการจัดการระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายรับ รายจ่าย

ล่วงหนา้ การแสวงหาแหล่งเงินทุน การจัดสรรเงินทุน และตัดสินใจในนโยบายการเงนิ

อย่างมีเหตุผลและเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

   3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ  

    การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ 

ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร 
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มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ 

เพื่อประโยชน์ทางการศกึษาส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรยีน ซึ่งมีขอบข่ายการ

บริหารงานงบประมาณ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2550, หนา้ 52 - 60) ดังนี้ 

     3.2.2.1 ประสทิธิผลด้านการจัดทำและเสนองบประมาณ 

มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

       1) การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

        1.1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เหนอืสถานศกึษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ แผนการศกึษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศกึษาธิการ 

และแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  

        1.2) ศกึษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย 

การให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการใหบ้ริการสาธารณะ (Public Service 

Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลติ (Service Delivery Agreement : SDA) 

ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพืน้ที่และผลการดำเนินงานของสถานศกึษา 

ที่ตอ้งดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศกึษาทำกับเขตพื้นที่การศกึษา  

        1.3) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศกึษา 

ของสถานศกึษาตามกรอบทิศทางของเขตพืน้ที่การศกึษาและตามความตอ้งการ 

ของสถานศกึษา  

        1.4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศกึษา 

ตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศกึษาด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน  

ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลติ งาน / โครงการ  

        1.5) จัดทำขอ้มูลสารสนเทศผลการศกึษา วิเคราะห์ 

วิจยั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศกึษา 

ของสถานศกึษา 

        1.6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพืน้ที่การศกึษา 

และสาธารณะรับทราบ 

       2) การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรอืแผนพัฒนาการศกึษา 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา และชุมชนมสี่วนร่วม  

ดำเนนิการดังนี้ 
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        2.1) ทบทวนภารกิจการการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา และศกึษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  

        2.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศกึษาที่มี

ผลกระทบต่อการจัดการศกึษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศกึษา  

        2.3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  

และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของสถานศกึษา  

        2.4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศกึษา  

        2.5) กำหนดผลผลติ (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes)  

และตัวชีว้ัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูล

สารสนเทศ 

        2.6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลติ 

ในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศกึษา 

ที่ทำร่างขอ้ตกลงกับเขตพื้นที่การศกึษา  

        2.7) จัดทำรายละเอียดโครงสรา้ง งาน / โครงการและ

กิจกรรมหลัก  

        2.8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศกึษา  

        2.9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

       3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

        3.1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน  

งาน / โครงการ ให้มคีวามเชื่อมโยงกับผลผลติและผลลัพธ์ ตามตัวชีว้ัดความสำเร็จ 

ของสถานศกึษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน / โครงการ 

เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ 

ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหส้ถานศกึษาดำเนินการ  

        3.2) จัดทำกรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง 

(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มี 

การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ของสถานศกึษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลติที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหนา้ พร้อมกับ

ปรับแผนงาน งาน / โครงการ และกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ 

ของสถานศกึษาทั้งจากเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
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        3.3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศกึษา  

และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพืน้ที่การศกึษา  

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้อง เชิงนโยบาย  

        3.4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลติ (ร่างข้อตกลงผล

การปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศกึษาเมื่อได้รับงบประมาณ 

โดยมีเป้าหมายการให้บริการ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศกึษา โดยผ่าน 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

    ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดทำและเสนอ

งบประมาณ คือ มีการวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มกีารจัดทำ 

แผนกลยุทธ์ หรอืแผนพัฒนาการศกึษา และมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ 

ของบประมาณ 

   3.2.2.2 ประสทิธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรร

งบประมาณ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศกึษา 

      1.1) จัดทำขอ้ตกลงบริการผลผลติของสถานศกึษา 

กับเขตพื้นที่การศกึษา เมื่อได้รับงบประมาณ  

      1.2) ศกึษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานแจง้ผ่านเขตพืน้ที่การศกึษา แจ้งใหส้ถานศกึษาทราบ 

ในเรื่องนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน  

และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

      1.3) ตรวจสอบกรอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ 

จากหลักเกณฑ์และวธิีการจัดสรรที่เขตพืน้ที่การศกึษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงนินอก

งบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

      1.4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการ 

ตามมาตรฐานโครงสร้างสายงานและตามแผนงาน งาน / โครงการของสถานศกึษา  

เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน  

งาน/โครงการ ใหเ้ป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงนินอกงบประมาณ

ตามแผนระดมทรัพยากร  
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      1.5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 

(MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ  

      1.6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

ซึ่งระบุแผนงาน งาน / โครงการที่สอดคล้องวงเงนิงบประมาณที่ได้รับและวงเงนินอก

งบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร  

      1.7) จัดทำขอ้ร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายใน

สถานศกึษา และกำหนดผูร้ับผดิชอบ  

      1.8) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและร่าง

ข้อตกลงผลผลติขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษา 

      1.9) แจ้งจัดสรรวงเงนิและจัดทำข้อตกลงผลผลิตใหห้น่วยงาน

ภายในสถานศกึษา รับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

     2) การเบิกจ่ายและการอนุมัตงิบประมาณ 

      2.1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนด

ปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยก 

เป็นรายไตรมาสเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) 

และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)  

      2.2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัตเิงิน

ประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพื้นที่การศกึษาไปยังคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ  

      2.3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัตกิารใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท 

และรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

     3) การเบิกจ่ายและการอนุมัตงิบประมาณ 

      การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกำหนด 

       ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรร

งบประมาณ คือ มีการจัดสรรงบประมาณภายในสถานศกึษาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  

มกีารเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่ายและ

การอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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   3.2.2.3 ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งนิและผลการดำเนินงาน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการดำเนินงาน 

      1.1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินทั้งเงนิ

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  

      1.2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน 

ตามข้อตกลงการใหบ้ริการผลผลิตของสถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  

      1.3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกัน 

ความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มคีวามเสี่ยงสูง  

      1.4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม  

และนิเทศใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศกึษา โดยเฉพาะโครงการ 

ที่มคีวามเสี่ยงสูง  

      1.5) จัดทำขอ้สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ  

พร้อมทั้งเสนอขอ้ปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศกึษา

เร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์  

      1.6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  

      1.7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้

งบประมาณผลการดำเนินงานของสถานศกึษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศกึษา 

     2) การประเมนิผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

      2.1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด  

(Key Performance Indications : KPLs) ของสถานศกึษา  

      2.2) จัดทำตัวช้ีวัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนด 

ตามข้อตกลงการใหบ้ริการผลผลิตของสถานศกึษา  

      2.3) สร้างเครื่องมอืเพื่อการประเมินผล ผลผลติตามตัวชี้วัด

ความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศกึษา  

      2.4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 

ของสถานศกึษาและจัดทำรายงานประจำปี  
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      2.5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศกึษา 

    ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านประสิทธิผล 

การบริหารงานงบประมาณด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้ 

เงินและผลการดำเนินงาน คือ มกีารตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการดำเนินงาน 

ตามขั้นตอนการดำเนนิงาน และมีการประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานอย่างเป็น 

ระบบ 

   3.2.2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา มขีอบข่ายงาน 

ดังนี้ 

     1) การจัดการทรัพยากร 

      1.1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศกึษา 

และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศกึษาเพื่อใช้

ทรัพยากรร่วมกัน  

      1.2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ

บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

      1.3) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศกึษาร่วมมือกันใช้

ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

     2) การระดมทรัพยากร 

      2.1) ศกึษาวิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ  

ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี 

ความจำเป็นต้องใช้วงเงนิเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพื่อจัดลำดับ

ความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา  

      2.2) สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความตอ้งการได้รับ 

การสนับสนุนทุนการศกึษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณา

คัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มกีารจัดทำ

ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  

      2.3) ศกึษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร

และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศกึษา ตลอดจนติดต่อประสาน 

ความร่วมมอือย่างเป็นรูปธรรม  
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      2.4) จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศกึษาและ

ทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุนการจัดการศกึษา ตลอดจนติดต่อ

ประสานความร่วมมอือย่างเป็นรูปธรรม  

      2.5) เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศกึษาและ

ทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการ 

ในรูปคณะกรรมการ  
      2.6) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีที่ตอ้งใชว้งเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของทุนการศกึษาและระเบียบว่าดว้ย 

เงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 

     3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

      3.1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศกึษาที่ดำเนินการจัดหา

รายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศกึษา 

เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล  

      3.2) จัดทำแนวปฏิบัติหรอืระเบียบของสถานศึกษา  

เพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศกึษา  

โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

      3.3) จัดหารายได้ และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม  

เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     4) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา 

      4.1) สำรวจประเภทกองทุนและจัดทำข้อมูลยอดวงเงนิ 

และหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน  

      4.2) สำรวจความตอ้งการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้

กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  

      4.3) ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

      4.4) สร้างความตระหนักแก่ผูกู้้ยืม  

      4.5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล 

การดำเนินงาน 

     5) กองทุนสวัสดิการเพื่อการศกึษา 

      5.1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใชส้วัสดิการศกึษา 
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      5.2) วางระเบียบการใช้เงนิสวัสดิการ  

      5.3) ดำเนนิการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ  

      5.4) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

    ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศกึษา คือ มกีารจัดการทรัพยากร มกีารระดมทรัพยากร  

มกีารจัดหารายได้และผลประโยชน์ มีการจัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการจัดกองทุน

สวัสดิการเพื่อการศกึษา 

   3.2.2.5 การบริหารการเงนิ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

    การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงนิ  

การนำส่งเงนิ การโอนเงนิ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

    ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานการเงิน 

คือ มกีารเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงนิ การนำส่งเงิน  

การโอนเงิน การกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กำหนด 

   3.2.2.6 การบริหารการบัญชี มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) การจัดทำบัญชีการเงิน 

      1.1) ตั้งยอดบัญชรีะหว่างปีงบประมารทั้งการตัง้ยอดภายหลัง

การปิดบัญชงีบประมาณปีก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชงีบประมาณปีก่อน  

      1.2) จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงนิงบประมาณ 

โอนปิดบัญชีเงนินอกงบประมาณเข้าบัญชทีุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอด

บัญชสีินทรัพย์ที่เป็นบัญชวีัสดุหรือ (บัญชสีินค้าคงเหลือ) และบัญชสีินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงิน 

ตามรายการหลังจากปรับปรุง  

      1.3) บันทึกเปิดบัญชีคงคา้ง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) 

โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชแียกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึก

รายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สนิ ทุน รายได้)  

      1.4) บันทึกบัญชปีระจำวันใหค้รอบคลุมการรับเงนิงบประมาณ 

การรับรายได้จากการขายสินค้าหรอืการให้บริการ การรับเงนิรายได้ การจ่ายเงนิ
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งบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณใหย้ืม การจ่ายเงนินอกงบประมาณให้ยืม การซือ้วัสดุ

หรอืสินค้าคงเหลอื เงินทดรองจ่ายเงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงนิกู้ของรัฐ สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน การรับเงนิบริจาค การรับเงนิรายได้แผ่นดิน การถอนเงิน รายได้แผนดิน  

การเบิกเงินงบประมารแทนกัน การจ่ายเงนิให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงนิ 

การรับเงินความรับผดิทางละเมดิ  

      1.5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับ 

หรอืจ่ายเงนิผ่านไปบัญชแียกประเภทเงนิสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับ

รายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไป ให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท  

ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

      1.6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการ

บัญชรีายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย

ล่วงหนา้ / รายได้ค้างรับ วัสดุหรอืสินค้าที่ใชไ้ประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัด

จำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนีสู้ญ  

      1.7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชรีายได้สูงกว่า 

(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิดรายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  

เข้าบัญชรีายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใชจ้่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชรีายได้แผ่นดินนำส่งคลัง 

เข้าบัญชรีายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลอืให้โอนเข้าบัญชรีายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง  

      1.8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตามรายคงเหลอืประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบ 

ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย

และทะเบียน  

      1.9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผดิบัญชี 

จากการเขียนข้อความผดิหรอืตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อย 

แต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าขอ้ความหรอืตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกำกับ 

พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

     2) การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 

      2.1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานตรวจเงนิแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำ

รายงานรายได้แผ่นดินรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายประจำงวด  
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      2.2) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 

จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงนิ งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง  

จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพืน้ที่การศกึษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงนิแผ่นดิน 

และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

     3) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

      จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นเอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลาง 

ที่เขตพืน้ที่การศกึษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น 

เพื่อจำหน่ายจ่ายแจก 

      ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารการ

บัญช ีคือ มกีารจัดทำบัญชีการเงนิถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำรายงานการเงิน 

และงบการเงิน และมีการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

   3.2.2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

     1) การจัดทำระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์ของสถานศกึษา 

      1.1) ตั้งคณะกรรมการหรอืบุคลากรขึน้สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ดนิ อาคาร และส่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชง้าน  

      1.2) จำหน่าย บริจาค หรอืขายทอดตลาดให้เป็นไปตาม

ระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรอืไม่ได้ใชป้ระโยชน์  

      1.3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ใหเ้ป็น

ปัจจุบัน ทั้งที่ซือ้หรอืจัดหาจากเงนิงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้ 

จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบยีนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  

      1.4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดนิ อาคาร 

และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ 

หรอืสำนักงานธนารักษ์จังหวัด เพื่อดำเนนิการให้เป็นปัจจุบันและให้จัดทำทะเบียนคุม 

ในส่วนของสถานศกึษาให้เป็นปัจจุบัน  

      1.5) จัดทำระบบฐานขอ้มูลทรัพย์สินของสถานศกึษา ซึ่งอาจใช้

โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม  

      1.6) จัดทำระเบียบการใชท้รัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของ

สถานศกึษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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     2) การหาพัสดุ 

      2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน / โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่าย 

ล่วงหนา้ระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใชพ้ัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุม 

ทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง  

      2.2) จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วน 

ที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับสถานศกึษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

     3) การกำหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ 

และจัดซื้อจัดจ้าง 

      3.1) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

หรอืแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยดำเนนิการให้เป็นไปตามระเบียบ  

      3.2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

หรอืแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยดำเนนิการให้เป็นไปตามระเบียบ  

      3.3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด 

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่ายแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณา

ซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่

การเงนิวางฎกีาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผูจ้้าง 

     4) การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 

      4.1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  

      4.2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชท้รัพย์สิน  

      4.3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 

      4.4) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษา และซ่อมแซมทั้งก่อน

และหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มสีภาพไม่สามารถใช้งานได้ ใหต้ั้งคณะกรรมการขึน้

พิจารณาและทำจำหน่าย หรอืขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

    ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารพัสดุ 

และสินทรัพย์ คือ มกีารจัดทำระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์ของสถานศกึษา มกีารหาพัสดุ  

มกีารกำหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 

ทีก่ระทรวงการคลังกำหนด และมีการควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
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  3.3 ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคล 

   3.3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหาร 

งานบุคคลไว้ดังนี้ 

     ฉัตรชัย เทพขจร (2551, หน้า 32) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานบุคคล หมายถึง การกระทำหรอือาการที่แสดงออกเพื่อการดำเนินงานในการวางแผน 

อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย 

     หนูพร สุภาชาติ (2552, หน้า 19) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานบุคคล หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อให้ได้มาซึ่ง

บุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม กับความตอ้งการของหน่วยงาน การบำรุงรักษา 

การพัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน 

     วิบูรณ์ สิงห์คราม (2553, หน้า 22) ให้ความหมายของการ

บริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ 

นับตั้งแต่การให้ได้มาซึ่งบุคลากรมาปฏิบัติงาน จนสิ้นสุดที่การให้พ้นจากงานเพื่อใหไ้ด้งาน

ที่มปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเบ้าหมายขององค์กรมากที่สุด 

     วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 29) ให้ความหมายของการบริหาร 

งานบุคคล หมายถึง กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน เพื่อใหได้มาซึ่ง

บุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถเหมาะสมกับความตอ้งการของหน่วยงาน การบำรุงรักษา 

การพัฒนา ตลอดจนการให้พ้นจากงาน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยความพึงพอใจของบุคคลในหน่วยงาน 

     โสภณ สวยขุนทด (2557, หน้า 26) ให้ความหมาย 

ของการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร 

เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมกับความตอ้งการขององค์กร  

มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงาน เห็นคุณค่า 

ของบุคคล เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ 

      สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
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การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัย

และการรักษาวินัย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ 

   3.3.2 ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคล 

    การบริหารงานบุคลากรมคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะบุคลากร  

เป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ และบุคลากรที่มอียู่ในองค์กรนั้น ๆ นับว่า 
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาหรือเสือ่มลงขององค์กร ในบรรดาอาคารสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ์ เงินและการจัดการแม้จะมีความเพียงพอสักเท่าใด ก็ไม่มคีวามหมาย 

หากบุคลากรที่ไปใช้ไม่มคีุณภาพ ขาดความรู ้ขาดความสามารถเพียงพอ หรอืขาดขวัญ

และกำลังใจที่จะปฏิบัติงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกัน ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมกันพัฒนา

การศกึษา การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษาให้คณะกรรมการ  

สำนกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกระจาย อำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 71) โดยมีขอบข่ายและภารกิจงาน ดังนี้ 

     3.3.2.1 การวางแผนอัตรากำลัง 

     3.3.2.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

     3.3.2.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

     3.3.2.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึน้ 

     3.3.2.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

     3.3.2.6 การลาทุกประเภท 

     3.3.2.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     3.3.2.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

     3.3.2.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

     3.3.2.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

     3.3.2.11 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

     3.3.2.12 การออกจากราชการ 

     3.3.2.13 การจัดระบบและการจัดทะเบียนประวัติ 

     3.3.2.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับ 

การเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
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     3.3.2.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษา 

     3.3.2.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

     3.3.2.17 การส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     3.3.2.18 การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจรยิธรรมสำหรับ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     3.3.2.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

และบุคลากรทางการศกึษา 

     3.3.2.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    จากการศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

ที่มปีระสิทธิผล การวิจัยในครั้งนีท้ำการศกึษา 6 ดา้น ดังนี้ 

     3.3.2.1 ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผน

อัตรากำลัง 

       1) ความหมายของการวางแผนอัตรากำลัง 

        การวางแผนกำลังคน เป็นการคาดคะเนด้านกำลังคนว่า 

หน่วยงานหรอืองค์การต้องใช้คนในการทำงานตามประเภทและลักษณะของงานเพื่อให้

บรรลุจดุมุ่งหมายขององค์การนัน้ ๆ การคาดหมายกำลังคนดำเนนิการโดยการประเมิน

กำลังคนในปัจจุบัน ตลอดจนการคาดการณ์กำลังคนในอนาคต ได้มีนักวิชาการและนักการ

ศกึษาทำการศกึษาไว้ดังนี้ 

         ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554, หน้า 25) ให้

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง กระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อ

ช่วยในการตัดสินใจ อันได้แก่ การวางแผนว่าจะทำอย่างไร เมื่อใด และที่ไหน อย่างเป็น

ระบบเป็นขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร 

         สุพจน ์อินหว่าง และกัญญามน อินหว่าง (2556, 

หนา้ 36) ใหค้วามหมายของการวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง กระบวนการกำหนด

เป้าหมายในอนาคต และแนวทางที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น โดยการวางแผนจะเป็น

การบอกล่วงหน้าว่าทำเพื่ออะไร ทำไปทำไม อย่างไร เมื่อใดที่ไหน และใครทำดังนั้น  

การวางแผนจงึเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากในการจัดการ และในปัจจุบันผูบ้ริหาร

สมัยใหม่กำลังเผชิญหนา้กับความท้าทายในการวางแผนทั้งในองค์การขนาดใหญ่ และ
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แมแ้ต่องค์การขนาดเล็ก องค์การที่ไม่ซับซ้อน และองค์การที่มีความซับซ้อน ตลอดจน

องค์การที่ไม่หวังผลกำไร (Nonprofit organization) 

         กฤติยา จินตเศรณี (2557, หนา้ 14) ให้ความหมาย 

ของการวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร 

มนุษย์ล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวน ระดับ ตำแหน่งที่เหมาะสมกับงาน และรองรับงาน 

ที่ตอ้งปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ถือเป็นการวางแผนใช้คนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

         โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559, หน้า 19) ใหค้วามหมาย 

ของการวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง กระบวนการของการคาดการณ์ความตอ้งการ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ตั้งแต่ก่อนบุคคลเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงาน

อยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการบริหารงานบุคลากร เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุด 

         Lunenburg and Ornstein (2000, p. 518 อ้างถึงใน 

ชนินทร์ จักรภพโยธิน, 2554, หน้า 25) ให้ความหมายของการวางแผนอัตรากำลัง 

หมายถึง กระบวนการในการกำหนดความตอ้งการของบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต 

ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องทำให้มั่นใจว่า ความต้องการของบุคลากรทำได้โดยการวิเคราะห์

วัตถุเชงิปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับความรูก้ฎหมาย 

     จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

การบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนอัตรากำลัง หมายถึง การวิเคราะห์และวางแผน

อัตรากำลังคนล่วงหน้า ความตอ้งการบุคลากร คุณวุฒิ จำนวน และระยะเวลา ตลอดจน

กำหนดวธิีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ ตลอดจนการกำหนดนโยบาย 

และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ 

      2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผน

อัตรากำลัง มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

       2.1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 

        ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

         2.1.1) วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคน  

ของครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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         2.1.2) ประสานการดำเนนิการและประเมินสภาพ

ความตอ้งการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศกึษา 

         2.1.3) กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศกึษา 

ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

         2.1.4) จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศกึษา 

 

         2.1.5) เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบ 

จาก กศจ. เขตพื้นที่การศกึษา  

         2.1.6) ส่งเสริมใหส้ถานศกึษาจัดทำแผนอัตรากำลัง 

ของสถานศกึษา 

         2.1.7) นำแผนสู่การปฏิบัติ 

         2.1.8) ติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากำลัง 

ตามแผน 

        2.2) การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง 

และอัตราเงินเดือน 

         ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

          2.2.1) ประสานการจัดทำระบบข้อมูล   

          2.2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบการใชต้ามความจำเป็น ความต้องการ ความขาดแคลน 

เทียบกับเกณฑ์ และแผนอัตรากำลังสถานศกึษา 

          2.2.3) เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศกึษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษา 

          2.2.4) เสนอการตัดโอนตำแหน่งและอัตรา

เงินเดอืนต่อ กศจ. เขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

    3.3.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง 

      1) ความหมายของการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ 

       ผลสำเร็จของการบริหารงานในองค์กรใดขึ้นอยู่กับการที่มี

จำนวนผูป้ฏิบัติงานที่พอเพียง และมีความเหมาะสมกับงาน ดังนัน้ การสรรหาบุคลากร 
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จงึเป็นขั้นตอนสำคัญในการดึงดูดผูม้ีความรูค้วามสามารถจากแหล่งต่าง ๆ เข้ามาใน

องค์กร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเบือ้งตน้ นักวิชาการและนักการศกึษาได้แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลในองค์กร ดังนี้ 

        บรรพต วิรุณราช (2552, หนา้ 42) ให้ความหมาย 

ของการสรรหา หมายถึง กระบวนการให้คนสมัครเข้าทำงานกับองค์การ โดยเริ่มตั้งแต่ 

ผูม้ีหน้าที่ในการสรรหารับแผนกำลังคนมาจากฝ่ายวางแผนกำลังคนว่าต้องการคนทำงาน 

ตำแหน่งใด กี่คน คุณสมบัติอย่างไร อัตราจา้งเท่าไร จากนั้นกำหนดการใชส้ื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และจูงใจในการเข้ามาสมัครงาน เพื่อให้องค์การ

ได้คัดเลือกต่อไป ซึ่งต้องเปิดโอกาสใหค้นในองค์การและนอกองค์การสมัครเข้ามา 

        ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554, หน้า 29) ให้ความหมาย 

ของการสรรหา หมายถึง กระบวนการจัดหาบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ ให้เหมาะสม

กับตำแหน่งงาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ 

        โสภณ เกียรตนิพคุณ (2555, หน้า 33) ให้ความหมาย 

ของการสรรหา หมายถึง การสรรหาบุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และเหมาะสม 

กับงานมากที่สุดเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งจะส่งผลใหอ้งค์การ 

มีประสิทธิภาพ และการให้บุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

จนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ 

        กฤติยา จินตเศรณี (2557, หนา้ 19) ให้ความหมาย 

ของการสรรหา (Recruitment) หมายถึง กระบวนการที่ดึงดูดบุคลากรที่มคีวามตอ้งการ 

มาสมัครเป็นจำนวนที่มากพอ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์กรว่าต้องการจากแหล่ง

ภายในหรอืภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ต่อความตอ้งการขององค์กร 

        โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559, หน้า 20) ให้ความหมาย 

ของการสรรหา หมายถึง กระบวนการค้นหา กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

มากที่สุดเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสถานศกึษาอาชีวศกึษาจังหวัดสระแก้ว 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

         สรุปได้ว่า การสรรหา หมายถึง กระบวนการเสาะ

แสวงหาบุคคลที่มคีุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ ซึ่งจะ

ส่งผลใหอ้งค์การมปีระสิทธิภาพ และการให้บุคลากร 
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      2) ประสิทธิผลด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมขีอบข่ายงาน

ดังนี้ 

       กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงาน

บุคคลด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559, หน้า 15 - 18) 

ดังนี้ 

        2.1) การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ  

การสอบแข่งขัน และการคัดเลือก 

         2.1.1) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง 

          2.1.1.1) มาตรา 45 การบรรจุบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งใด  

ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สำหรับตำแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับ

ที่ในบัญชผีูส้อบแข่งขันได้ 

          2.1.1.2) มาตรา 47 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศกึษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีที่หน่วยงานการศกึษาใด  

มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา

มอบใหห้น่วยงานการศกึษานั้น เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน หลักสูตร วธิีการสอบแข่งขัน 

และวิธีดำเนินการที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์ตัดสิน การขึน้บัญชีผู้

สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผูส้อบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึน้บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 

ในบัญชอีื่น และการยกเลิกบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

          2.1.1.3) หลักเกณฑ์และวธิีการสอบแข่งขัน 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ครูผูช่้วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน ตามหนังลือ สำนักงาน  

ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2448 

        2.1.2) หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหา 

          2.1.2.1) คุณสมบัติผู้มสีิทธิสมัคร 

          - ผูส้มัครต้องมคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  

และต้องมคีุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
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          - ผูส้มัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรอื

พนักงานส่วนท้องถิ่นตอ้งมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ให้สมัคร

สอบแข่งขันและยินยอมใหย้้ายหรือโอน โดยไม่มเีงื่อนไชเมื่อสอบแข่งขันได้  

        2.1.3) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขึน้พื้นฐาน 

         2.1.3.1) กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ 

ในการสอบแข่งขันและการคดัเลือก  

           -กำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขัน 

          -กำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน 

        2.1.4) อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา 

         2.1.4.1) กำหนดกลุ่มวิชา หรอืทาง หรอืสาขาวิชาเอก 

ที่ใชใ้นการสอบแข่งขันตามความจำเป็นและ ความตอ้งการของสถานศกึษา 

         2.1.4.2) รวมกลุ่มกันในพื้นที่เขตตรวจราชการ 

ของกระทรวงศกึษาธิการ ดำเนินการใหส้ถาบันอุดมศกึษาที่เห็นสมควร เป็นผูด้ำเนินการ

เกี่ยวกับการออกข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และ ภาค ข ตามหลักสูตรท้าย

หลักเกณฑ์และวธิีการ 

         2.1.4.3) กำหนดองค์ประกอบและคะแนน 

การประเมนิความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในภาค ค 

         2.1.4.4) ประกาศการสอบแข่งขันก่อนวันรับสมัคร 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

         2.1.4.5) รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดว้ยการยื่นสมัครดว้ยตนเองหรือ ทางอเิล็กทรอนิกส์ ตามแบบ 

หรอืวิธีการที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  

จำนวน 200 บาท 

         ให้มสีิทธิ์สมัครได้เพียงเขตเดียว หากปรากฏว่า

ผูส้มัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะตัดสิทธิ์การสอบแข่งขันทั้งหมด 

         2.1.4.6) ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติและคุณวุฒิ

ของผู้สมัครสอบแข่งขันให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
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         2.1.4.7) ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน  

วัน เวลา และสถานที่สอบ 

         2.1.4.8) ดำเนนิการจัดสอบแข่งขัน 

         2.1.4.9) ประกาศรายช่ือผูส้อบแข่งขันได้ เฉพาะผูท้ี่

ได้คะแนน แต่ละภาคไม่ต่ำกว่ารอ้ยละหกสิบ โดยเรียงลำดับผูท้ี่ได้คะแนนรวมจากมาก 

ไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอก 

         2.1.4.10) เรียกตัวผูส้อบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้ง 

          - การเรียกตัวครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชี 

ผูส้อบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัว ตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ 

          - การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ ไป ให้ทำหนังสือเรียก

ตัวผูส้อบแข่งขันได้โดยตรง เป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่วัน

ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 

         2.1.4.11) พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขัน 

หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรอืส่อไปในทางไม่สุจรติ หรือดำเนนิการผิดพลาดอันอาจเกิด

ความไม่เป็นธรรม 

       ทั้งนี ้การดำเนินการในบางขั้นตอน อาจมอบหมายให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตั้งกรรมการ และเจา้หน้าที่รับผดิขอบการสอบแข่งขัน 

ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

    ประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง คอื การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ตรงตามงาน การดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  

และดำเนินการสรรหาเป็นตามกฎหมายกำหนด 

    3.3.2.3 ประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา 

      1) ความหมายของการพัฒนา 

       องค์กรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานได้นั้น  

ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ดังนัน้ จะต้องจัดการฝึกอบรม 

และพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเสริมทักษะ 

ประสบการณ์ และความรูใ้หม่ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะนำมาซึ่งศักยภาพ 
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ในการปฏิบัติงานสูง นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ไว้ดังนี ้

      วทัญญู ศิรจิรรยา (2551, หน้า 28) ให้ความหมายของการ

พัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้

ความสามารถ มทีักษะในการทำงานดีขึ้น ตลอดจนมทีัศนคตทิี่ดใีนการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรือนัยหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนที่จะเสริมสร้าง 

และเปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย 

ทัศนคต ิและวิธีการในการทำงานอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 

      วิชัย สวัสดี (2552, หน้า 31) ให้ความหมายของการพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ 

ให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรใหเ้กิดประสทิธิภาพ

สูงสดุ 

      ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554, หน้า 41) ให้ความหมาย 

ของการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ให้มคีวามรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ของตน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ 

กับองค์กร ตลอดจนช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี 

      กฤติยา จินตเศรณี (2557, หนา้ 32) ให้ความหมาย 

ของการพัฒนาบุคลากร (Development) หมายถึง ขั้นตอนที่เช่ือมต่อจากการฝกึอบรม 

จะเน้นการเรียนรู้ไปข้างหน้าระยะยาวเพื่อใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการ

เจริญเติบโตขององค์กร 

      วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 43) ให้ความหมายของการพัฒนา

บุคลากร หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่องต่อไป  

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อนำไปสู่ทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน

สูงขึ้น ปฏิบัติงานอย่างมคีุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับหนา้ที่ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน 

       จากนักวิชาการและนักการศกึษากล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเพิ่มพูน

ความรู ้การศกึษาต่อ การศึกษาดูงาน ให้มคีวามรูค้วามสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ด ี 

ในการทำงานอันส่งผลให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ 
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      2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนา 

       นักการศกึษาและนักวิชาการได้เสนอขอบข่ายการพัฒนา

บุคลากรดังนี้ 

       อนิวัช แก้วจำนงค์ (2552, หน้า 154 - 155) ได้เสนอ

ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

       1. ประเมินความตอ้งการในการพัฒนา 

       2. ดำเนนิการพัฒนา 

        2.1 ออกแบบโปรแกรมการพัฒนา 

        2.2 ทดสอบความเที่ยง 

        2.3 การจัดให้มีการพัฒนา 

       3. ประเมินผลการพัฒนา 

       Castetter (1976, pp. 280 - 281 อ้างถึงใน ทิพวรรณ  

จำนงค์การ, 2551, หน้า 25 - 26) ได้เสนอขอบข่ายการพัฒนาบุคลากร เป็น 4  

ขั้นตอน ดังนี้ 

        1. การกำหนดความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

       2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 

       3. การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

       4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

       Lunenburg and Ornstien (2000, pp. 537 - 539  

อ้างถึงใน ปัทมา พุทธแสน, 2551, หน้า 45 - 46) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

        1. มีการประเมินความตอ้งการในการพัฒนา เพื่อทราบ

ความตอ้งการในการพัฒนาว่าครูขาดประสิทธิภาพหรอืทักษะการสอน เพื่อจัดโครงการ

พัฒนาครู การประเมินความตอ้งการอาจใช้การประเมินวัดความสามารถตามเกณฑ์

มาตรฐาน หรอืการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนหรอืการสอบถามครู 

        2. การตัง้จุดประสงค์การพัฒนา อาจเป็นการให้ความรู้ 

การเปลี่ยนเจตคติหรือการพัฒนาทักษะ 

        3. การกำหนดวิธีการฝกึอบรมตามวัตถุประสงค์ 

        4. การประเมินโปรแกรมการพัฒนาโดยดูจากปฏิกิรยิา 

ของผู้เข้ารับการพัฒนา การเรียนรู้ พฤติกรรม ผลการพัฒนา 
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     จากนักการศกึษาและนักวิชาการกล่าวข้างต้น สรุปประสิทธิผล

การบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

      1. มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

      2. มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

      3. มีการตั้งจุดประสงค์การพัฒนาบุคลากร 

      4. ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

      5. ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

    3.3.2.4 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการจัดสวัสดิการ 

      1) ความหมายการจัดสวัสดิการ 

       นักการศกึษาและนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการจัด

สวัสดิการดังนี้ 

        ปัทมา พุทธแสน (2551, หน้า 47) ให้ความหมาย 

ของการจัดสวัสดิการให้บุคลากร หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเดอืน ประโยชน์พิเศษ

นอกเหนอืค่าจา้งและคุณความดี เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินชดเชย  

แก่ผูป้ฏิบัติงานเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการทำงานให้องค์การ 

        วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 46) ใหค้วามหมายของการ

จัดสวัสดิการให้แก่บุคคล หมายถึง การดำเนินการที่ทุกองค์กรดำเนินการเพื่อเป็น

ประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงานของบุคคลที่นอกเหนอืจากการจ่ายค่าตอบแทน

โดยตรงที่องค์กรจัดใหแ้ก่บุคคล เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ต่อบุคคลในสิ่งที่สำคัญและ

เป็นที่ต้องการของเขา 

        Lunenburg and Ornstein (2000, p. 518 อ้างถึงใน 

ปัทมา พุทธแสน, 2551, หน้า 47) ให้ความหมายของการจัดสวัสดิการให้บุคลากร 

หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับเงินเดอืน ประโยชน์พิเศษนอกเหนอืค่าจา้ง และคุณความดี 

         สรุปได้ว่า การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร หมายถึง 

การตดัสินใจเกี่ยวกับเงินเดือน สิ่งตอบแทนต่าง ๆ ที่รัฐหรอืหน่วยงานองค์การจัดให้

บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ต่อบุคคลในสิ่งที่สำคัญและเป็นที่

ต้องการของเขา 
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      2) ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการจัดสวัสดิการ 

       นักวิชาการและนักการศกึษาได้เสนอขอบข่ายงานการจัด

สวัสดิการไว้ดังนี้ 

       พิชิต เทพวรรณ์ (2554, หน้า 238 - 239) ได้เสนอ

ขอบข่ายงานการจัดสวัสดิการ ดังนี้ 

        1. การหาสาเหตุ เป็นขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อ

เป้าหมายการให้รางวัลเป็นที่ยอมรับกันแลว้ ควรมีการประเมินการต่อต้านจากนโยบาย

และวิธีการปฏิบัติในปัจจุบัน และควรพิจารณาทางเลือกสำหรับการดำเนินการให้ดีขึ้น 

ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

        2. การออกแบบรายละเอียด ตอ้งสามารถปรับเปลี่ยน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน 

        3. การทดสอบขั้นสุดท้ายและการเตรียมการ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

        4. การนำไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการตดิตามและปรับปรุง

แก้ไขใหเ้หมาะสม 

    3.3.2.5 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

      1) ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมาย 

ของการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

       ทิพวรรณ จำนงการ (2551, หน้า 23) ให้ความหมาย 

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่จะทำให้องค์กรทราบ 

ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร เป็นการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน  

เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด โดยผูป้ระเมิน 

ต้องเป็นกลางและมีความยุติธรรม เพื่อให้ได้ภาพความเป็นจรงิ และในการใช้ความรู้สกึ

ตัดสินใจนัน้ต้องวางอยู่บนรากฐานของคุณธรรมด้วย 

       วิชัย สวัสดี (2552, หน้า 35) ให้ความหมายของการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินค่าของบุคลากรในแง่ของผลการ 
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ปฏิบัติงาน และในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้ดีขึ้น การประเมินผล 

การปฏิบัติงานทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน สามารถนำมาเปรียบเทียบได้

และเกิดความเป็นธรรม และสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม 

       ชนินทร์ จักรภพโยธิน (2554, หน้า 50) ให้ความหมาย 

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการของการตัดสินใจ การวินิจฉัย  

การตรีาคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ โดยอาศัยความยุติธรรม  

ความไม่ลำเอยีง หรอือคติของผู้ประเมิน 

       วัลลภ ขวัญมา (2557, หน้า 47) ให้ความหมายของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรอืวิธีการหน่ึงในการบริหารงาน

บุคคล เพื่อประเมินค่าการปฏิบัติงานของบุคลากรอันจะนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุง

ตำแหน่ง การปรับขึน้เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบและการโยกย้ายของ

บุคลากร 

        สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินผลงานของบุคลากรว่าสามารถปฏิบัติงานได้ผล 

ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะได้ทำการส่งเสริม หรอืแก้ไขปัญหา 

ให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

      2) ขอบข่ายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       นักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ 

       เชาว์ โรจนแสง, เสน่ห์ จุย้โต และเสนาะ ตเิยาว์ (2552,  

หนา้ 287 - 288) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

        1. การกำหนดนโยบายในการประเมิน การกำหนด

นโยบายขององค์การว่าจะทำการประเมินการปฏิบัติงานเมื่อใด บ่อยครั้งเพียงใด (โดยทั่วไป

ควรจัดใหม้ี 2 - 3 ครัง้ใน 1 ปี) ในขั้นตอนนี้ผูบ้ริหารจะทำการวิเคราะห์รายละเอียดของ

งานเพื่อกำหนดเป้าหมายของแต่ละงาน การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวอาจที่จะทำเองโดย

ลำพัง หรอือาจร่วมกับผูใ้ต้บังคับบัญชาก็ได้ 

        2. การกำหนดวิธีการมาตรวัด การกำหนดวิธีการ 

และมาตรฐานที่จะใช้เป็นมาตรวัดที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้วัดผลการปฏิบัติงาน 
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ของบุคลากรในงานหนึ่ง ๆ ในขั้นนีก้็คือการเลือกใช้วธิีการประเมินที่เหมาะสมและ 

สอดคล้องกับลักษณะของงาน จากวิธีการประเมินต่าง ๆ ที่มใีช้อยู่ในการขั้นตอนนี้ 

ควรใหผู้บ้ังคับบัญชา หรอืผู้ที่จะถูกประเมินได้มสี่วนร่วมในการพิจารณา เพื่อสร้าง 

การยอมรับใหเ้กิดขึ้นดว้ย 

        3. การกำหนดผูท้ำการประเมิน เกิดขึ้นหลังจาก 

ที่ระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปจนถึงกำหนดเวลาที่จะทำการประเมิน หัวหน้างานหรือผูบ้ริหาร

หน่วยต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการกำหนดใหเ้ป็นผูท้ำการประเมิน จะประเมิน 

การปฏิบัติงานของผูใ้ต้บังคับบัญชาโดยใช้วธิีการและเกณฑ์ตามที่กำหนดในขั้นตอนที่ 2 

เพื่อวัดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

        4. การอภปิรายผล นำผลที่ประเมนิมาอภปิราย 

และพิจารณาร่วมกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่ทำการประเมิน จะนำผลที่ประเมินได้มา

พิจารณาร่วมกันกับผูใ้ต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมินว่าได้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 

เพื่อให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบว่าการปฏิบัติงานของตนมีประสิทธิภาพหรอืไม่  

       5. การดำเนินการแก้ไข แยกพิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ  

คือการแก้ไขเหตุเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาระยะยาว ในประเด็นแรกอาจเกิดได้ 

จากความลำเอียง และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนประเด็นหลังอาจเป็นปัญหาที่ตัว

ระบบและวิธีการซึ่งอาจได้ผลได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาระยะยาวที่อาจเลื่อนการแก้ไข 

ไปได ้

       นงค์นุช วงษ์สุวรรณ (2553, หนา้ 230) กล่าวถึง ขอบข่าย 

ของการประเมินผลการปฏิบัติผลงาน ดังนี ้ 

        1. การกำหนดการวัดพฤติกรรมและเกณฑ์มาตรฐาน  

        2. วิธีการวัดและการดำเนินการวัด  

        3. การกำหนดแผนงาน การพัฒนาและปรับปรุง

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

       จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หนา้ 106 - 107) กล่าวถึง 

ขอบข่ายของการประเมินผลการปฏิบัติผลงาน ดังนี้ 

        1. การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมนิผลการ

ปฏิบัติผลงานให้เป็นแนวทางที่มแีบบแผนไว้ว่าจะกระทำเมื่อใด บ่อยครั้งเพียงใด ใครจะเป็น 

ผูร้ับผิดชอบในการประเมิน เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ตลอดจนเครื่องมอืที่เกี่ยวข้อง 

ในการประเมินที่จะนำมาใช้ 
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        2. กำหนดให้ผูท้ำการประเมิน ดำเนินการเก็บข้อมูล

ตัวเลขเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

        3. กำหนดใหผู้ท้ำการประเมิน ดำเนินการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

        4. การนำผลที่ประเมนิได้มาถกและพิจารณากับ

บุคลากร 

        5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติผล 

งานและสรุปผล 

    3.3.2.6 ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลด้านการพ้นจากงาน 

      1) ความหมายของการพ้นจากงาน 

       นักวิชาการและนักการศกึษาให้ความหมายของการพ้น 

จากงาน ไว้ดังนี้ 

       สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551, หนา้ 

64) ให้ความหมายของการออกจากราชการ หมายถึง การพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ  

ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามสภาพที่ไม่อาจเป็นข้าราชการต่อไปได้ หรอืตามความประสงค์ของตัว

ข้าราชการเอง หรอืตามดุลยพินจิของผูบ้ังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

ซึ่งกรณีนีต้้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี ้ 

เพื่อความม่ันคงในการดำรงสถานภาพของข้าราชการ และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ควบคู่กันไปตามระบบคุณธรรม 

       วทัญญู ศิรจิรรยา (2551, หน้า 30) ให้ความหมายของการ

พ้นจากงาน หมายถึง การดำเนินการที่ให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่ทุกกรณี ได้แก่ การลงโทษ 

ทางวินัย การให้ออก ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ ทุพพลภาพ ถึงแก่กรรม ซึ่งบุคคล 

ที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่หน่วยงานกำหนด 

       สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (2553, 

หนา้ 198) ให้ความหมายของการออกจากราชการ หมายถึง การพ้นจากสภาพการเป็น

ข้าราชการ การออกจากราชการในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  

ได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.  

2547 มาตรา 107 ซึ่งได้บัญญัติให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ออกจาก 

ราชการเมื่อ  
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       1. ตาย 

       2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ 

       3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก  

หรอืการลาออกมีผลตามมาตรา 108 

       4. สั่งให้ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรค

สาม หรอืวรรคหา้ มาตรา 103 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 

114 หรอืมาตรา 118 

       5. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

       6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109 

      โสภณ เกียรตนิพโยธิน (2555, หน้า 51) ให้ความหมาย 

ของการพน้จากงาน หมายถึง การที่บุคคลหลุดพ้นจากหนา้ที่ที่ได้ปฏิบัติอยู่หรอืพ้น 

จากตำแหน่งหน้าที่ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน

ของหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป เนื่องจากการลาออก การลดจำนวนพนักงานล้นงาน การออก

เพราะมีเหตุเสียหาย เกษียณอายุหรือทุพพลภาพ  

      โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559, หน้า 25) ให้ความหมาย 

ของการพ้นจากงาน หมายถึง การพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรอืผูป้ฏิบัติงาน 

ในส่วนราชการ ซึ่งอาจเกิดจากความเจ็บป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ หรอืเหตุ

อื่น ๆ การลาออก หรอืไล่ออก การบริหารงานบุคลากรยังต้องคำนึงถึงการจัดหาระเบียบ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการย้าย โอน การลาออก การเกษียณอายุราชการไว้บริการแก่

ผูร้่วมงานเป็นการอำนวยความสะดวก รวมถึงการประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง

หนา้ที่ราชการ 

       สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคลด้านการพ้นจากงาน 

หมายถึง การที่ให้บุคคลที่ทำงานไม่ได้ผลหรอืขาดประสิทธิภาพขาดการพัฒนา ขาดการ

ปรับปรุงตนเอง ให้พ้นจากตำแหน่งงานที่ทำ หรอืเป็นการลาออกโดยสมัครใจ และการ

สิน้สุดการทำงานเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
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      2) ด้านการพ้นจากงาน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

       กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 164 - 166) ได้กำหนด

แนวทางปฏิบัติในการลาออกจากราชการ ดังนี้ 

        1. การลาออกจากราชการ ในสถานศกึษาถ้ามี

ข้าราชการครูลาออกจากราชการให้สถานศกึษาใช้แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

         1.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา พิจารณาอนุญาต 

การลาออกจากราชการ ของครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรอื่นทางการศกึษา 

         1.2 รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา 

        2. การให้ออกจากราชการกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการหรอืไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้น มีแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

         2.1 ดำเนนิการให้ขา้ราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้มข้น 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

         2.2 ดำเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

และความรับผดิชอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

         2.3 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา สั่งให้ผูท้ี่ไม่ผ่าน 

การประเมนิทดลองปฏิบัติราชการหรอืเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ออกจากราชการ 

         2.4 รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

        3. การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปให้

สถานศกึษาใช้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

         3.1 สถานศกึษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู  

และบุคลากรทางการศกึษาอื่น 

         3.2 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศกึษาออกจากราชการ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป 

แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
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         3.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทราบ 

        4. การให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษามีอำนาจสั่งพักราชการหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีถูกกล่าวหาว่า

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

         4.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งพักราชการหรอืสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณี 

ถูกกล่าวหาว่ากระทำผดิวินัยอย่างรา้ยแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรอืถูกฟ้อง

คดีอาญา หรอืต้องหาว่ากระทำผดิอาญา (เว้นแต่ได้กระทำผดิโดยประมาทหรอืความผิด

ลหุโทษ) 

         4.2 รายงานการสั่งพักราชการหรอืการให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อนไปยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

        5. การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน 

หรอืเหตุทดแทนมี 5 กรณี กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ 

และกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการหรอืประพฤติ

ตนไม่เหมาะสม มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

         5.1 กรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

โดยสม่ำเสมอ 

          5.1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย 

          5.1.2 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ออก 

จากราชการเมื่อเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

          5.1.3 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

         5.2 กรณีไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ 

ของทางราชการ 

          5.2.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษาที่สมัครใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ 

ของทางราชการออกจากราชการ 
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          5.2.2 รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

         5.3 กรณีสั่งให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ

ทั่วไป แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา กรณี 

เป็นผู้ไม่มสีัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น กรณีเป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

หรอืเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กรณีเป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดกีรณี 

เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรอืเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืงหรอืกรณี 

เป็นบุคคลล้มละลาย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

          5.3.1 สถานศกึษาตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  

ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามคุณสมบัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

          5.3.2 ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้ขาด

คุณสมบัติตามข้อ 1 ออกจากราชการ 

          5.3.3 รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

         5.4 กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปที่มเีหตุสงสัยว่าเป็น 

ผูไ้ม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

มีแนวปฏิบัต ิดังนี้ 

          5.4.1 ผู้อำนวยการสถานศกึษาสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศกึษา

อื่นผูใ้ดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป 

          5.4.2 ผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเสนอ 

ผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษา 

          5.4.3 เมื่อ ก.ศ.จ. เขตพื้นที่การศกึษามีมติเป็นว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้ผู้อำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ออกจากราชการ 

         5.5 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ 

บกพร่องในหนา้ที่ราชการหรอืประพฤติตนไม่เหมาะสม แนวทางการปฏิบัติ 
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          5.5.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการสอบสวน เมื่อครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศกึษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหา

มีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องใน

หนา้ที่ราชการหรอืประพฤติตนไม่เหมาะสมทางการศกึษาอื่นไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถ 

ไม่บกพร่องในหนา้ที่ราชการ หรอืเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสม 

          5.5.2 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและ

ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาเห็นว่าครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศกึษาอื่นไม่เป็นผูห้ย่อน

ความสามารถ ไม่บกพร่องในหนา้ที่ราชการ หรอืเป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเรื่อง

แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผูอ้ำนวยการสถานศึกษาเห็นว่าเป็นผู้หย่อน

ความสามารถบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรอืเป็นผูป้ระพฤติตนเหมาะสม ให้ส่งเรื่องไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษาพิจารณา 

          5.5.3 เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศกึษามีมติ 

ให้ผู้นัน้ออกจากราชการให้ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ

บำนาญเหตุทดแทน 

       6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า

ข้าราชการครูได้มีการกระทำความผดิวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด

พอที่สั่งลงโทษวินัยร้ายแรงใหผู้อ้ำนวยการสถานศกึษาใช้แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

        6.1 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาอื่น ได้มกีารกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ 

ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทำให้เสียหายต่อ 

ทางราชการอย่างร้ายแรง 

        6.2 ผูอ้ำนวยการสถานศกึษา เสนอผลการสอบสวนไป 

ยังสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา เพื่อเสนออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เขตพื้นที่การศกึษาพิจารณา เมื่ออนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขตพื้นที่การศกึษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการ เพราะมีมลทิน 

หรอืมัวหมอง กรณีถูกสอบข้างตน้ ให้ผู้อำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ออกจากราชการ 

เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน 
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       7. กรณีได้รับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรอืรับโทษจำคุก

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

ผูอ้ำนวยการสถานศกึษามีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

        7.1 ผู้อำนวยการสถานศกึษาสั่งให้ออกจากราชการ  

เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย ครูและบุคลากรอื่น 

ทางการศึกษา ได้รับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรอืรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

ให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

        7.2 รายงานผลการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  3.4 ประสิทธิผลการบริหารทั่วไป 

   3.4.1 ความหมายของการบริหารทั่วไป 

    นักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารทั่วไป 

ไว้ดังนี ้

     วีระศักดิ์ ศรอีุดร (2553, หน้า 17) ใหค้วามหมายของการบริหาร

ทั่วไป หมายถึง งานที่ไม่ใช่ภารกิจหน้าที่หลัก แต่มคีวามสำคัญต่อการดำเนนิงาน 

ของสถานศกึษา การให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สามารถดำเนินไป

ตามจุดหมายที่ตอ้งการหรอืวางไว้ 

     สมพงษ์ เปรมปิยศรี (2555, หน้า 19) ให้ความหมายของการ

บริหารทั่วไป หมายถึง การจัดการระบบงานในสถานศึกษาที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัด

การศกึษาเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายของสถานศกึษาที่กำหนดไว้ โดยมี

ความสำคัญต่อสถานศกึษาในการสนับสนุนส่งเสริมให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ  

ให้สามารถดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จในกรอบภาระงานของตน 

      สรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การจดัการระบบงาน 

ในสถานศกึษาที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อให้บรรลุมาตรฐาน คุณภาพ  

และเป้าหมายของสถานศกึษาที่กำหนด และการสนับสนุนส่งเสริมให้บริการแก่หน่วยงาน

ต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จในกรอบภาระงานของตน 

   3.4.2 ประสิทธิผลการบริหารทั่วไป  

    ขอบข่ายการบริหารทั่วไป 

     กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกฎกระทรวง ว่าดว้ยการกำหนด 
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หลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

สำหรับการบริหารทั่วไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน้า 32 - 33) ดังนี้ 

      1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

      2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

      3. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

      4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

      5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

      6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

      8. การดำเนินงานธุรการ 

      9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      10. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

      11. การรับนักเรียน 

      12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ  

รวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

      13. การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

      14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      15. การทัศนศกึษา 

      16. งานกิจการนักเรียน 

      17. การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

      18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

      19. งานประสานราชการกับส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

      20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

      21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

      22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 
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     เสาวภาค วงษา (2552, หน้า 53) กล่าวถึงขอบข่ายและภารกิจ 

ของงานด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 

      1. ด้านการดำเนินงานธุรการ 

      2. ด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

      3. ด้านระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      4. ด้านดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      5. ด้านการระบบการควบคุมภายใน 

     วีระศักดิ์ ศรอีุดร (2553, หน้า 17) กล่าวถึง ขอบข่ายงานการ

บริหารทั่วไป ตามแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา 

ดังนี้ 

      1. ด้านการดำเนินงานธุรการ 

      2. ด้านงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

      3. ด้านงานเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

      4. ด้านการจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 

      5. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป 

      6. ด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      7. ด้านการจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 

      8. ด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

      9. ด้านประชาสัมพันธ์การศึกษา 

      10. ด้านการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

     สุวรรณา วุฒา (2555, หน้า 37) กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหาร

ทั่วไป ดังนี้ 

      1. ด้านการดำเนินงานธุรการ 

      2. ด้านการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

      3. ด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

      4. ด้านการประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 

      5. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

      6. ด้านงานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
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     การบริหารการศกึษาในด้านการบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดระบบการบริหารองค์กรโดยมีหน้าที่หลักในการประสานส่งเสริมและอำนวย

ความสะดวก ทางด้านการศกึษาทุกรูปแบบเพื่อให้การจัดการศกึษามีประสิทธิภาพ 

การวิจัยครั้งนีเ้พื่อหาประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไป ผู้วิจัยได้ศกึษาประสิทธิผล 

การบริหารทั่วไปตามขอบข่ายงานของกระทรวงศกึษาธิการได้กำหนดกฎกระทรวง ว่าดว้ย 

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา 

พ.ศ. 2550 (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หน้า 74 - 88) ดังนี้ 

    3.4.2.1 ประสิทธิผลด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

      2) จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

      3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศกึษา เพื่อใช้ในการบริหาร

จัดการภายในสถานศกึษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศกึษา  

      4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผดิชอบระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  

      5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศกึษา

อื่น เขตพื้นที่การศกึษาและส่วนกลาง  

      6) นำเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

การบริการ และการประชาสัมพันธ์  

      7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 

     ประสิทธิผลด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

คือ มีการสำรวจข้อมูลสารสนเทศ มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการมบีุคลากรที่มี

ความรูค้วามสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ และมีการนำเสนอและเผยแพร่ 

    3.4.2.2 ประสิทธิผลด้านการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย

การศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) จัดให้มรีะบบการประสานงานและเครือข่ายการศกึษา  

      2) พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถในการพัฒนา

เครือข่ายการศกึษา  
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      3) ประสานงานกับเครือข่ายการศกึษาเพื่อแสวงหาความ

ร่วมมอืความช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษาของสถานศกึษา  

      4) เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศกึษาให้บุคลากรในสถานศกึษา

และผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

      5) กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  

      6) ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครอืข่าย

การศกึษาของสถานศกึษาและเขตพื้นที่การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

     ประสิทธิผลด้านการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศกึษา 

คือ มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา มีบุคลากรความรูค้วามสามารถ 

ในการพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา และมีแผนหรอืโครงการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่าย 

    3.4.2.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 

และตัวชีว้ัดตามความสำเร็จ 

      2) วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน บรรลุตัวชีว้ัดระดับดีมาก ด ีพอใช้ หรอืปรับปรุง 

      3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคราย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อหาเหตุปัจจัยและกำหนดแนวทางการผดุงรักษาการพัฒนา

และปรับปรุงตามกรณี จัดเป็นข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

      4) ปรับโครงสรา้งการปฏิบัติงานตามข้อมูลการวิเคราะห์  

ให้รองรับภารกิจที่จำเป็นและนโยบายสำคัญ 

      5) กำหนดประเด็นตัวชีว้ัด เกณฑ์ความสำเร็จ การกำกับ

ติดตามให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และประเด็นการประเมินผล  

ตามแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาประจำปี 

      6) กลุ่มงาน และฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานด้วยตนเอง และคณะบริหารสถานศกึษานำผลประเมินพิจารณา รับฟัง 

คำช้ีแจง เพื่อประสิทธิภาพ ความสำเร็จระดับสถานศกึษา รายมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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      7) จัดรายงาน และรายงานสาธารณชน เสนอคณะกรรมการ

สถานศกึษา และคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา เพื่อใช้เป็นการกำหนดนโยบายของ

สถานศกึษา และพัฒนาระบบโครงสร้างการปฏิบัติงาน 

    ประสิทธิผลด้านการวางแผนการบริหารงานการศกึษา คือ  

มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชีว้ัด มีการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

รายมาตรฐาน มีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน มีการกำหนดประเด็นตัวชีว้ัด เกณฑ์

ความสำเร็จ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีการจัดรายงาน และรายงาน

สาธารณชน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา 

    3.4.2.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน มขีอบข่ายงานดังนี้ 

      1) ตรวจสอบ ศกึษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 

ผลผลิต ตัวชีว้ัดความสำเร็จรายกลยุทธ์และมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่ยังไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

      2) ตั้งประเด็นหรอืสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบ

โดยศกึษาองค์ประกอบ ตัวแปรของปัจจัยภายนอก และองค์ประกอบภายในสถานศกึษา 

      3) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามกรณีและดำเนินการวิจัย 

เชิงพัฒนา 

      4) นำผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

     ประสิทธิผลด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน คือ ตรวจสอบ 

ศกึษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีการสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการหา

คำตอบ มีการศกึษาสภาพปัจจุบันปัญหา และมีการนำผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

    3.4.2.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) การจัดระบบบริหาร 

       1.1) ศกึษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศกึษา 

       1.2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่ง 

ส่วนราชการภายใน ระบบการทำงานและการบริหารงานของสถานศกึษา  
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       1.3) นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา พิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศกึษา  

       1.4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจน

ประชาชนทั่วไปทราบ  

       1.5) ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้าง 

การแบ่งส่วนราชการที่กำหนด  

       1.6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้

ประสิทธิภาพ 

      2) การพัฒนาองค์กร 

       2.1) ศกึษา วิเคราะห ์ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความ

ต้องการจำเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศกึษา 

       2.2) กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรใหค้รอบคลุม

โครงสรา้ง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และความตอ้งการจำเป็นของสถานศึกษา  

       2.3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ ทักษะ เจตคติ 

ความสามารถ ที่เหมาะสมกับโครงสรา้งภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

       2.4) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  

       2.5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง 

การพัฒนาองค์กร เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

       2.6) นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร

และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     ประสิทธิผลด้านการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร คือ  

มีการวิเคราะห์โครงสรา้ง ภารกิจ มีการออกแบบ วางแผน ดำเนินการ ประเมินผล 

และปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ 

    3.4.2.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษาระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
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      2) กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีหรอืดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้างและรายบุคคล โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

      3) สร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้เป็น

ข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรทุกคน 

      4) สร้างเครื่องมอืในการประเมินมาตรฐาน ควบคุม กำกับ 

ติดตามการปฏิบัติงาน 

      5) ประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมอืของสถานศกึษา 

ที่จัดทำขึน้ 

      6) นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 

และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

    ประสิทธิผลด้านการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มกีารศกึษา

ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มกีารกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

หรอืดัชนวีัดผลการปฏิบัติงาน มีการสร้างความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

มีการสร้างเครื่องมอืในการประเมินมาตรฐาน มีการประเมินการปฏิบัติงานตามเครื่องมอื 

และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน  

    3.4.2.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) สำรวจขอ้มูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา  

      2) วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนานวัตกรรม 

และเทคโนโลยี เพื่อการศกึษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษา  

      3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาให้งานด้านต่าง ๆ  

ของสถานศกึษา  

      4) สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพื่อการศกึษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศกึษา  

      5) ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ

และทักษะในการผลติรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมคีุณภาพและประสิทธิภาพ  

      6) ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

      7) ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษาเพื่อให้

เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



110 

     ประสิทธิผลด้านงานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา คือ มกีารสำรวจ

ข้อมูลทางเทคโนโลยี วางแผน กำหนดนโยบายและแนวทางการนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี มกีารพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยี และมีการประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

    3.4.2.8 การดำเนินงานธุรการ มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) งานสารบรรณ 

       1.1) การรับ-ส่งหนังสือราชการ 

        - วิเคราะห์โครงสรา้งการบริหารงานของสถานศกึษา 

        - ออกแบบระบบการรับ-ส่งหนังสอืราชการให้

สอดคล้องสัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานศกึษากับสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาได้ โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ใน

การดำเนินงาน 

        - จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software  

ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการที่อออกแบบไว้ได้ 

        - รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด 

        - ประเมินผลการใชร้ะบบการรับ-ส่งหนังสือราชการ 

ปรับปรุงเป็นระยะๆ 

       1.2) การจัดทำหนังสอืราชการ 

        - ศกึษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของ

หนังสือราชการ 

        - ออกแบบหนังสอืราชการให้เป็นแนวเดียวกัน  

โดยนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการดำเนินงาน 

        - ออกแบบระบบการพิมพ์และสำเนาหนังสอืให้

เหมาะสมกับสภาพของการศกึษา โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดใช้

อุปกรณ์ที่มอียู่อย่างเหมาะสม และคุ้มค่า โดยนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน 

        - จัดบุคลากรรับผดิชอบดำเนินการพมิพ์และสำเนา

หนังสือราชการตามระบบที่กำหนด 
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        - ประเมินระบบงานพิมพ์และสำเนาหนังสอื  

เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

       1.3) การเก็บหนังสือราชการ 

        - วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของ

สถานศกึษา 

        - ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับ

ระบบการรับ-ส่ง การยืมและการทำลายหนังสอืราชการ และเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศกึษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสอืที่กำหนดในระเบียบงาน 

สารบรรณ โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ

ดำเนนิงาน 

        - จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software  

ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการจัดเก็บหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

        - ดำเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่กำหนด 

        - ประเมินผลการดำเนินงานการจัดเก็บหนังสือ 

เป็นระยะ ๆ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

       1.4) การให้ยืมหนังสือราชการ 

        - ออกแบบระบบการใหย้ืมหนังสือราชการให้สอดคล้อง

กับระบบการรับ-ส่ง และการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสาร

เสนเทศและการสื่อสาร 

        - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสอืราชการให้

สอดคล้องกับระเบียบสำนักงายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและงานที่เกี่ยวข้อง 

        - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น

ระยะ ๆ 

        -นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการให้ยืม

หนังสือราชการ 

       1.5) การทำลายหนังสือราชการ 

        -ภายใน 60 วันหลังจากสิน้ปีปฏิทิน ดำเนนิการสำรวจ

หนังสือที่หมดอายุการเก็บจากฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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        - จัดทำบัญชีหนังสอืขอทำลาย เสนอคณะกรรมการ

ทำลายหนังสอืของสถานศกึษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

        - ดำเนินการทำลายหนังสอืด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 

      2) การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

       2.1) จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชี 

รับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

       2.2) เสนอใหผู้ส้่งมอบและรับมอบลงนาม 

       2.3) เสนอใหผู้ส้่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 

       2.4) เก็บเป็นหลักฐานการรับ – ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

คนละ 1 ชุด 

      3) การมอบอำนาจหน้าที่งาน 

       3.1) วิเคราะห์ภาระหนา้ที่การงานของสถานศกึษา 

จากระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและจากที่ได้รับมแบหมายเพิ่มเติม 

       3.2) ตรวจสอบตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

และความถนัดของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  

       3.3) กำหนดภาระหน้าที่การงานให้บุคลากรรับผดิชอบ

ปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรตามความ

เหมาะสม 

       3.4) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนา้ที่การงาน 

       3.5) จัดทำคู่มอืกี่ปฏิบัติงานให้บุคลากรใชใ้นการปฏิบัติงาน 

       3.6) จัดทำมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ พร้อมด้วยตัวชี้วัดของงาน 

       3.7) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

       3.8) กำกับ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      4) การประชุมภายในสถานศกึษา 

       4.1) วิเคราะห์ภารกิจของสถานศกึษา กำหนดแผน 

การประชุม แจง้ให้ทุกงานภายในสถานศกึษาทราบ 
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       4.2) ประสานกับทุกงานภายในสถานศกึษา รวบรวมเรื่องที่

จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อจัดทำวาระและเอกสารการประชุม 

       4.3) ดำเนนิการแจง้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 

       4.4) ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม การเตรียมสื่อ 

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุม การเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่างสำหรับรองรับผูม้าประชุม

และการเตรยีมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       4.5) บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแจง้

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม และดำเนินการตามมติที่ประชุม 

       4.6) ประสานงาน ตดิตามผลการปฏิบัติงานตามมตทิี่

ประชุมเสนอผูอ้ำนวยการสถานศกึษาและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

       4.7) ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลเพื่อนำไปใช้

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

      5) ยานพาหนะ 

       5.1) วิเคราะห์ภารกิจและแผนปฏิบัติการของสถานศกึษา

แล้ว จำแนกภารกิจที่มคีวามจำเป็นต้องใชพ้าหนะนำไปจัดหมวดหมู่ 

       5.2) ร่วมกับทุกงานในสถานศกึษาวางแผนการใชพ้าหนะ

เป็นรายเดือน 

       5.3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ 

การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสภาพ การซ่อมบำรุงรักษาและการรายงาน

ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ 

       5.4) ศกึษาสภาพทั่วไปและกำหนดสถานที่เก็บรักษา

ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัย 

       5.5) ประเมินแผนการใชย้านพาหนะ หลักเกณฑ์  

และวิธีการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ การขออนุมัตเิบิกจ่ายเชือ้เพลิง การตรวจสภาพ  

การซ่อมบำรุงรักษาและการรายงานการใช้พาหนะ นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

    3.4.2.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มขีอบข่ายงาน 

ดังนี้ 
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      1) กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

      2) บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ของสถานศกึษา ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์  

      3) ติดตามและตรวจสอบการใชอ้าคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอือ้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

      4) สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 

     ประสิทธิผลด้านการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม คือ  

มีการวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ มีการบำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม มีการติดตาม ประเมิน และรายงานการใช้อาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

    3.4.2.10 การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ประสานงานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจข้อมูล

จำนวนนักเรียน ที่จะเข้ารับบริการทางการศกึษาในเขตบริการของสถานศกึษา  

      2) จัดทำสำมะโนผู้เรยีนที่จะเข้ารับบริการทางการศกึษา 

ของสถานศกึษา  

      3) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน 

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      4) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสำมะโนผูเ้รียนใหเ้ขตพื้นที่

การศกึษารับทราบ 

     ประสิทธิผลด้านการจัดทำสำมะโนผูเ้รียน คือ มกีารประสาน 

ความร่วมมอืกับท้องถิ่น มกีารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการสำมะโนผู้เรียน มีการ

ดำเนนิการเสนิขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพืน้ที่ 

    3.4.2.11 การรับนักเรียน มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ให้สถานศกึษาประสานงานการดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่

บริการการศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศกึษาเห็นชอบ  

      2) กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศกึษาโดย

ประสานงานกับเขตพื้นที่การศกึษา  
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      3) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด  

      4) ร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในการติดตาม

ช่วยเหลอืนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าเรียน  

      5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพืน้ที่

การศกึษารับทราบ 

     ประสิทธิผลด้านการรับนักเรียน คือ มีการประสานงานการ

ดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษา มีการกำหนดแผนการรับนักเรียนของ

สถานศกึษา มีการสร้างความร่วมมอืกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และมีการประเมินผลและ

รายงานผลการรับนักเรียน 

    3.4.2.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) การจัดตัง้ 

       1.1) บุคคล นิตบิุคคลหรือองค์กรที่จะขอให้จัดตัง้

สถานศกึษาดำเนินการ สำรวจความพรอ้มตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวปฏิบัติ 

ของทางราชการ 

       1.2) ยื่นคำร้องขอให้จัดตัง้สถานศกึษาต่อสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา 

       1.3) รอรับทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจ

อนุญาตเพื่อการดำเนินการต่อไป 

      2) การยุบรวม 

       2.1) สถานศกึษาที่ประสงค์จะยุบรวมด้วยกัน ร่วมกัน

ดำเนนิการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

       2.2) เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 

       2.3) เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพที่ผ่านการเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา เพื่อการพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบในการยุบรวมสถานศกึษา 

       2.4) รอรับผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัต ิ

เพื่อการดำเนินการต่อไป 
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      3) การเลิกสถานศกึษา 

       3.1) คณะกรรมการสถานศึกษา จัดใหม้ีการรับฟังความ

คิดเห็นของผูป้กครองนักเรียนและชุมชน 

       3.2) ดำเนนิการแจ้งผูป้กครองนักเรียนและชุมชนทราบ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศกึษาถัดไป 

       3.3) จัดให้นักเรียนในสถานศกึษาที่ยุบเลิก ได้เข้าเรียน 

ในสถานศกึษาอื่นทุกคน 

     ประสิทธิผลด้านการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  

ยุบรวมหรอืเลิกสถานศกึษา คือ มีการดำเนินการการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศกึษา

ผ่านการเห็นชอบของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการเป็นตามระเบียบขั้นตอน 

อย่างเคร่งครัด 

    3.4.2.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) สำรวจความตอ้งการในการเข้ารับบริการการศกึษา 

ทุกรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย  

      2) กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัด 

และพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาทั้งการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  

และการศกึษาตามอัธยาศัย ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

แนวทางของเขตพืน้ที่การศึกษา 

      3) ดำเนินการจัดการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 

รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา  

      4) ประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมอืและส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศกึษา  

      5) ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงาน 

การจัดการศกึษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 

ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 

     ประสิทธิผลด้านการประสานการจัดการศกึษาในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย คือ มีการสำรวจความตอ้งการ มีการกำหนดแนวทางและ 
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ความเช่ือมโยงมีการดำเนินการจัดการศกึษา มีการประสานเชื่อมโยงประสานความร่วมมอื  

และมีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงาน 

    3.4.2.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศกึษาทราบ  

      2) วางแผนระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

ทั้งภาครัฐและเอกชน  

      3) สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันใช้ทรัพยากรในชุมชน 

ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

      4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล  

การดำเนินงาน 

     ประสิทธิผลด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา คือ  

มีการประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนระบบการใชท้รัพยากร มีการตดิตามและประเมินผล

การดำเนินงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

    3.4.2.15 การทัศนศกึษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      2) เตรียมการก่อนดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ ด้าน ใหเ้รียบร้อย 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ 

      3) ดำเนนิการจัดกิจกรรมทัศนศกึษาตามแผนงานโครงการ 

      4) ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ 

และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

      5) รายงานการทัศนศกึษาใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 

     ประสิทธิผลด้านการทัศนศึกษา คือ มีการศกึษาระเบียบ กฎหมาย 

การดำเนินงานทัศนศึกษามีความปลอดภัย มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศกึษา

และผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

    3.4.2.16 งานกิจการนักเรียน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

นักเรียนของสถานศกึษาโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  

      2) ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุน 

ให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ 

ของนักเรียน  
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      3) จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  

ฝกึการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

      4) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการ

นักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรยีนอย่างแท้จรงิ 

     ประสิทธิผลด้านงานกิจการนักเรียน คือ มีการวางแผนกำหนด 

แนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม มีการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์

จรงิ และมีการสรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน 

    3.4.2.17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 

และผลงานของสถานศกึษารวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศกึษา

ของชุมชน  

      2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศกึษา โดยการมีส่วน

ร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น  

      3) จัดให้มเีครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์  

      4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผดิชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มคีวามรู้

ความสามารถในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 

      5) สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ 

โดยยึดหลักการมสี่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์  

      6) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อใหท้ราบถึง 

ผลที่ได้รับและนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 

     ประสิทธิผลด้านการประชาสัมพันธ์งานการศกึษา คือ มีการ

สำรวจความตอ้งการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ มีการ

พัฒนาบุคลากร และมีการติดตามปประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

    3.4.2.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศกึษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา มขีอบข่ายงาน 

ดังนี้ 

      1) กำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสาน 

การจัดการศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานอื่น  
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      2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และประสาน 

ความร่วมมอืในการจัดการศกึษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน

สังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

     ประสิทธิผลด้านการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด

การศกึษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา คือ  

มีการกำหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน มกีารให้คำปรึกษา แนะนำ 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ในการจัดการศกึษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

    3.4.2.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) วางแผนและกาหนดแนวทางในการดำเนินงานประสานงาน

กับเขตพื้นที ่และหน่วยงานอื่น  

      2) จัดบุคลากรรับผดิชอบในการดำเนินงาน  

      3) ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน 

     ประสิทธิผลด้านงานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น คือ มีการวางแผนและกาหนดแนวทางในการดำเนินงานประสานงานกับเขตพื้นที่ 

แต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบ และมีการติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน 

    3.4.2.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) จัดระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและการ

รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษา 

      2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การตดิตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 

      3) ดำเนนิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา

การศกึษาของสถานศกึษาตามระบบที่กำหนดไว้ 

      4) จัดทำรายงานผลการพัฒนาการศกึษาประจำปีของ

สถานศกึษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษาได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้

สาธารณชนทราบ 

      5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และการรายงานผลการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษา 
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     ประสิทธิผลด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน คือ มีการจัดระบบ

การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศกึษาของ

สถานศกึษาและการรายงานเป็นปัจจุบัน 

    3.4.2.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน มีขอบข่ายงาน 

ดังนี้ 

      1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ

สถานศกึษา  

      2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง 

และจัดลำดับความเสี่ยง  

      3) กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน

ของสถานศกึษา  

      4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศกึษา  

      5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความ

เสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ  

      6) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่

สำนักงานตรวจเงนิแผ่นดินกำาหนด  

      7) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่

กำหนดและปรับปรุงใหเ้หมาะสม  

      8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

     ประสิทธิผลด้านการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน คือ  

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของการดำเนินงาน มีการวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน มีการดำเนินการควบคุม

ตามหลักเกณฑ์มาตรการและวธิีการที่สำนักงานตรวจเงนิแผ่นดินกำาหนด  

มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

    3.4.2.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน มขีอบข่ายงาน ดังนี้ 

      1) ศกึษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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      2) ประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ให้ความร่วมมอืในการดูแลช่วยเหลอื และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

      3) วางแผนกำหนดนโยบายการดำเนินงานปกครอง 

นักเรียน เพื่อ 

       3.1) การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมวีินัย คุณธรรม

จรยิธรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรับผดิชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ยกย่องใหก้ำลังใจแก่นักเรียนผูป้ระพฤติดี 

       3.2) การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ

นักเรียน ได้แก่ การป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรยีน การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน 

      4) ดำเนนิการบริหารงานปกครองนักเรียน โดยการกำหนด

หนา้ที่ความรับผดิชอบให้ชัดเจน และประสานการดำเนินงานปกครองนักเรียน ร่วมกัน

ระหว่างสถานศกึษากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

      5) ควบคุม กำกับ ตดิตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้

ดำเนนิไปตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 

      6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคลากร 

และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการเป็นระยะ ๆ 

    ประสิทธิผลด้านแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน คือ มีการศกึษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน  

มีการประชุมชีแ้จงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการวางแผนกำหนดนโยบายการดำเนินงาน

ปกครองนักเรียน มกีารดำเนินการบริหารงานปกครองนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม มีการ

ควบคุม กำกับ ตดิตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และความพึงพอใจของบุคลากร  

  สรุปได้ว่า ประสิทธิผลของการบริหารงานโรงเรียน เป็นการดำเนินงาน 

ของโรงเรียน ที่เป็นตัวชีใ้ห้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารงานของโรงเรียนทั้งระบบ  

ทั้งปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ เพื่อสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มา  

โดยการใชท้รัพยากรน้อยที่สุด การดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด และบรรลุผล 

ตามเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วย ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ  

17 ด้าน ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน ประสิทธิผลการบริหารงานงบประมาณ  

6 ด้าน และประสิทธิผลการบริหารทั่วไป 22 ด้าน 
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บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 1. ข้อมูลทั่วไป 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ีพ.ศ. 2546 หมวด 3 “กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ โดยใหจ้ัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (4 ปี)......” 

และเนื่องจากการศกึษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สังคม และชาติ เป็นกลไก

พืน้ฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ ดังนั้น สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ ตามพระราชกฤษฎีกาที่กำหนด 

และตามเหตุผลข้างตน้ โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ในระยะ 3 ปี  

คือเริม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุดในปี 2564 และแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง 

ไปสู่ภาคปฏิบัติในแต่ละปี ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณดังกล่าว จะต้องมี 

การทบทวนเป็นประจำทุกปีจนสิน้สุดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยมีวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

   1.1 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลยุทธ์ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กำหนดไว้นัน้ จะตอบสนองต่อตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน จะมีความ

เหมาะสม คุม้ทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดหรอืไม่ 

   1.2 เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขแนวทางการดำเนินงาน และสามารถ

เชื่อมโยงพรอ้มทั้งขับเคลื่อนนโยบายส่วนกลางโดยเฉพาะแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 

ทุกระดับ 

   1.3 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ว่าในการดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระยะ 3 ปี มีเป้าประสงค์ใดบ้างที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา 

  2.1 สถานที่ตัง้ 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 22 ตัง้อยู่เลขที่ 42  

ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน พืน้ที่ 547.20 ตรม. 
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  2.2 อาณาเขต 

   2.2.1 จังหวัดนครพนม 

    ทิศเหนอื   ติดต่อกับเขตอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

    ทิศใต้    ติดต่อกับเขตอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่  

         จังหวัดมุกดาหาร  

    ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ   

         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

         โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตอำเภอกุสุมาลย์ 

         และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

   2.2.2 จังหวัดมุกดาหาร 

    ทิศเหนอื   ติดต่อกับอำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม 

         จังหวัดนครพนม  

         และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

    ทิศใต     ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   

         อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจรญิ  

         และอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

    ทิศตะวันออก  ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต  

         สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำ 

         โขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

    ทิศตะวันตก   ติดตอกับอําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ  

         จังหวัดกาฬสินธุ และอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 

  2.3 ลักษณะภูมปิระเทศ 

   2.3.1 จังหวัดนครพนม 

    มีลักษณะภูมปิระเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ย

สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร สภาพภูมปิระเทศแบ่งออกได้เป็น 2 เขต ดังนี้ 

     เขตตอนเหนอื สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้

สลับกับพืน้ที่ราบที่ใชท้ำนา ทางเหนอืสุดของจังหวัดในเขตอำเภอบ้านแพงมเีทือกเขาภู

ลังกาทอดผ่าน นอกจากนีย้ังมแีม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คอื แม่นำ้สงครามและแม่น้ำอูน  
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สำหรับอำเภอในเขตนี้ ได้แก่ อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน  

อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม 

     เขตตอนใต้ พื้นที่บริเวณใกล้แม่นำ้โขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ 

ราบลุ่ม ส่วนทาง ทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงออกไปมีพื้นที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง 

พืน้ดินส่วนมากมีลักษณะเป็นหนิลูกรัง บางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบสลับกันมี

แม่นำ้ก่ำไหลผ่าน พื้นที่ทางใต้สุดของจังหวัด ในเขตอำเภอนาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็น

แนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดมุกดาหาร สำหรับอำเภอที่อยู่ในเขตนี ้ได้แก่  

อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอปลาปาก อำเภอนาแก  

และอำเภอวังยาง 

   2.3.2 จังหวัดมุกดาหาร 

    ทิศเหนอืและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขา 

ภูพาน มีลักษณะเป็นปาไม บางแหงเปนปาทึบ สวนทิศตะวันออกเปนที่ราบสลับปาไม  

มีพื้นที่ราบ รอยละ 20 ของพืน้ที่ ทั้งจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณ  

มีพื้นที่ปาไม้ ประมาณ 953,300 ไร คิดเปนรอยละ 35.15 ของพื้นที่จังหวัด 

  2.4 เขตพื้นที่บริการ 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มบีทบาท 

และภารกิจหลักในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศกึษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 มีเขตพืน้ที่บริการด้านการศกึษาครอบคลุมพืน้ที่ 2 จังหวัด คอื 

จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตจังหวัด

นครพนม จำนวน 51 โรงเรียน และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 30 โรงเรียน รวมทั้งสิน้  

81 โรงเรียน  

 3. อำนาจหน้าที่ 

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เป็นหน่วยงานทาง

การศกึษา มีอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี ้ 

   3.1 จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของท้องถิ่น 
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   3.2 วิเคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา    

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน

ข้างตน้รับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ตดิตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ดังกล่าว 

   3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.4 กำกับ ดูแล ตดิตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

และในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.5 ศกึษา วเิคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษา  

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.7 จัดระบบประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผลสถานศกึษา 

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน 

องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่

การศกึษา 

   3.9 ดำเนนิการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

   3.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะอนุกรรมการ  

และคณะทำงานด้านการศกึษา 

   3.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

   3.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศกึษา ที่มไิด้

ระบุให้เป็นหนา้ที่ของ หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรอืปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ข้อมูลโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  4.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรยีน ดังตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงขอ้มูลจำนวนโรงเรียน ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียนแยกชายหญิง 

 ในสังกัด จำแนกตามอำเภอ 

ที ่ อำเภอ จำนวน

โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน (แห่ง) จำนวนนักเรียน (คน) 

 ใหญ่

พิเศษ 

ใหญ ่ กลาง เล็ก ชาย หญงิ รวม 

1 เมืองนครพนม 7 - 2 3 2 2,987 3,919 6,906 

2 ปลาปาก 6 - - 2 4 1,222 1,364 2,586 

3 ธาตุพนม 6 - 1 2 3 1,812 2,164 3,976 

4 เรณูนคร 2 - 1 - 1 923 1,386 2,309 

5 นาแก 5 - 1 2 2 1,649 2,085 3,734 

6 ท่าอุเทน 6 - 1 1 4 1,384 1,703 3,087 

7 บ้านแพง 3 - - 1 2 674 901 1,575 

8 ศรสีงคราม 6 - - 1 5 1,170 1,593 2,763 

9 นาหว้า 4 - - 1 3 763 941 1,704 

10 โพนสวรรค์ 2 - - 1 1 641 873 1,514 

11 นาทม 2 - - 1 1 374 433 807 

12 วังยาง 2 - - - 2 193 216 409 

รวมจังหวัด

นครพนม 
51 - 6 15 30 13,792 17,578 31,370 

13 เมอืงมุกดาหาร 11 - 1 4 6 2,984 4,253 7,237 

14 นิคมคำสร้อย 5 - - 1 4 838 1,069 1,907 

15 ดอนตาล 3 - - 1 2 700 917 1,617 

16 ดงหลวง 2 - - 1 1 398 519 917 

17 คำชะอี 5 - - 1 4 777 1,016 1,793 

18 หนองสูง 3 - - 1 2 519 621 1,140 

19 หว้านใหญ่ 1 - - - 1 189 211 400 

รวมจังหวัด

มุกดาหาร 
30 - 1 9 20 6,405 8,606 15,011 

รวมทั้งสิ้น 81 - 7 24 50 20,197 26,184 46,381 
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งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 ผูว้ิจัยได้ทำการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมได้มนีักการ

ศกึษาทำการศกึษาไว้ ดังนี้ 

   อำนวย มีสมทรัพย์ (2553, หนา้ 72 - 74) ได้ศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน เรยีงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  

ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมเีป้าหมายเดียวกัน ดา้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ดา้นความมีมนุษย

สัมพันธ์และด้านการสื่อสารตามลำดับ และมีการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับมากไปน้อย ดังนี ้ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศการศกึษา 

และด้านการบริหารวิชาการตามลำดับ การทำงานเป็นทีมมคีวามสัมพันธ์กับการ

บริหารงานวิชาการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวก ระดับค่อนข้างสูง 

   ธีระ ไชยสิทธิ์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง สภาพการทำงาน 

เป็นทีมที่มีประสทิธิภาพตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดระยอง พบว่า 1) สภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารและครูในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดระยอง  

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการยอมรับ 

นับถือซึ่งกันและกัน มคีวามแตกต่าง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหาร 

มีความคิดเห็นต่อสภาพการทำงาน เป็นทีมที่มีประสทิธิภาพมากกว่าครู 3) ผลการ

เปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครูในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จังหวัดระยอง จำแนกตามประเภทของสถานศกึษาโดยรวม

และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 

   ณัฏฐา บุตรเผยีน (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาสภาพการทำงาน 

เป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 
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สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า 1) สภาพการทำงานเป็นทีมของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี เขต 3 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น  

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรยีงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คอื ดา้นการ

ยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ด้านการมปีฏิสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน ดา้นการมสี่วนร่วมและด้านการสื่อสารอย่างเปิดเทอม 

ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบสภาพการทำงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษากาญจนบุรี 

เขต 3 จำแนก ตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีปฏิสัมพันธ์  

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน และด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติ ที่ระดับ .01 สำหรับด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย  

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการยอมรับนับถือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 

   สิรชัิย นนทะศรี (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 มีภาวะผูน้ำการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีอิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

และการกระตุ้นปัญญา 2) การทำงานเป็นทีมของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การใหค้วามไว้วางใจซึ่งกันและกัน การกำหนด

บทบาทและมอบหมายงานที่ชัดเจน การสื่อสารที่เปิดเผย การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน การมีมนุษยสัมพันธ์ และการมสี่วนร่วม 

ในการทำงาน และ 3) ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษามีความสัมพันธ์

กับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 3 ในระดับค่อนข้างสูง (r = .705) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



129 

   นัฐธิดา วงษ์รอต (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการดำเนินงาน

ตามองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมของสถานศกึษา ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก 

โดยองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมมีนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ บุคลากรใน

สถานศกึษาร่วมกันดำเนินงานอย่างมคีวามสุข รองลงมา คือ การให้ความไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน ได้แก่ บุคลากรในสถานศกึษาให้การเคารพและยอมรับในความรูข้องทีม 

ด้วยความจริงใจ และองค์ประกอบที่มคี่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ บุคลากรในสถานศกึษาช่วยกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน 

ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2) ระดับการดำเนินงานวิชาการของสถานศกึษา โดยรวม 

และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศกึษา ได้แก่ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย จัดเนือ้หาวิชาการเรียนการสอน

ในสถานศกึษา รองลงมา คือ ด้านการนเิทศการศกึษา ได้แก่ นำผลจากการนเิทศ

การศกึษามาพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการวัดผล  

ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ได้แก่ มีการวัดผลประเมินผล และ

ดำเนินการเทียบโอนผล การเรียนเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการ  

และ 3) องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมของสถานศกึษาทุกองค์ประกอบ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดาเนินงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดับสูง  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยองค์ประกอบที่มคีวามสัมพันธ์สูงที่สุด คือ  

การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รองลงมา คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านที่มี 

ความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน 

   อริศษรา อุ่มสิน (2560, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการทำงานเป็นทีมของ

ครูผูส้อนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 17 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ

เปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย

ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีม 

ของครูผู้สอนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17  
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จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 

  1.2 ผู้วจิัยได้ทำการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ได้มนีักการศกึษาทำการศกึษาไว้ ดังนี้ 

   วิรัตน ์พงษ์มิตร (2556, บทคัดยอ่) ไดทำการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผล 

ตอประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 21 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ไดแก ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจัยด้านครู  

ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านบรรยากาศ ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านนักเรียน  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสทิธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที ่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัด  

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ  

ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านนักเรียน  

และปัจจัยด้านหลักสูตร มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมาก กับประสิทธิผลการบริหาร 

ของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 21 โดยใช้ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัย 

ด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านครู มีค่าสัมประสิทธิ์ 

สัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .882 สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหาร 

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 21 ไดรอ้ยละ 77.80 

   จริาวรรณ วัฒนสุระ (2559, หนา้ 116 - 119) ได้วจิัยเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครู 

ในการบริหารงานในโรงเรียน และประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานในโรงเรยีน และประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ในโรงเรยีน คามความคิดเห็นของครูที่มเีพศ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์ 

ในการทำงานและขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน มสี่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียน 

และประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรยีน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 
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ที่ระดับ .05 3) ประการมสี่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกับประสิทธิผล 

ในการบริหารงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23  

มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน  

อยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และครูผูส้อน โดยรวมมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนจำแนก 

ตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

5) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอน จำแนก 

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

6) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำแนก 

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรง

ตำแหน่งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 7) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูผูส้อนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสัมพันธ์กัน 

อยู่ในระดับมาก 9) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียน จำนวน 6 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 คือ บรรยากาศ  

และวัฒนธรรมองค์การ (ปัจจัยที่ 8) งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 6) 

นโยบายสู่การปฏิบัติ (ปัจจัยที่ 1) บุคลากร (ปัจจัยที่ 5) กระบวนการบริหาร (ปัจจัยที่ 4) 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 7) สำหรับปัจจัยที่ไม่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน จำนวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 2 โครงสรา้งขององค์การ ปัจจัยที่ 3 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร ปัจจัยที่ 9 สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น  
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   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ  

ได้ดังนี ้

    Y′= 0.061 + 0.308 X8 + 0.191 X6 + 0.159 X1 + 0.141 X5 + 0.110  

X4 + 0.077 X7 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน  

ได้ดังนี ้

    X′= 0.327 Z8+ 0.205 Z6 + 0.163 Z1 + 0.142 Z5 + 0.115 Z4 + 

0.086 Z7 

และ 10) แนวทางพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เสนอแนะไว้ 

6 ปัจจัย ประกอบด้วย นโยบายสู่การปฏิบัติ (ปัจจัยที่ 1) กระบวนการบริหาร (ปัจจัยที่ 4) 

บุคลากร (ปัจจัยที่ 5) งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 6) เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (ปัจจัยที่ 7) และบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (ปัจจัยที่ 8) 

   ณัฏฐณิชา โคทังคะ (2561, หน้า 131 - 133) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

ตามความคิดเหน็ของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) วัฒนธรรมองค์กร

และประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) วัฒนธรรม

องค์กรและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

ที่มขีนาดแตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4) วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน ที่ปฏิบัติงาน 

อยู่ในโรงเรียนที่มทีี่ตัง้จังหวัดแตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กร โดยรวมแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนประสิทธิผลการบริหารโรงเรยีน โดยรวม 

ไม่แตกต่างกัน 5) วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



133 

ของผู้บริหารและครูผูส้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 6) ตัวแปรวัฒนธรรม

องค์การ จำนวน 3 ลักษณะที่นำมาวิเคราะห์ พบว่า 1 ลักษณะ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ

ลักษณะสร้างสรรค์ ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีอำนาจ

พยากรณ์ร้อยละ 36.10 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ ± 0.153  

7) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่ควรได้รับการยกระดับมี จำนวน 2 ลักษณะ คอื 

ลักษณะสร้างสรรค์ และลักษณะก้าวร้าว  

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  Bass (1997, pp. 130 - 139) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยเพื่อพสิูจน์ยืนยัน 

ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นลำดับช้ัน (Hierarchy of Correlations) ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ำแบบ 

ต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่มปีระสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ พบว่าภาวะผูน้ำ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่า และทำใหเ้กิดความพยายามและความ 

พึงพอใจมากขึ้นกว่าภาวะผู้นำแบบให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) การ

บริหารแบบวางเฉย (Management by Exception) การบริหารแบบเชิงรุก (MBE-A) และ

การบริหารแบบเชงิรับ (MBE-P) และการบริหารแบบปล่อยตามสบาย (Laissez Faire) 

ตามลำดับ ผลการศกึษานีพ้บในสหรัฐอเมรกิา อินเดีย สเปน สงิคโปร์ ญี่ปุ่น จีน 

ออสเตรเลีย แคนาดา นวิซีแลนด์ อติาลี สวีเดน และเยอรมัน 

  Kristoff (2003, Abstarcts) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมของโรงเรียนที่มีผลต่อความชำนาญและประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหาร 

โรงเรียนด้อยโอกาส การวิจัยครั้งนีมุ้่งศกึษาสิ่งต่อไปนี ้1) รูปแบบภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน 2) วัฒนธรรมองค์การ และ 3) ลักษณะของภาวะ

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมโรงเรยีนที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่พบว่าใชก้ันมากในผูบ้ริหารโรงเรียน 

ด้อยโอกาส คอื การมวีิสัยทัศน์ การเอาใจใส่ผู้ร่วมงานและกล้าเสี่ยง วัฒนธรรมองค์การ 

ที่ส่งผลตอ่ความมปีระสิทธิภาพของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมโรงเรียนที่มี 

ดังกล่าวจะมีอทิธิพลต่อการพัฒนาและสะท้อนใหเ้ห็นถึงความมปีระสิทธิภาพ ความดีเด่น 

ของผู้บริหารโรงเรียนด้อยโอกาส 
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  Baldygo (2003, pp. 190 - 195) ได้ศึกษาการถ่ายทอดภาวะผูน้ำ 

การเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยชุมชนในอเมรกิา การศกึษาครั้งนีไ้ด้วเิคราะห์ถึง 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบสอบถามในการถ่ายทอดภาวะผูน้ำตามรูปแบบ

การพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของบาส (Bass, 1985) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ

วิทยาลัยชุมชนในอเมรกิา จำนวน 122 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 

ของบาส และอโวลิโอ (2001) พบว่า ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูน้ำระดับสูง 

จะมีมากกว่าผูน้ำระดับรองลงมา และการสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้นำระดับสูงจะเป็นพืน้ฐาน

ในการถ่ายทอดผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในระดับรองลงมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ก่อนหน้านีท้ี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างดรีะหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

กับผลสำเร็จของงานประสิทธิภาพของผูน้ำ และความพึงพอใจในตัวผู้นำ เครน กูลี,่  

เดนส์อิต้า ซีเนียร์ (Crain-Gully, Denys Ita, Sr, 2003 pp. 225-A) ได้ศึกษาสำรวจลักษณะ

พิเศษของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูน้ำทางศาสนาชาวอเมริกันที่มเีชือ้สายแอฟริกัน 

ในบริเวณชายหาดซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) โดยใช้การสังเกต และสัมภาษณ์ พบว่า 

ลักษณะพิเศษของภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผูน้ำทางศาสนาชาวอเมริกันที่มเีชื้อสาย

แอฟริกันที่มอีิทธิพลในด้านต่าง ๆ คอื 1) มีการตัง้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับผูน้ำและองค์การ

ตัวอย่างขึ้นในบริเวณโบสถ์ 2) มีการกำหนดกรอบหนา้ที่และวสิัยทัศน์ที่ชัดเจนของผูน้ำขึ้น 

และ 3) ชนิดของภาวะผูน้ำ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาและการเจรญิเติบโตของชุมชน

บริเวณโบสถ ์

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม 

ผูว้ิจัยพบว่า การทำงานเป็นทีม มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 6 องค์ประกอบคือ  

1) ด้านเป้าหมายของทีม เป็นสิ่งทีต่้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยบุคลากรในทีมงาน

ร่วมกันกำหนดขึน้ ซึ่งเป้าหมายที่กำหนดขึน้นั้น ต้องมีความท้าทายของเป้าหมาย  

มคีวามเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย และเป้าหมายที่กำหนดขึน้ต้องได้รับการยอมรับ 

จากบุคลากรทุกคนในทีมงาน 2) ด้านการตดิต่อสื่อสาร เป็นการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร

หรอืคำสั่ง จากหัวหน้าทีมไปยังลูกทีม ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันทำให้ 

การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการสื่อสารที่ดจีำเป็นต้องมีหัวหนา้ทีม

ที่สื่อสารชัดเจน ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ลูกทีมที่ทำความ

เข้าใจเนื้อหาและปฏิกิรยิาตอบกลับของหัวหน้าทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ  

3) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นการแสดงความรูสึกต่อกันระหว่างบุคลากรในองค์กร 

หรอืกลุ่มบุคคลในลักษณะของความเข้าใจ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูล  
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ความสัมพันธ์อันดีซึ่งทำให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมคีวามสุข 4) ด้านการยอมรับ 

นับถือ เป็นการยอมรับในความรู้ความสามารถ ความแตกต่างด้านความคิด อารมณ์ 

ความรูส้ึก เคารพบทบาทหน้าที่ของเพื่อนร่วมทีมด้วยความจริงใจ รับฟังและให้เกียรติ 

ซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีม 5) ด้านการมีส่วนร่วมเป็นการที่

บุคลากรในโรงเรยีนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติการมสี่วนร่วมในการประเมินผล และการมสี่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ร่วมกัน และ 6) ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นการแสดงความรสูึกเชื่อใจ 

หรอืความมั่นใจ ความซื่อสัตย์ ความจรงิใจ ความเมตตากรุณา ความเชื่อถอืไดทีบุ่คลากร

ในโรงเรยีนมีต่อกันด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถใช้ความรู้ในการทำงานให้บรรลุผลได้  

   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนผูว้ิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามกรอบงานการบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็น

นิตบิุคคล ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการ

บริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป ให้เกิดประสิทธิผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง

ผูป้ฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายงาน กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืแม้กระทั่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี เพราะงานบางประเภทมีผลกระทบถึงความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการได้ และในแต่ละฝ่ายงานมรีะเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ 

เช่น การบริหารงานวิชาการมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารประกอบ 

การวัดผลประเมินผล เอกสารประกอบการคัดเลือกหนังสอื การบริหารงานงบประมาณ 

กำหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การบริหารทั่วไปมีระเบียบเกี่ยวกับระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน การบริหารงานบุคคลมีระบบเกี่ยวกบัข้อมูลบุคคล บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรยีนแต่ละคนมีความจำเป็นต้องศกึษาระเบียบ ขัน้ตอนของการดำเนินงาน 

ให้มคีวามรูอ้ย่างกระจ่างชัด และปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้นก็จะลดน้อยลง 

   จากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม 

กับประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้วจิัยค้นพบว่า การทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุน 

ให้ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก และการทำงานเป็นทีมมคีวามสัมพันธ์เชิงบวก

กับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับสูง นั่นหมายความว่า การทำงานเป็นทีมส่งผล 

ให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น หากทีมงานมรีะบบในการทำงานเป็นทีมย่อมจะส่งผล 

ให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้นตามด้วย แต่ถ้าบุคลากรในโรงเรียนขาดความเป็นทีม 

ในการทำงาน ย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนต่ำลงได้ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนีใ้ช้ระเบียบวิธวีิจัยเชงิสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

    2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    2.2 การสรา้งและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นวิเคราะห์ขอ้มูล 

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ตอนที่ 1 การทำงานเปน็ทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 22 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 

   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศกึษา 2562 จำนวนทั้งสิน้ 

3,003 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 81 คน และครูผูส้อน จำนวน 2,922 คน 

จากทั้งหมด 81 โรงเรียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 

    1.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 1,095 คน 

    1.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน  

จำนวน 21 คน และครูผูส้อน จำนวน 1,106 คน 

    1.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 6 คน 

และครูผูส้อน จำนวน 721 คน  

     นำเสนอดังตาราง 3 - 4 ตามลำดับ 

ตาราง 3 จำนวนโรงเรียนจำแนกตาม โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรยีนขนาดกลาง 

            โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

อำเภอ 
โรงเรียน

ขนาดเล็ก 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ 
รวมทั้งหมด 

1. เมืองนครพนม 4 1 2 7 

2. ปลาปาก 4 2 - 6 

3. ธาตุพนม 4 1 1 6 

4. เรณูนคร 1 - 1 2 

5. นาแก 3 1 1 5 

6. วังยาง 2 - - 2 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

อำเภอ 
โรงเรียน

ขนาดเล็ก 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ 
รวมทั้งหมด 

7. ท่าอุเทน 4 2 - 6 

8. บ้านแพง 2 1 - 3 

9. ศรสีงคราม 5 1 - 6 

10. นาหว้า 4 1 - 5 

11. โพนสวรรค์ 1 1 - 2 

12. นาทม 1 1 - 2 

13. เมืองมุกดาหาร 6 4 1 11 

14. นิคมคำสร้อย 4 1 - 5 

15. ดอนตาล 2 1 - 3 

16. ดงหลวง 1 1 - 2 

17. คำชะอี 4 1 - 5 

18. หว้านใหญ่ 1 - - 1 

19. หนองสูง 2 1 - 3 
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ตาราง  4 จำนวนประชากรผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จำแนกตามขนาด 

 ของโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

อำเภอ 

โรงเรยีนขนาดเล็ก โรงเรยีนขนาดกลาง โรงเรยีนขนาดใหญ ่

 ร
วม

ทั้ง
สิน้

 

 ผ
ู้บริ

หา
รโ

รง
เร

ยีน
 

 ค
รูผ

ู้สอ
น 

 ร
วม

 

 ผ
ู้บริ

หา
รโ

รง
เร

ยีน
 

 ค
รูผ

ู้สอ
น 

 ร
วม

 

 ผ
ู้บริ

หา
รโ

รง
เร

ยีน
 

 ค
รูผ

ู้สอ
น 

 ร
วม

 

1. เมอืงนครพนม 4 111 115 1 37 38 2 301 303 456 

2. ปลาปาก 4 85 89 2 95 97 - - - 186 

3. ธาตุพนม 4 77 81 1 29 30 1 122 123 234 

4. เรณูนคร 1 22 23 - - - 1 10

9 

110 133 

5. นาแก 3 62 65 1 59 60 1 119 120 245 

6. วงัยาง 2 34 36 - - - - - - 36 

7. ท่าอุเทน 4 77 81 2 127 129 - - - 210 

8. บ้านแพง 2 34 36 1 60 61 - - - 97 

9. ศรสีงคราม 5 102 107 1 88 89 - - - 196 

10. นาหว้า 3 47 50 1 58 59 - - - 109 

11. โพนสวรรค ์ 1 30 31 1 48 49 - - - 80 

12. นาทม 1 17 18 1 36 37 - - - 55 

13. เมืองมุกดาหาร 6 139 145 4 230 234 1 70 71 450 

14. นิคมคำสรอ้ย 4 74 78 1 51 52 - - - 130 

15. ดอนตาล 2 49 51 1 50 51 - - - 102 

16. ดงหลวง 1 16 17 1 49 50 - - - 67 

17. คำชะอ ี 4 75 79 1 42 43 - - - 122 

18. หว้านใหญ ่ 1 17 18 - - - - - - 18 

19. หนองสูง 2 27 29 1 47 48 - - - 77 

รวม 54 1,095 1,149 21 1,106 1,127 6 721 727 3,003 
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  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีน และครูผูส้อน ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ปีการศกึษา 2562 จำนวน 406 คน  

แยกเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 66 คน และครูผูส้อน จำนวน 340 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยอาศัยตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 37 - 43) และใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หนา้ 45 - 48) โดยดำเนินการเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1.2.1 เปิดตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, 

หนา้ 37 - 43) แยกตามกรอบของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 

จำนวน 406 คน จำแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 66 คน และครูผูส้อน  

จำนวน 340 คน 

    1.2.2 ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 47 - 48) จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

โดยใช้เกณฑ์ตามสัดส่วนของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน และใช้วธิีการการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) (บุญชม ศรสีะอาด, 2554, หน้า 45 - 46) โดยการจับสลาก 

ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 

     1.2.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดเป็น 1 : 4 จำแนกเป็น 

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 44 คน และครูผูส้อน จำนวน 176 คน 

     1.2.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง โดยกำหนดเป็น 1 : 7 จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 17 คน และครูผูส้อน จำนวน 119 คน 

     1.2.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ โดยกำหนดเป็น 1 : 9 จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน และครูผูส้อน จำนวน 45 คน 

     นำเสนอดังตาราง 5 - 8 ตามลำดับ 
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ตาราง  5 จำนวนโรงเรียนในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 และจำนวนโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม จำแนกตามขนาดและอำเภอ 

อำเภอ 

โรงเรียน

ขนาดเล็ก 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ 

 ร
วม

โร
งเ

รีย
นท

ั้งห
มด

 

 ร
วม

จำ
นว

น 
รร

. ท
ี่สุ่ม

ได
้ 

 จ
ำน

วน
โร

งเ
รยี

น 

 จ
ำน

วน
 ร

ร.
 ท

ีสุ่่ม
ได

 ้

 จ
ำน

วน
โร

งเ
รยี

น 

 จ
ำน

วน
 ร

ร.
 ท

ีสุ่่ม
ได

 ้

 จ
ำน

วน
โร

งเ
รยี

น 

 จ
ำน

วน
 ร

ร.
 ท

ีสุ่่ม
ได

 ้

1. เมอืงนครพนม 4 3 1 1 2 1 7 5 

2. ปลาปาก 4 3 2 1 - - 6 4 

3. ธาตุพนม 4 3 1 1 1 1 6 5 

4. เรณูนคร 1 1 - - 1 1 2 2 

5. นาแก 3 2 1 1 1 1 5 4 

6. วงัยาง 2 2 - - - - 2 2 

7. ท่าอุเทน 4 3 2 1 - - 6 4 

8. บ้านแพง 2 2 1 1 - - 3 3 

9. ศรสีงคราม 5 4 1 1 - - 6 5 

10. นาหว้า 3 3 1 1 - - 4 4 

11. โพนสวรรค ์ 1 1 1 1 - - 2 2 

12. นาทม 1 1 1 1 - - 2 2 

13. เมืองมุกดาหาร 6 5 4 2 1 1 11 8 

14. นิคมคำสรอ้ย 4 3 1 1 - - 5 4 

15. ดอนตาล 2 1 1 1 - - 3 2 

16. ดงหลวง 1 1 1 1 - - 2 2 

17. คำชะอ ี 4 3 1 1 - - 5 4 

18. หว้านใหญ ่ 1 1 - - - - 1 1 

19. หนองสูง 2 2 1 1 - - 3 3 

รวม 54 44 21 17 6 5 81 66 
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ตาราง 6 รายชื่อโรงเรยีนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

            รายอำเภอ โรงเรียนขนาดเล็ก 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. เมอืงนครพนม 

 

1. คำเตยอุปถัมภ์ 1 4 5 

2. ศรบีัวบานวิทยาคม 1 4 5 

3. วังกระแสวิทยาคม 1 4 5 

2. ปลาปาก 4. กุตาไก้วทิยาคม 1 4 5 

5. ธรรมโฆษิตวทิยา 1 4 5 

6. มหาชัยวิทยาคม 1 4 5 

3. ธาตุพนม 7. โพนแพงพทิยาคม 1 4 5 

8. กุดฉิมวิทยาคม 1 4 5 

9. นาถ่อนพัฒนา 1 4 5 

4. เรณูนคร 10. ดงดาวแจง้พัฒนศกึษา 1 4 5 

5. นาแก 11. พระซองสามัคคีวิทยา 1 4 5 

12. หนองบ่อวิทยานุกูล 1 4 5 

6. วงัยาง 13. วังยางวิทยาคม 1 4 5 

14. หนองโพธิ์พิทยาคม 1 4 5 

7. ท่าอุเทน 15. ไชยบุรีวทิยาคม 1 4 5 

16. ท่าจำปาวิทยา 1 4 5 

17. เชยีงยืนวิทยา 1 4 5 

8. บ้านแพง 

 

18. ภูลังกาพิทยาคม 1 4 5 

19. หนองแวงวทิยานุกูล 1 4 5 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 ผ
ูบ้ร

ิหา
รโ

รง
เร

ียน
 

 ค
รูผ

ูส้อ
น 

รว
ม 

9. ศรสีงคราม 

 

20. สามผงวิทยาคม 1 4 5 

21. สนธิราษฎร์วิทยา 1 4 5 

22. นาเดื่อพิทยาคม 1 4 5 

23. บ้านข่าพิทยาคม 1 4 5 

10. นาหว้า 

 

24. นางัวราษฎร์รังสรรค์ 1 4 5 

25. ดอนเสียวแดงพทิยาคม 1 4 5 

26. อุดมพัฒนศกึษา 1 4 5 

11. โพนสวรรค ์ 27. ค้อวิทยาคม 1 4 5 

12. นาทม 28. หนองซนพิทยาคม 1 4 5 

13. เมืองมุกดาหาร 

 

29. นาโสกวิทยาคาร 1 4 5 

30. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 1 4 5 

31. ดงเย็นวิทยาคม 1 4 5 

32. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 4 5 

33. เมืองมุกวิทยาคม 1 4 5 

14. นิคมคำสรอ้ย 

 

34. อุดมวิทย์ 1 4 5 

35. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1 4 5 

36. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 4 5 

15. ดอนตาล 37. ผาเทิบวิทยา 1 4 5 

16. ดงหลวง 38. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภเิษก 1 4 5 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

17. คำชะอ ี 39. คำบกวิทยาคาร 1 4 5 

40. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 4 5 

41. คำชะอีพิทยาคม 1 4 5 

18. หว้านใหญ ่ 42. หว้านใหญ่วิทยา 1 4 5 

19. หนองสูง 43. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1 4 5 

44. หนองแวงวิทยาคม 1 4 5 

รวม 44 176 220 

 

ตาราง 7 รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

            รายอำเภอ โรงเรียนขนาดกลาง 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. เมอืงนครพนม 1. บ้านผึ้งวิทยาคม 1 7 8 

2. ปลาปาก 2. ปลาปากวิทยา 1 7 8 

3. ธาตุพนม 3. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1 7 8 

4. นาแก 4. นาแกพิทยาคม 1 7 8 

5. ท่าอุเทน 5. พะทายพิทยาคม 1 7 8 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

6. บา้นแพง 6. บ้านแพงพิทยาคม 1 7 8 

7. ศรีสงคราม 7. สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1 7 8 

8. นาหวา้ 8. นาหว้าพิทยาคม 1 7 8 

9. โพนสวรรค ์ 9. โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1 7 8 

10. นาทม 10. นาทมวิทยา 1 7 8 

11. เมืองมุกดาหาร 

 

11. ผึ่งแดดวิทยาคาร 1 7 8 

12. มุกดาวิทยานุกูล 1 7 8 

12. นิคมคำสรอ้ย 13. คำสรอ้ยพิทยาสรรค์ 1 7 8 

13. ดอนตาล 14. ดอนตาลวิทยา 1 7 8 

14. ดงหลวง 15. ดงหลวงวิทยา 1 7 8 

15. คำชะอ ี 16. คำชะอีวทิยาคาร 1 7 8 

16. หนองสูง 17. หนองสูงสามัคคีวิทยา 1 7 8 

รวม 17 119 136 
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ตาราง 8 รายชื่อโรงเรยีนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

            รายอำเภอ โรงเรียนขนาดใหญ่ 

อำเภอ ชื่อโรงเรยีน 

จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

1. เมอืงนครพนม 1. นครพนมวิทยาคม 1 9 10 

2. ธาตุพนม 2. ธาตุพนม 1 9 10 

3. เรณูนคร 3. เรณูนครวิทยานุกูล 1 9 10 

4. นาแก 4. นาแกสามัคคีวิทยา 1 9 10 

5. เมอืงมุกดาหาร 5. มุกดาหาร 1 9 10 

รวม 5 45 50 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  การวิจัย เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผูว้ิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

   2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

    ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถาม 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่ส่งต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน ซึ่งมี 3 ตอน คือ  

     ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจ

รายการ (Check list) โดยการสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน 

     ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทำงานเป็นทีม 

ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดวิธีคิดของลิเคิอร์ท  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 107) แบ่งเป็นระดับการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

      5 หมายถึง  มรีะดับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมากที่สุด 

      4 หมายถึง  มรีะดับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก 

      3 หมายถึง  มรีะดับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง 

      2 หมายถึง  มรีะดับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อย 

      1 หมายถึง  มรีะดับการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

     ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 แบบสอบถามเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดวิธีคิดของลิเคิอร์ท  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2553, หนา้ 107) แบ่งเป็นระดับการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

      5 หมายถึง มรีะดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด 

      4 หมายถึง มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ 

ในระดับมาก 

      3 หมายถึง มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ 

ในระดับปานกลาง 

      2 หมายถึง มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนการอยู่ในระดับน้อย 

      1 หมายถึง มีระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในน้อยที่สุด 

     การแปลความหมายใช้เกณฑ์ของการแปลความหมาย 

ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553, หนา้ 170) ดังนี้ 

      4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับการทำงานเป็นทีม / 

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

      3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับการทำงานเป็นทีม / 

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับมาก 

      2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับการทำงานเป็นทีม / 

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51 - 2.50  หมายถึง ระดับการทำงานเป็นทีม / 

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
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      1.00 - 1.50  หมายถึง ระดับการทำงานเป็นทีม / 

ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับน้อยที่สุด 

   2.2 การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเครื่องมอื 

    การสรา้งเครื่องมอืในการวิจัยในครั้งนี ้มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

     2.2.1 ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาในตำรา เอกสาร 

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     2.2.2 นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาประมวลเป็นองค์ความรู้และ

นำมาสร้างเป็นนิยามตัวแปร 

     2.2.3 นำตัวบ่งชีห้รอืตัววัดคุณภาพในนิยามตัวแปรมาสร้าง 

เป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือ้หา 

     2.2.4 ดำเนนิการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content 

validity) ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 คน 

และหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญมีรายชื่อดังนี้ 

      2.2.4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

      2.2.4.2 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

      2.2.4.3 นายยศกร สทิธิศักดิ์ไพบูล ศกึษานิเทศก์  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

      2.2.4.4 ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

      2.2.4.5 นายวชิระ ปะทะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

       โดยค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ 

ต่อแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0.8 - 1.0  
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     2.2.5 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ  

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

     2.2.6 ผูศ้กึษานำแบบสอบถามที่พัฒนา แก้ไขสมบูรณ์แล้วนำ

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำนวน 5 โรงเรียน 

จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 23  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาครั้งนี้  

     2.2.7 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชไ้ปหาคุณภาพของเครื่องมอื  

โดยนำขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อ 

โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation) ระหว่างคะแนน 

รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) โดยแบบสอบถามด้านการทำงานเป็นทีม  

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.38 - 0.79 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98

แบบสอบถามด้านประสิทธิผลของโรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.81  

และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.98 

     2.2.8 นำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ

วิทยานิพนธ์ อีกครั้ง 

     2.2.9 จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ศกึษาเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศกึษาครั้งนี้ โดยดำเนินการเก็บข้อมูล

ผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 โดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 406 คน และได้ดำเนินการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 ขอหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ถึงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อนของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

   3.2 นำแบบสอบถามที่จัดทำขึน้ไปดำเนนิการเก็บข้อมูลกับผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอนของโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศกึษาให้ทราบและขอรับแบบสอบถามคนืหลังจากตอบ

แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พรอ้มทั้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของขอ้มูล 

   3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแลว้แต่ละชุดนำไป 

ลงรหัส 

   3.4 การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป 

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมข้อมูล มีลำดับดังนี้ 

   4.1 นำข้อมูลที่ลงรหัสแลว้กรอกลงในแบบฟอร์มการลงรหัสทั่วไป 

(general coding form) ซึ่งเป็นการเตรยีมข้อมูล เพื่อส่งไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

   4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรต้น (ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม) ได้แก่ สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาด

ของโรงเรียน ใช้สถิตคิ่าร้อยละ (Percentage) 

   4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean:   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ด้วยการกำหนด

เกณฑ์และความหมายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย (Mean:   ) (บุญชม ศรสีะอาด, 2553, 

หนา้ 133) 

      ค่าเฉลี่ย   .....    ระดับค่าเฉลี่ย 

    4.51 - 5.00  ....    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

    3.51 - 4.50  ....    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

    2.51 - 3.50  ....    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

    1.51 - 2.50  .....    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 

    1.00 - 1.50  .....    มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   4.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มสีถานภาพการดำรงตำแหน่งแตกต่างกัน 

วิเคราะห์การทดสอบ t-test ชนิด Independent samples 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



152 

   4.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต 

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน 

แตกต่างกัน วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

   4.6 กรณีผลการทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One Way ANOVA) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ .01  

ทำการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe  

   4.7 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ใช้การหาค่า

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) โดยมีเกณฑ์

การแปลความหมาย พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998, p. 118) 

    ค่า r    .....   ระดับของความสัมพันธ์ 

    .91 - 1.00  .....   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

    .71 - .90  .....   มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

    .51 - .70  .....   มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

    .31 - .50  .....   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

    .00 - .30  .....   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก 

   4.8 การหาอำนาจพยากรณ์ การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ใช้การวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณชนิดการวิเคราะห์ทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สถิต ิ

ดังนี้ 

   5.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่  

    5.1.1 ร้อยละ (Percentage) 

    5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    5.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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   5.2 สถิตทิี่ใชห้าคุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

    5.2.1 การวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม  

โดยใช้สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) 

    5.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’Alpha-Coefficient) 

   5.3 สถิตทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน 

    5.3.1 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 1 การทำงานเป็นทีม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก สถิตทิี่ใชค้ือค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

    5.3.2 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก สถิตทิี่ใชค้ือค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

    5.3.3 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 3 การทำงานเป็นทีมของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน สถิตทิี่ใชค้ือ การทดสอบ t-test 

ชนิด Independent samples และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

    5.3.4 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบ t-test  

ชนิด Independent samples และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

    5.3.5 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 5 การทำงานเป็นทีม 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความสัมพันธ์ทางบวก  

ใช้การหาค่า สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
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    5.3.6 การทดสอบสมมุตฐิานข้อที่ 6 การทำงานเป็นทีมอย่างน้อย  

1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 มีความสัมพันธ์ทางบวก ใช้สถิตวิิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 22 

 ผูว้ิจัยดำเนินการ โดยการคัดเลือกระดับการทำงานเป็นทีมที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

โดยผู้วจิัยดำเนินการดังนี้ นำเอาผลการวิเคราะห์ด้านที่มีระดับการทำงานเป็นทีมน้อยกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยรวม มาสร้าง

แบบสัมภาษณ์หาแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมกับการพัฒนาประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 มาร่างเป็น 

แนวทางการพัฒนา และนำเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

และสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมกับการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรยีน 

โดยมีผู้เช่ียวชาญในการพิจารณาแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  2. ผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  3. นายยศกร สทิธิศักดิ์ไพบูล ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  4. ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  5. นายวชิระ ปะทะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 
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  6. นายธงชัย คำชนะ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  7. นายยอดชาย พ่อหลอน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  8. นายพิทักษ์เกียรต ิบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  9. นางรุ่งนภา ศรไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนค้อวิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

  10. นางพรรณี ฤาชากูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัย เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผู้วิจัยนำเสนอ

ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยได้

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  n  แทน กลุ่มตัวอย่าง 

     แทน คะแนนเฉลี่ย 

  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t   แทน ค่าสถิตกิารแจกแจง (t-test) 

  F  แทน ค่าสถิตกิารแจกแจง (F-test) 

  df  แทน ค่าระดับช้ันแห่งความอิสระ 

  SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง 

  MS แทน ค่าความแปรปรวน 

  *  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  Rxy  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

      การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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  R2  แทน ค่าสัมประสิทธิก์ารพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์ 

  S  แทน การทำงานเป็นทีม 

  E  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียน 

  a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

  b  แทน ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 

  ß  แทน ค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณ์ในรูปของคะแนน 

      มาตรฐาน 

  S1  แทน การทำงานเป็นทีมด้านเป้าหมายของทีม 

  S2  แทน การทำงานเป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสาร 

  S3  แทน การทำงานเป็นทีมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 

  S4  แทน การทำงานเป็นทีมด้านการยอมรับนับถือ 

  S5  แทน การทำงานเป็นทีมด้านการมีส่วนร่วม 

  S6  แทน การทำงานเป็นทีมด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

  E1  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการ 

  E2  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารงานงบประมาณ 

  E3  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล 

  E4  แทน ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบริหารทั่วไป 

  Y´  แทน การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้จาก 

      สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Z´  แทน การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่ได้จาก 

      สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัย เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้เสนอขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน 
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  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โดยรวมและรายด้าน 

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โดยรวมและรายด้าน 

  ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานและขนาดโรงเรียน 

ที่ต่างกัน 

  ตอนที่ 5 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน  

และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน 

  ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 7 การวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 8 หาแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คอื ผูอ้ำนวยการโรงเรียน  

และครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 จำนวน 406 ฉบับ 

ได้รับกลับคืนทั้งหมด 406 ฉบับ ได้ตรวจความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม 

มีความสมบูรณ์ 406 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้เสนอ

ตามลำดับ ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ 

ในการทำงาน และขนาดของโรงเรยีน 

   ผูว้ิจัยได้สังเคราะห์และวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามสถานภาพ 

การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน ดังตาราง 9 

ตาราง 9 จำนวนและข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

            การดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดของโรงเรียน 

ที ่ สถานภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง 

N ร้อยละ 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

1.1 ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

1.2 ครูผูส้อน 

 

66 

340 

 

16.26 

83.74 

รวม 406 100.00 

2 ประสบการณ์ในการทำงาน 

2.1 น้อยกว่า 5 ปี 

2.2 ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 

2.3 มากกว่า 10 ปี 

 

129 

142 

135 

 

31.77 

34.98 

33.25 

รวม 406 100.00 

3 ขนาดของโรงเรียน 

3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

 

220 

136 

50 

 

54.19 

33.50 

12.31 

รวม 406 100.00 

 

 จากตาราง 9 ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

จำนวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.26 และครูผูส้อน จำนวน 340 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.74 
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ประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 129 คน คิดเห็นรอ้ยละ 31.77 

ประสบการณ์ในการทำงาน ตัง้แต่ 5 - 10 ปี จำนวน 142 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.98  

และประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี จำนวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.25 

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.19 ปฏิบัติหนา้ที่ 

ในโรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 136 คนคิดเป็นรอ้ยละ 33.50 และปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรยีน

ขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31  

  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรยีน  

และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน 

   ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 10 - 16 

ตาราง 10  วิเคราะห์ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน โดยรวม 

ด้านที่ การทำงานเป็นทีม 
  S.D. 

แปล

ความหมาย 

1 ด้านเป้าหมายของทีม 4.23 0.70 มาก 

2 ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.22 0.64 มาก 

3 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 4.28 0.82 มาก 

4 ด้านการยอมรับนับถือ 4.27 0.77 มาก 

5 ด้านการมีส่วนร่วม 4.34 0.52 มาก 

6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.37 0.56 มาก 

รวม 4.28 0.61 มาก 
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 ตาราง 10 การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( = 4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( = 4.37) ด้านการมสี่วนร่วม  

( = 4.34) และด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ ( = 4.28) 

ตาราง 11 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านเป้าหมายของทีม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน 

ข้อที ่ ด้านเป้าหมายของทีม 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ผูบ้ริหารกำหนดบทบาท แนวทาง อำนาจ หน้าที่ 

ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของครู 

อย่างชัดเจน 

4.42 0.65 มาก 

2 ผูบ้ริหารมกีารประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนด

ตารางการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน 

อย่างชัดเจน 

4.35 0.68 มาก 

3 ผูบ้ริหารและครูมกีารกำหนดแนวทาง 

และวัตถุประสงค์ การทำงานที่ชัดเจนร่วมกัน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

4.27 0.67 มาก 

4 ผูบ้ริหารและครูถ่ายทอดความรูส้ึกต่อกัน  

อย่างตรงไปตรงมา 

4.05 0.97 มาก 

5 ผูบ้ริหารและครูมกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

หาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

4.23 1.02 มาก 

6 ผูบ้ริหารให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็น

ของทุกคน 

4.08 1.02 มาก 

7 ครูใหค้วามสำคัญต่อเป้าหมายส่วนรวมมากกว่า

ส่วนตัว 

4.17 0.83 มาก 

รวม 4.23 0.70 มาก 
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 จากตาราง 11 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านเป้าหมายของทีม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.23) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารกำหนด

บทบาท แนวทาง อำนาจ หน้าที่ ความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานของครูอย่างชัดเจน 

(  = 4.42) ผูบ้ริหารมกีารประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดตารางการปฏิบัติงาน 

และวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (  = 4.35) และผูบ้ริหารและครูมีการกำหนดแนวทาง

และวัตถุประสงค์ การทำงานที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ของโรงเรียน (  = 4.27) 

ตาราง 12 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการติดต่อสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน 

ข้อที ่ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ครูได้รับข้อมูลในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

และทั่วถึง 

4.31 0.68 มาก 

 

2 ครูสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

ที่แตกต่างได้อย่างเปิดเผย 

4.30 0.84 มาก 

3 ผูบ้ริหารและครูมกีารสื่อสารกันด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย 

4.21 0.83 มาก 

4 ผูบ้ริหารและครูมวีิธีการสื่อสารที่หลากหลาย 

กับบุคคลนอกหน่วยงาน 

4.24 0.67 มาก 

5 ครูมีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ในการปฏิบัติงาน 

4.16 0.80 มาก 

6 ครูมีการสื่อสารที่ดี ทำใหก้ารปฏิบัติงานสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ 

4.25 0.81 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการติดต่อสื่อสาร   S.D. 
แปล 

ความหมาย 

7 ครูมีการสื่อสารด้วยความจริงใจ และเข้าใจ

ข่าวสารที่ได้รับตรงกัน 

4.16 0.86 มาก 

 

8 ครูมีการประสานงานหรอืกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อสนับสนุนการทำงาน 

4.22 0.67 มาก 

9 ครูมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมปีระสิทธิภาพ 4.15 0.81 มาก 

10 ครูมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ในโรงเรยีน 

4.23 0.62 มาก 

รวม 4.22 0.64 มาก 

 จากตาราง 12 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการตดิต่อสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.22) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ครูได้รับข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

อย่างชัดเจนและทั่วถึง (  = 4.31) ครูสามารถอภปิรายแสดงความคดิเห็นที่แตกต่างได้ 

อย่างเปิดเผย (  = 4.30) และครูมีการสื่อสารที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ (  = 4.25) 

ตาราง 13 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ข้อที ่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ครูมีการช่วยเหลอืกันและมีน้ำใจต่อกัน 4.35 0.81 มาก 

2 ครูใหก้ารสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 4.24 0.86 มาก 

3 ครูทำงานร่วมกันอย่างมคีวามสุข 4.30 0.99 มาก 

4 ครูมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 4.23 0.86 มาก 

รวม 4.28 0.82 มาก 
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 จากตาราง 13 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ครูมีการช่วยเหลือกันและมีน้ำใจต่อกัน 

(  = 4.35) ครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข (  = 4.30) และครูใหก้ารสนับสนุนเกือ้กูล

ซึ่งกันและกัน (  = 4.24) 

ตาราง 14 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการยอมรับนับถือ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

             และครูผูส้อน 

ข้อที ่ ด้านการยอมรับนับถือ 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ครูใหก้ารยอมรับในความรู้ความสามารถ 

ของกันและกันด้วยความจริงใจ 

4.28 0.84 มาก 

2 ครูมีความตระหนักว่าทุกคนมคีวามสำคัญ 

ในการทำงาน 

4.28 0.83 มาก 

3 ครูเคารพในบทบาทหนา้ที่ของกันและกัน 4.34 0.86 มาก 

4 ครูใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน 4.31 0.87 มาก 

5 ครูใหก้ารยอมรับเหตุผลของกันและกัน 4.23 0.84 มาก 

6 ครูยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ 

4.15 0.84 มาก 

7 ครูมีความเชื่อม่ันว่าทุกคนสามารถทำงาน

ร่วมกันใหบ้รรลุเป้าหมายได้ 

4.32 0.83 มาก 

รวม 4.27 0.77 มาก 

 

 จากตาราง 14 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการยอมรับนับถือ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.27) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ครูเคารพในบทบาทหนา้ที่ของกัน 
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และกัน (  = 4.34) ครูมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ 

(  = 4.32) และครูใหเ้กียรตซิึ่งกันและกัน (  = 4.31) 

ตาราง 15 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน 

ข้อที ่ ด้านการมีส่วนร่วม 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ครูมีส่วนในความภาคภูมใิจในผลงาน 

ของโรงเรียน 

4.40 0.57 มาก 

2 ครูช่วยเหลือและพัฒนาสถานศกึษา 

ในด้านต่าง ๆ 

4.36 0.67 มาก 

3 ครูเต็มใจและทุ่มเทความรูค้วามสามารถ 

อย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4.37 0.72 มาก 

4 ครูมีอำนาจการตัดสินใจในงานที่รับผดิชอบ 4.37 0.59 มาก 

5 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคน 

มีส่วนทำให้โรงเรยีนประสบความสำเร็จ 

4.42 0.56 มาก 

6 ครูช่วยเหลือกันในการทำงาน 4.20 0.94 มาก 

7 ผูบ้ริหารร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะครู 4.23 0.70 มาก 

รวม 4.34 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 15 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการมสี่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.34) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคน 

มีส่วนทำให้โรงเรยีนประสบความสำเร็จ (  = 4.42) ครูมีส่วนในความภาคภูมิใจในผลงาน

ของโรงเรียน (  = 4.40) และครูเต็มใจและทุ่มเทความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ 

เพื่อปรับปรุงโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล (  = 4.37) 
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ตาราง 16 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 

             โรงเรยีน และครูผูส้อน 

ข้อที ่ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ครูได้รับการมอบหมายงานที่สำคัญ 

จากผู้บริหารอยู่เสมอ 

4.46 0.61 มาก 

2 ครูมีอำนาจการตัดสินใจในงานที่รับผดิชอบ 4.40 0.62 มาก 

3 ครูวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

ด้วยตนเอง 

4.42 0.63 มาก 

4 ครูได้รับโอกาสจากผู้บริหารใหร้ายงาน

ความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ ๆ  

อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิ้น 

4.38 0.62 มาก 

5 ผูบ้ริหารให้โอกาสครูเปิดเผยข้อมูล 

ในการพัฒนาการศกึษา 

4.32 0.67 มาก 

6 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้แสดง 

ความคิดเห็นและแสดงความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 

4.38 0.77 มาก 

7 ผูบ้ริหารขอคำปรึกษาหารือจากครูบ่อย ๆ  

ทั้งในที่ประชุมและสถานที่ทั่วไป 

4.23 0.93 มาก 

รวม 4.37 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 16 ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ครูได้รับการมอบหมายงานที่สำคัญ

จากผู้บริหารอยู่เสมอ (  = 4.46) ครูวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วย

ตนเอง ( = 4.42) และครูมีอำนาจการตัดสินใจในงานที่รับผดิชอบ ( = 4.40) 
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 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผู้สอน โดยรวมและรายด้าน 

  ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 17 - 21 

ตาราง 17 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวม 

ด้าน ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 4.24 0.56 มาก 

2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4.28 0.52 มาก 

3 ด้านการบริหารงานบุคคล 4.30 0.58 มาก 

4 ด้านการบริหารทั่วไป 4.28 0.54 มาก 

รวม 4.28 0.53 มาก 

 

 ตาราง 17 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวม  

อยู่ในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล (  = 4.30) ด้านการบริหาร 

งานงบประมาณ (  = 4.28) ดา้นการบริหารทั่วไป (  = 4.28) และด้านการบริหาร 

งานวิชาการ (  = 4.24) 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



169 

ตาราง 18 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน  

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  

 

 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

การดำเนินการเกี่ยวกับสาระหลักสูตรท้องถิ่น  

ได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีหลักการ จุดมุ่งหมาย 

โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรสถานศกึษา 

4.20 0.78 มาก 

2 การวางแผนงานวิชาการ มีการเตรียมการล่วงหน้า 

กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน 

อย่างชัดเจน กำหนดผูร้ับผิดชอบ ระยะเวลา 

และทรัพยากรที่ใช้ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

การดำเนินงาน 

4.29 0.71 มาก 

3 กระบวนการพัฒนานักเรียนได้ดำเนินการปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้เอง สามารถนำ

ความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้  

4.31 0.65 มาก 

4 การพัฒนาหลักสูตร มกีารวิเคราะห์หลักสูตร 

สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความต้องการ 

ของชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสรา้ง และเนือ้หา

สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลาง 

4.35 0.77 มาก 

5 แผนการจัดเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ครบทุก

สาระ ครบทุกชั้น และมกีระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความตอ้งการ 

ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน 

4.32 0.63 มาก 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  

 

 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

6 การวัดผลประเมินผล มีระเบียบและแนวปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน เครื่องมอืและวิธีการวัดผลประเมิน 

ที่หลากหลาย ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้ 

4.29 0.76 มาก 

7 

 

การวิจัยดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

การศกึษา เผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสาร

งานวิจัยที่หลากหลาย  

4.16 0.82 มาก 

8 แหล่งเรียนรู้มีทะเบียนทั้งภายในภายนอก แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมใหค้รู นักเรียน 

และชุมชนใช้แหล่งเรียนรู้ และมีการกำกับ ตดิตาม 

ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

4.17 0.73 มาก 

9 ดำเนนิการนิเทศ โดยมีแผนการนเิทศ ประเมินผล 

การนเิทศที่หลากหลาย และนำผลการนิเทศมาใช้

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

4.23 0.74 มาก 

10 การแนะแนวใชก้ระบวนการที่หลากหลาย ตดิตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว และนำผลจาก 

การแนะแนวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

ของนักเรียน 

4.23 0.75 มาก 

11 การประกันคุณภาพ มแีผนการดำเนินงานประกัน

คุณภาพ มีการติดตาม ประเมินผล และนำข้อมูล

มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

4.26 0.63 มาก 

12 การพัฒนาชุมชนด้านวิชาชีพ มวีิธีการ เทคนิค 

และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพ 

และคุณภาพของประชาชนในชุมชน 

4.17 0.73 มาก 
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ตาราง 18  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
  

 

 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

13 มีการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศกึษาและองค์กรอื่น 

4.26 0.64 มาก 

14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

4.08 0.74 มาก 

15 

 

ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติด้านวิชาการ 

ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 

ด้านวิชาการของโรงเรียน 

4.30 0.76 มาก 

16 การสำรวจความตอ้งการหนังสอืเรียน ดำเนินการ

คัดเลือก จัดหาแบบเรียนที่มเีนือ้หาตรงตาม

หลักสูตร น่าสนใจเหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถของนักเรียน  

4.29 0.72 มาก 

17 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

มีคณะกรรมการดำเนินงาน และติดตาม 

ประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง 

4.25 0.71 มาก 

รวม 4.24 0.56 มาก 

 

 จากตาราง 18 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า 

ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตร  

มีการวิเคราะห์หลักสูตร สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน กำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระ
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ของหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง (  = 4.35) แผนการจัดเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียน

เป็นสำคัญ ครบทุกสาระ ครบทุกชั้น และมีกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

และสอดคล้องกับความตอ้งการ ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน (  = 4.32)  

และกระบวนการพัฒนานักเรียนได้ดำเนนิการปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้เอง 

สามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได้ (  = 4.31) 

ตาราง 19 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน  

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ   

 

 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 

 

การจัดทำและเสนองบประมาณ มีการวิเคราะห์  

และพัฒนานโยบายทางการศกึษา จัดทำ

แผนกลยุทธ์ หรอืแผนพัฒนาการศกึษา  

และวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ 

ของบประมาณ 

4.38 0.63 มาก 

2 การบริหารงานงบประมาณด้านการจัดสรร

งบประมาณ ดำเนินการตามขั้นตอน 

อย่างเป็นระบบ มีการเบิกจ่ายและการอนุมัติ

งบประมาณตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และมี 

การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กำหนด 

4.27 0.70 มาก 

3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ

รายงานผลการใชเ้งินและผลการดำเนินงาน  

มีการตรวจสอบติดตามการใช้เงนิและผลการ

ดำเนนิงานตามขั้นตอน และมีการประเมินผล

การใชเ้งินและผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

4.26 0.65 มาก 
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ตาราง 19  (ต่อ) 

 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานงบประมาณ   

 

 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

4 

 

การจัดการทรัพยากร มีการระดมทรัพยากร  

มีการจัดหารายได้และผลประโยชน์ มีการจัด

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา มีการจัดกองทุน

สวัสดิการเพื่อการศกึษา 

4.18 0.64 มาก 

5 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษา

เงิน การจ่ายเงนิ การนำส่งเงนิ การโอนเงนิ  

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

4.19 0.63 มาก 

6 การจัดทำบัญชีการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

มีการจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน  

และมีการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 

ทะเบียน และรายงาน 

4.31 0.66 มาก 

7 การจัดทำระบบฐานขอ้มูลสินทรัพย์ของ

สถานศกึษา มีการหาพัสดุ การกำหนดแบบรูป

รายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

จา้งตามกฎหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด  

และมกีารควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่าย

พัสดุ 

4.33 0.65 มาก 

รวม 4.28 0.52 มาก 

 

 จากตาราง 19 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพจิารณา

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้  

การจัดทำและเสนองบประมาณ มีการวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
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จัดทำแผนกลยุทธ์ หรอืแผนพัฒนาการศกึษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอ 

ของบประมาณ (  = 4.38) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศกึษา มกีารหา

พัสดุ การกำหนดแบบรูปรายการหรอืคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีการควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ (  = 4.33) 

และการจัดทำบัญชีการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มกีารจัดทำรายงานการเงิน 

และงบการเงิน และมีการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(  = 4.31) 

ตาราง 20 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน  

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล   
 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

ล่วงหนา้ และมีการกำหนดวิธีการที่จะได้มา

ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ตอ้งการ  

4.44 0.69 มาก 

2 การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถตรง 

ตามงาน ดำเนินการสรรหาเป็นไป 

ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  

และดำเนินการสรรหาเป็นตามกฎหมาย

กำหนด 

4.38 0.70 มาก 

3 ดำเนนิการเกี่ยวกับการส่งเสริมใหบุ้คลากร 

มีการเพิ่มพูนความรู้ การศึกษาต่อ การศกึษา

ดูงาน ใหม้ีความรูค้วามสามารถ ทักษะ 

และทัศนคตทิี่ดี ในการทำงานอันส่งผล 

ให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ 

4.25 0.64 มาก 
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ตาราง 20  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล   
 

S.D. 
แปล 

ความหมาย 

4 การตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเดือน สิ่งตอบแทน

ต่าง ๆ ที่รัฐหรือหน่วยงานองค์การจัดให้

บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปด้วย 

ความยุติธรรม 

4.21 0.81 มาก 

5 การประเมนิผลงานของบุคลากร ปฏิบัติงาน

ได้ผลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และนำมาใช้

ในการส่งเสริม หรอืแก้ไขปัญหาใหพ้นักงาน

ทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.26 0.71 มาก 

6 การดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจาก

ราชการ การให้ออกจากราชการ และการ 

ไล่ออก ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายกำหนด  

4.29 0.70 มาก 

รวม 4.30 0.58 มาก 

 

 จากตาราง 20 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30) เมื่อพจิารณา 

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้  

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนล่วงหนา้ และมีการกำหนดวิธีการที่จะได้มา 

ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ตอ้งการ ( = 4.44) การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้บุคลากร

ที่มคีวามรูค้วามสามารถตรงตามงาน ดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

โปร่งใส และดำเนินการสรรหาเป็นตามกฎหมายกำหนด ( = 4.38) และการดำเนินการ

เกี่ยวกับการลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ และการไล่ออก ดำเนินการ

เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายกำหนด ( = 4.29) 
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ตาราง 21 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

             เขต 22 ด้านการบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

             และครูผูส้อน  

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการ  

บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  

4.33 0.62 มาก 

2 ระบบการประสานงานและเครือข่าย

การศกึษา บุคลากรมีความรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา และมีแผน

หรอืโครงการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่าย 

4.27 0.75 มาก 

3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  

มีการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด การวัด

และประเมินผล วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค มีการจัดรายงาน  

และรายงานสาธารณชน  

4.32 0.71 มาก 

4 การนำผลการวิจัยมาปรับใช้ในการจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

4.14 0.77 มาก 

5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

มีการวิเคราะห์โครงสรา้ง ภารกิจ  

มีการออกแบบ วางแผน ดำเนินการ 

ประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหาร 

ให้ประสิทธิภาพ 

4.25 0.80 มาก 
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ตาราง 21  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

มีการศกึษาระเบียบ กฎหมาย และ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ 

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน สร้าง

เครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน และนำ

ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

มาตรฐาน 

4.28 0.71 มาก 

7 การสำรวจขอ้มูลทางเทคโนโลยี วางแผน 

กำหนดนโยบายและแนวทางการนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากรให้

มีความรูค้วามสามารถและทักษะในการผลิต

รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี และมีการ

ประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.31 0.67 มาก 

8 การดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ  

การรับ-ส่งงานในหนา้ที่ราชการ การมอบ

อำนาจหน้าที่งาน การประชุมภายใน

สถานศกึษา ยานพาหนะ ดำเนิน 

อย่างเป็นระบบ 

4.46 0.61 มาก 

9 การบริหารจัดการอาคารสถานที่  

มีการวางแผน การบำรุง ดูแลและพัฒนา

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ติดตาม 

ประเมิน และรายงานการใช้อาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อม 

4.27 0.77 มาก 
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ตาราง 21  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

10 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน มีการประสาน

ความร่วมมอืกับท้องถิ่น จัดระบบข้อมูล

สารสนเทศจากการสำมะโนผูเ้รียน  

และดำเนินการเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

ให้เขตพืน้ที่ 

4.33 0.66 มาก 

11 การรับนักเรียน มกีารประสานงาน 

การดำเนินการแบ่งเขตพืน้ที่บริการ

การศกึษา กำหนดแผนการรับนักเรียน 

สร้างความร่วมมอืกับองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น ประเมนิผลและรายงานผลการ 

รับนักเรียน 

4.21 0.67 มาก 

12 การดำเนินการการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศกึษาผ่านการเห็นชอบของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสีย และดำเนินการเป็นตามระเบียบ

ขั้นตอน 

4.27 0.70 มาก 

13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย  

มีการดำเนินการจัดการศกึษา ประสาน

เชื่อมโยงประสานความร่วมมอื และมี 

การตดิตามประเมินผลการส่งเสริม 

และประสานงาน 

4.20 0.66 มาก 
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ตาราง 21  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

มีการประชาสัมพันธ์ วางแผนระบบการใช้

ทรัพยากร ติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานการระดมทรัพยากร 

เพื่อการศกึษา 

4.27 0.69 มาก 

15 การทัศนศกึษา มกีารศกึษาระเบียบ 

กฎหมาย การดำเนินงานทัศนศกึษา 

ดำเนนิการอย่างความปลอดภัย  

และประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศกึษา 

4.28 0.69 มาก 

16 งานกิจการนักเรียน มีการวางแผน 

ดำเนนิการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนได้มสี่วนร่วม กิจกรรม

ส่งเสริมประสบการณ์จริง และประเมินผล 

เพื่อปรับปรุงแก้ไข  

4.40 0.63 มาก 

17 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษามีการ

สำรวจความตอ้งการในการเผยแพร่ข่าวสาร

ข้อมูล วางแผนการประชาสัมพันธ์ พัฒนา

บุคลากร และมีการติดตามประเมินผลการ

ประชาสัมพันธ์ 

4.33 0.70 มาก 

18 มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการ 

จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัด

การศกึษา 

4.30 0.70 มาก 
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ตาราง 21  (ต่อ) 

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป 
  S.D. 

แปล 

ความหมาย 

19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น มีการวางแผนและกำหนดแนวทาง

ในการดำเนินงานประสานงานกับเขตพื้นที่ 

แต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบ และมีการ

ติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนนิงาน 

4.27 0.67 มาก 

20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

มีการจัดระบบ ตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนา

การศกึษาของสถานศกึษาและการรายงาน

เป็นปัจจุบัน 

4.31 0.67 มาก 

21 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตาม

โครงสรา้งและภารกิจ วเิคราะห์ความเสี่ยง

ของการดำเนินงาน วางแผนการจัดระบบ

การควบคุมภายใน ดำเนินการควบคุมตาม

หลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงาน

ตรวจเงนิแผ่นดินกำหนด และประเมินผล

และรายงานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน 

4.17 0.57 มาก 

22 การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน มีการศกึษาสภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน 

4.24 0.69 มาก 

รวม 4.28 0.54 มาก 
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 จากตาราง 21 ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารทั่วไป ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน และครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28) เมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ การดำเนินงานธุรการ

งานสารบรรณ การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ การมอบอำนาจหน้าที่งาน การประชุม

ภายในสถานศกึษา ยานพาหนะ ดำเนินอย่างเป็นระบบ ( = 4.46) งานกิจการนักเรียน  

มีการวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 

ได้มสี่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์จรงิ และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข  

( = 4.40) และระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริการ บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ ( = 4.33) 

 ตอนที่ 4 เปรียบเทยีบระดบัการทำงานเป็นทมี สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน 

และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน 

และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน ดังตาราง 22 - 26 

ตาราง 22  เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

               การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

               และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่ต่างกัน 

การทำงานเป็นทีม 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(66 คน) 

ครูผูส้อน 

(340 คน) t Sig. 

  S.D.   S.D. 

1. ดา้นเป้าหมายของทีม  4.44 0.55 4.18 0.72 3.28** 0.00 

2. ดา้นการติดต่อสื่อสาร  4.51 0.42 4.17 0.66 5.51** 0.00 
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ตาราง 22  (ต่อ) 

การทำงานเป็นทีม 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

(66 คน) 

ครูผูส้อน 

(340 คน) t Sig. 

  S.D.   S.D. 

3. ดา้นการมมีนุษยสัมพันธ์ 4.55 0.52 4.23 0.86 4.10** 0.00 

4. ด้านการยอมรับนับถือ 4.55 0.53 4.22 0.79 4.22** 0.00 

5. ดา้นการมสี่วนร่วม 4.61 0.38 4.28 0.53 5.91** 0.00 

6. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึ่งกันและกัน 

4.58 0.44 4.33 0.57 3.97** 0.00 

โดยรวม 4.54 0.42 4.23 0.63 4.92** 0.00 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 22 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่มีต่อการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน  

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นต่อการทำงาน

เป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 สูงกว่าครูผู้สอน 

ตาราง 23  เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ที่ต่างกัน 

การทำงานเป็นทีม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดา้นเป้าหมาย 

   ของทีม 

 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.677 

189.448 

197.125 

2 

403 

405 

3.839 

.470 

8.166** .000 
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ตาราง 23  (ต่อ) 

การทำงานเป็นทีม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

2. ดา้นการ 

   ติดต่อสื่อสาร 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.077 

154.389 

163.466 

2 

403 

405 

4.539 

.383 

11.847** .000 

3. ด้านการมี 

   มนุษยสัมพันธ์  

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.357 

263.711 

272.068 

2 

403 

405 

4.178 

.654 

6.385** .002 

4. ดา้นการยอมรับ 

   นับถือ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.637 

227.735 

237.373 

2 

403 

405 

4.819 

.565 

8.527** .000 

5. ดา้นการมี 

   ส่วนร่วม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.185 

104.591 

108.776 

2 

403 

405 

2.093 

.260 

8.063** .000 

6. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึ่งกันและกัน 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.403 

122.627 

127.030 

2 

403 

405 

2.202 

.304 

7.236** .001 

โดยรวม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.317 

142.912 

149.228 

2 

403 

405 

3.158 

.355 

8.907** .000 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 23 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ที่มตี่อการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจงึทำการวเิคราะห์รายคู่ โดยการใชว้ิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ 

(Scheffe) ดังตาราง 24 
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ตาราง 24 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ที่มตี่อระดับ 

              การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

              เขต 22 โดยวิธีการทดสอบ ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

รายการ 
ประสบการณ์ 

ในการทำงาน   

น้อยกว่า 

5 ปี 

ตั้งแต่  

5 - 10 ปี 

มากกว่า 

10 ปี 

4.03 4.35 4.29 

ด้านเป้าหมาย 

ของทีม 

น้อยกว่า 5 ปี 4.03 - -0.32** -0.26** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.35 - - 0.06 

มากกว่า 10 ปี 4.29 - - - 

ด้านการ 

ติดต่อสื่อสาร 

 
  4.01 4.35 4.29 

น้อยกว่า 5 ปี 4.01 - -0.35** -0.28** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.35 - - 0.07 

มากกว่า 10 ปี 4.29 - - - 

ด้านการมี 

มนุษยสัมพันธ์ 

 
  4.09 4.30 4.44 

น้อยกว่า 5 ปี 4.09 - -0.22 -0.35** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.30 - - -0.14 

มากกว่า 10 ปี 4.44 - - - 

ด้านการยอมรับ 

นับถือ 

 
  4.05 4.34 4.41 

น้อยกว่า 5 ปี 4.05 - -0.29** -0.36** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.34 - - -0.07 

มากกว่า 10 ปี 4.41 - - - 

ด้านการมีส่วนร่วม  
  4.20 4.36 4.44 

น้อยกว่า 5 ปี 4.20 - -0.16* 0.25** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.36 - - -0.09 

มากกว่า 10 ปี 4.44 - - - 
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ตาราง 24  (ต่อ) 

รายการ 
ประสบการณ์ 

ในการทำงาน   

น้อยกว่า 

5 ปี 

ตั้งแต่  

5 - 10 ปี 

มากกว่า 

10 ปี 

4.24 4.50 4.36 

ด้านการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน 

น้อยกว่า 5 ปี 4.24 - -0.26** -0.12 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.50 - - 0.14 

มากกว่า 10 ปี 4.36 - - - 

โดยรวม 

 
  4.10 4.36 4.37 

น้อยกว่า 5 ปี 4.10 - -0.27** -0.27** 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.36 - - 0.01 

มากกว่า 10 ปี 4.37 - - - 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 24 พบว่า ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน ที่มปีระสบการณ์

ในการทำงาน ตั้งแต่ 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการทำงานเป็น

ทีมสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน นอ้ยกว่า 5 ปี  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

  ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการตดิต่อสื่อสาร ด้านการมีส่วนร่วม  

และด้านการยอมรับนับถือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีระดับความคิดเห็นต่อระดับการทำงานเป็นทีม สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 สูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน นอ้ยกว่า 5 ปี  

  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 

ในการทำงาน มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 สูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน นอ้ยกว่า 5 ปี  
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  ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการทำงาน ตัง้แต่ 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อระดับการทำงานเป็นทีม 

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 สูงกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 

ตาราง 25  เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

              การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ที่ต่างกัน 

การทำงานเป็นทีม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดา้นเป้าหมาย 

   ของทีม 

 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

7.940 

189.185 

197.125 

2 

403 

405 

3.970 

.469 

8.457** .000 

2. ดา้นการ 

   ติดต่อสื่อสาร 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.035 

158.431 

163.466 

2 

403 

405 

2.517 

.393 

6.403** .002 

3. ดา้นการมี 

   มนุษยสัมพันธ์  

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.442 

266.626 

272.068 

2 

403 

405 

2.721 

.662 

4.113* .017 

4. ดา้นการยอมรับ 

   นับถือ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.305 

236.068 

237.373 

2 

403 

405 

.652 

.586 

1.113 .329 

5. ดา้นการมี 

   ส่วนร่วม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.140 

104.636 

108.776 

2 

403 

405 

2.070 

.260 

7.972** .000 
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ตาราง 25  (ต่อ) 

การทำงานเป็นทีม 
แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

6. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึ่งกันและกัน 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.186 

122.844 

127.030 

2 

403 

405 

2.093 

.305 

6.867** .001 

โดยรวม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.982 

145.246 

149.228 

2 

403 

405 

1.991 

.360 

5.525** .004 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 25 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ที่มตี่อการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่มีต่อการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการตดิต่อสื่อสาร ด้านการ

มีส่วนร่วม และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงทำการวิเคราะห์รายคู่ โดยการใช้

วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตาราง 26 
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ตาราง 26 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน ที่มตี่อระดับการทำงานเป็นทีม 

              สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยวิธีการทดสอบ  

 ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

รายการ 
ขนาด 

ของโรงเรียน   

โรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

โรงเรยีน

ขนาดกลาง 

โรงเรยีน

ขนาดใหญ ่

4.21 4.12 4.58 

ด้านเป้าหมาย 

ของทีม 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.21 - .088 -.374** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.12 - - -.462** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.58 - - - 

ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 

 
  4.14 4.25 4.49 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.14 - .110 -.345** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.25 - - -.235 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.49 - - - 

ด้านการมี 

มนุษยสัมพันธ์ 

 
  4.22 4.26 4.59 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.22 - -.041 -.363* 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.26 - - -.322 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.59 - - - 

ด้านการมี 

ส่วนร่วม 

 
  4.29 4.31 4.60 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.29 - -.026 -.315** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.31 - - -.289** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.60 - - - 

ด้านการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน 

 
  4.20 4.36 4.44 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.38 - .104 -.233* 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.27 - - -.338** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.61 - - - 
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ตาราง 26  (ต่อ) 

รายการ 
ขนาด 

ของโรงเรียน   

โรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

โรงเรยีน

ขนาดกลาง 

โรงเรยีน

ขนาดใหญ ่

4.25 4.25 4.55 

โดยรวม 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.25 - -.001 -.301** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.25 - - -.302** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.55 - - - 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 26 พบว่า ระดับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงาน 

ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อระดับการทำงานเป็นทีมสูงกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

  ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการมสี่วนร่วม และด้านการไว้วางใจซึ่งกัน 

และกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มรีะดับ 

ความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนขนาดกลาง  

  ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้บริหารโรงเรียน 

และครูผูส้อนที่มปีฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มรีะดับความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
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 ตอนที่ 5 เปรียบเทยีบระดับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน  

และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน  

และขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน ดังตาราง 27 - 31 

ตาราง 27 เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

              จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่ต่างกัน 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน 

t Sig. 
  S.D.   S.D. 

1. ด้านการบริหาร 

   งานวิชาการ 

4.38 0.46 4.22 0.58 2.50** 0.01 

2. ดา้นการบริหาร 

   งานงบประมาณ 

4.39 0.51 4.25 0.52 2.06* 0.04 

3. ดา้นการบริหาร 

   งานบุคคล 

4.50 0.45 4.27 0.60 3.72** 0.00 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.49 0.44 4.24 0.55 3.97** 0.00 

โดยรวม 4.44 0.43 4.24 0.54 3.26** 0.00 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 27 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่มตี่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  
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สูงกว่าครูผู้สอน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ที่มีต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ  

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 และด้านการบริหารงานงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมคีวามคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สูงกว่า

ครูผูส้อน 

ตาราง 28  เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

              จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน 

ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การบริหาร 

   งานวิชาการ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.324 

124.358 

128.682 

2 

403 

405 

2.162 

.309 

7.007** .001 

2. การบริหาร 

   งานงบประมาณ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.270 

108.548 

108.818 

2 

403 

405 

.135 

.269 

.501 .606 

3. การบริหาร 

   งานบุคคล 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.986 

135.382 

136.368 

2 

403 

405 

.493 

.336 

1.467 .232 

4. การบริหารทั่วไป ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.386 

116.228 

117.614 

2 

403 

405 

.693 

.288 

2.403 .092 

โดยรวม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.200 

110.849 

112.049 

2 

403 

405 

.600 

.275 

2.181 .114 

   
 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 28 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ที่มตี่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนก

ตามประสบการณ์ในการทำงานที่มตี่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน ผูว้ิจัยจงึ 

ทำการวิเคราะห์รายคู่ โดยการใชว้ิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตาราง 29 

ตาราง 29 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน ที่มตี่อระดับ 

              ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

              เขต 22 โดยวิธีการทดสอบ ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

รายการ 
ประสบการณ์ 

ในการทำงาน   

น้อยกว่า 

5 ปี 

ตั้งแต่  

5 - 10 ปี 

มากกว่า 

10 ปี 

4.19 4.38 4.15 

การบริหาร 

งานวิชาการ 

น้อยกว่า 5 ปี 4.19 - .195* -.038 

ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 4.38 - - -.232** 

มากกว่า 10 ปี 4.15 - - - 

 

 จากตาราง 29 พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

ที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นต่อสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน น้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 10 ปี 
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ตาราง 30  เปรียบเทียบระดับประสิทธผิลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

              มัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  

              จำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน 

ประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

แหล่ง 

ความแปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การบริหาร 

   งานวิชาการ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.909 

121.773 

128.682 

2 

403 

405 

3.455 

.302 

11.433** .000 

2. การบริหาร 

   งานงบประมาณ 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.316 

102.501 

108.818 

2 

403 

405 

3.158 

.254 

12.417** .000 

3. การบริหาร 

   งานบุคคล 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.140 

131.227 

136.368 

2 

403 

405 

2.570 

.326 

7.893** .000 

4. การบริหารทั่วไป ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5.846 

111.768 

117.614 

2 

403 

405 

2.923 

.277 

10.540** .000 

โดยรวม 

ระดับกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.022 

106.027 

112.049 

2 

403 

405 

3.011 

.263 

11.444** .000 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 30 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

จำแนกตามขนาดของโรงเรียนที่มตี่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผูว้ิจัยจึงทำการวิเคราะห์รายคู่ โดยการใชว้ิธีการทดสอบ

ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ดังตาราง 31 
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ตาราง 31 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

              และครูผูส้อน ที่มีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกัน ที่มตี่อระดับประสิทธิผล 

              ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22  

              โดยวิธีการทดสอบ ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

รายการ 
ขนาด 

ของโรงเรียน   

โรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

โรงเรยีน

ขนาดกลาง 

โรงเรยีน

ขนาดใหญ ่

4.18 4.23 4.59 

การบริหาร 

งานวิชาการ 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.18 - .049 .410** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.23 - - .361** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.59 - - - 

การบริหาร 

งานงบประมาณ 

 
  4.22 4.25 4.61 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.22 - .037 .390** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.25 - - .354** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.61 - - - 

การบริหาร 

งานบุคคล 

 
  4.22 4.26 4.59 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.22 - .017 .348** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.26 - - .331** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.59 - - - 

การบริหารทั่วไป  
  4.22 4.27 4.60 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.22 - .052 .378** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.27 - - .326** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.60 - - - 

 

โดยรวม 

 
  4.22 4.25 4.60 

โรงเรยีนขนาดเล็ก 4.22 - .038 .381** 

โรงเรยีนขนาดกลาง 4.25 - - .343** 

โรงเรยีนขนาดใหญ ่ 4.60 - - - 

 *   มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 31 พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงาน 

ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ มรีะดับความคิดเห็นสูงกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่

ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  

และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่  

มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนขนาดเล็ก

และโรงเรียนขนาดกลาง 

 ตอนที่ 6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม 

และประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  

เขต 22 

  ผูว้ิจัยได้วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 นำเสนอดังตาราง 32 
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ตาราง 32 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

              เขต 22 โดยรวมและรายด้าน 

ตัวแปร S S1 S2 S3 S4 S5 S6 E E1 E2 E3 E4 

S 1.000            

S1 .890** 1.000           

S2 .945** .886** 1.000          

S3 .936** .761** .851** 1.000         

S4 .936** .761** .846** .908** 1.000        

S5 .897** .709** .796** .834** .832** 1.000       

S6 .843** .728** .768** .697** .714** .763** 1.000      

E .848** .753** .823** .714** .736** .815** .838** 1.000     

E1 .798** .703** .780** .661** .691** .747** .826** .959** 1.000    

E2 .776** .665** .750** .643** .679** .781** .773** .942** .862** 1.000   

E3 .790** .721** .756** .650** .686** .755** .796** .961** .897** .879** 1.000  

E4 .880** .790** .864** .777** .758** .838** .807** .959** .905** .868** .894** 1.000 
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 จากตาราง 32 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม (S)  

กับประสิทธิผลของโรงเรียน (E) สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rSE) .848 ส่วนการทำงานเป็นทีม ทั้ง 6 ด้าน และประสิทธิผล 

ของโรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า  

  ด้านเป้าหมายของทีม โดยรวม (rS1E = 0.753) มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

กับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวม (rS2E = 0.823) มีความสัมพันธ์เชงิบวก 

กับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ โดยรวม (rS3E = 0.714) มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

กับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวม (rS4E = 0.736) มีความสัมพันธ์เชงิบวก 

กับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวม (rS5E = 0.815) มคีวามสัมพันธ์เชงิบวก 

กับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยรวม (rS6E = 0.838) มคีวามสัมพันธ์ 

เชงิบวกกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 22 โดยรวม อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมด้วยกันเอง พบว่าทุกคู่

มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยตัวแปรการทำงานเป็น

ทีม (S) ได้แก่ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (S3) กับด้านการยอมรับนับถือ (S4) มีความสัมพันธ์

มากที่สุด คอื มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .908 ด้านเป้าหมายของทีม (S1) กับด้าน

การตดิต่อสื่อสาร (S2) มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสอง คือ มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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เท่ากับ .886 และด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) กับด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ (S3)  

มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสาม คอื มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .851 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ด้วยกันเอง พบว่าทุกคู่ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

โดยตัวแปรระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (E) ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ (E1)  

กับด้านการบริหารทั่วไป (E4) มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

เท่ากับ .905 ด้านการบริหารงานวิชาการ (E1) กับด้านการบริหารงานบุคคล (E3)  

มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสองคือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .897 ด้านการ

บริหารงานบุคคล (E3) กับด้านการบริหารทั่วไป (E4) มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสามคือ มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .894 ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด ได้แก่  

ด้านการบริหารงานวิชาการ (E1) กับการบริหารงานงบประมาณ (E2) มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .862 

  เมื่อพจิารณาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียนรายด้าน พบว่า ทุกคู่ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยตัวแปรการทำงานเป็นทีม (S) และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน (E)  

ได้แก่ ด้านการตดิต่อสื่อสาร (S2) กับด้านการบริหารทั่วไป (E4) มีความสัมพันธ์มากที่สุด 

คือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .864 ด้านการมีส่วนร่วม (S5) กับด้านการบริหาร

ทั่วไป (E4) มีความสัมพันธ์เป็นอันดับสองคือ มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .838 และ

ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) กับด้านการบริหารงานวิชาการ (E1) มีความสัมพันธ์เป็น

อันดับสามคือ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .826 ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันน้อย

ที่สุด ได้แก่ ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ (S3) กับด้านการบริหารงานงบประมาณ (E2) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .643 
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 ตอนที่ 7 การวเิคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีม 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

  ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

โดยรวมและรายด้าน ตาราง 33 - 37 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

              ของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
b S.E.est ß t Sig. 

1. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึง่กันและกัน (S6)  

.838 .702 .701 .364 .034 .387 10.570** .000 

2. ด้านการ    

    ตดิตอ่สื่อสาร (S2) 

.884 .781 .780 .349 .039 .421 9.041** .000 

3. ด้านการมีส่วน   

    ร่วม (S5) 

.896 .804 .802 .379 .045 .373 8.452** .000 

4. ด้านการม ี

    มนุษยสัมพันธ์ (S3) 

.902 .814 .812 -.145 .030 -.226 -4.784** .000 

  R = .902  R² = .814 Adjusted R² = .812 a= 0.194 SE. best Y = .22786 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 33 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ที่นำมาวิเคราะห์  

จำนวน 6 ด้าน พบว่า 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คอื ด้านการตดิต่อสื่อสาร (S2) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (S3) ดา้นการมีส่วนร่วม 

(S5) และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการตดิต่อสื่อสาร (S2)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .421 รองลงมา คือ ด้านการไว้วางใจซึ่งกัน 

และกัน (S6) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .387 ด้านการมีส่วนร่วม (S5)  

มคี่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .373 และด้านการมีมนุษยสมัพันธ์ (S3)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ -.226 ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของในโรงเรียน โดยรวมได้รอ้ยละ 81.20 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ± .22786 

   สามารถสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ 

    ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

     Y´ = 0.194 + 0.364(S6) + 0.349(S2) + 0.379(S5) - 0.145(S3) 

    และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

     Z´ = 0.387(Z6) + 0.421(Z2) + 0.373(Z5) - 0.226(Z3) 

   จากการหาค่าอำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม พบว่า 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการติดต่อสื่อสาร มีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน

และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ดตี่อกัน จะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึน้  

ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีมนุษยสมัพันธ์ที่ดตี่อกัน จะส่งผลให้

ประสิทธิผลของโรงเรียนลดลง 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

              ของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

              ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
b S.E.est ß t Sig. 

1. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึง่กันและกัน (S6)  

.826 .682 .681 .492 .043 .488 11.482** .000 

2. ด้านการ   

   ติดต่อสื่อสาร (S2) 

.856 .733 .732 .359 .048 .405 7.482** .000 

3. ด้านการมีส่วน 

    ร่วม (S5) 

.860 .739 .737 .260 .056 .239 4.660** .000 

4. ด้านการม ี

   มนุษยสมัพันธ์ (S3) 

.866 .749 .747 -.154 .038 -.224 -4.078** .000 

 R = .866  R² = .749 Adjusted R² = .747 a= 0.112 S.E. best Y = .28354 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 34 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหารงานวิชาการ  

ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหารงานวิชาการ 

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) ดา้นการมี 

มนุษยสัมพันธ์ (S3) ดา้นการมสี่วนร่วม (S5) และดา้นการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .488 รองลงมา คือ ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

(S2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .405 ด้านการมสี่วนร่วม (S5)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .239 และด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ (S3)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ -.224 ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน 

อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของในโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการ 

ได้รอ้ยละ 74.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ± .28354 
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   สามารถสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิได้ดังนี้ 

    ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานวิชาการ 

     Y´ = 0.112 + 0.492(S6) + 0.359(S2) + 0.260(S5) - 0.154(S3) 

    และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

     Z´ = 0.488(Z6) + 0.405(Z2) + 0.239(Z5) - 0.224(Z3) 

   จากการหาค่าอำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงาน

วิชาการ พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

มีการตดิต่อสื่อสาร และการมสี่วนร่วมในการทำงานที่ดีต่อกัน จะส่งผลใหก้ารบริหารงาน

วิชาการสูงขึ้น ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  

จะส่งผลใหก้ารบริหารงานวิชาการลดลง 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

              ของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

              ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
b S.E.est ß t Sig. 

1. ด้านการม ี

ส่วนร่วม (S5)  

.781 .610 .609 .505 .054 .505 9.289** .000 

2. ด้านการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน (S6)  

.828 .686 .684 .305 .042 .330 7.312** .000 

3. ด้านการ

ติดตอ่สื่อสาร (S2) 

.835 .697 .695 .300 .047 .368 6.427** .000 

4. ด้านการม ี

มนุษยสัมพันธ์ (S3) 

.848 .719 .716 -.203 .037 -.322 -5.534** .000 

  R = .848  R² = .719 Adjusted R² = .716 a= 0.356 S.E. best Y = .27630 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



203 

 จากตาราง 35 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหาร 

งานงบประมาณ ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์

ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

การบริหารงานงบประมาณ ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื  

ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (S3) ดา้นการมีส่วนร่วม (S5)  

และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการมสี่วนร่วม (S5) โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .505 รองลงมา คือ ด้านการตดิต่อสื่อสาร (S2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .368 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .330 และด้านการมีมนุษยสมัพันธ์  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ -.322 ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของในโรงเรียน การบริหารงานงบประมาณ  

ได้รอ้ยละ 71.60 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ± .27630 

   สามารถสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิได้ดังนี้ 

    ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

     Y´ = 0.356 + 0.505(S5) + 0.305(S6) + 0.300(S2) - 0.203(S3) 

    และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

     Z´ = 0.505(Z5) + 0.330(Z6) + 0.368(Z2) - 0.322(Z3) 

   จากการหาค่าอำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหาร 

งานงบประมาณ พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาการมสี่วนร่วม  

มีการตดิต่อสื่อสาร และมีการไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ดีต่อกัน จะส่งผลใหก้ารบริหารงาน

งบประมาณสูงขึ้น ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  

จะส่งผลให้การบริหารงานงบประมาณลดลง 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

              ของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

              ด้านการบริหารงานบุคคล 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
b S.E.est ß t Sig. 

1. ด้านการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน (S6)  

.796 .633 .632 .416 .047 .402 8.764** .000 

2. ด้านการม ี

ส่วนร่วม (S5) 

.828 .685 .684 .398 .061 .355 6.513** .000 

3. ด้านเปา้หมาย 

ของทีม (S1) 

.83

9 

.704 .702 .125 .048 .150 2.574** .010 

4. ด้านการม ี

มนุษยสัมพันธ์ (S3) 

.843 .711 .708 -.174 .041 -.245 -4.210** .000 

5. ด้านการติดตอ่  

สื่อสาร (S2) 

.848 .718 .715 .220 .068 .241 3.254** .001 

  R = .848  R² = .718 Adjusted R² = .715 a= 0.049 S.E. best Y = .30985 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 36 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหาร 

งานบุคคล ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหาร 

งานบุคคล ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านเป้าหมายของทีม (S1)  

ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ (S3) ดา้นการมีส่วนร่วม (S5)  

และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .402 รองลงมา คือ ด้านการมสี่วนร่วม (S5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .355 ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) 
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มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .241 ด้านเป้าหมายของทมี (S1) มีค่าสัมประสิทธิ์

ของการพยากรณ์ เท่ากับ .150 และด้านการมีมนุษยสมัพนัธ์ (S3) มีค่าสัมประสิทธิ์ 

ของการพยากรณ์ เท่ากับ -.245 ตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันอธิบาย 

ความแปรปรวนของประสทิธิผลของในโรงเรยีนด้านการบริหารงานบุคคลได้รอ้ยละ 71.50 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ± .30985 

   สามารถสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิได้ดังนี้ 

    ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารงานบุคคล 

     Y´ = 0.049 + 0.416(S6) + 0.398(S5) + 0.125(S1) - 0.174(S3) 

+ 0.220(S3) 

    และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

     Z´ = 0.402(Z6) + 0.355(Z5) + 0.150(Z1) - 0.245(Z3) + 

0.241(Z2) 

   จากการหาค่าอำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหาร 

งานงบประมาณ พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาการมสี่วนร่วม  

มีการตดิต่อสื่อสาร และมีการไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ดีต่อกัน จะส่งผลให้การบริหารงาน

บุคคลสูงขึ้น ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน  

จะส่งผลให้การบริหารงานบุคคลลดลง 
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ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

              ของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

              ด้านการบริหารทั่วไป 

ตัวแปรพยากรณ์ R R² 
Adjusted 

R² 
b S.E.est ß t Sig. 

1. ด้านการติดต่อ  

สื่อสาร (S2)  

.864 .746 .745 .442 .037 .521 12.094** .000 

2. ด้านการม ี

ส่วนร่วม (S5) 

.899 .807 .806 .404 .043 .388 9.388** .000 

3. ด้านการ

ไว้วางใจซึง่กัน 

และกัน (S6) 

.909 .827 .825 .225 .033 .234 6.758** .000 

4. ด้านการยอมรับ 

นับถอื (S4) 

.913 .833 .831 -.122 .031 -.173 -3.934** .000 

  R = .913  R² = .833 Adjusted R² = .831 a= 0.201 S.E. best Y = .22131 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 37 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหารทั่วไป  

ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 6 ด้าน พบว่า 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหารทั่วไป  

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านการติดต่อสื่อสาร (S2) ด้านการยอมรับ

นับถือ (S4) ด้านการมสี่วนร่วม (S5) และดา้นการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ดีที่สุด คือ ด้านการตดิต่อสื่อสาร (S2)  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .521 รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม (S5) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .388 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน (S6)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .234 และด้านการยอมรับนับถอื (S4) มีค่า

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ -.173 ตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันอธิบาย
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ความแปรปรวนของประสทิธิผลของในโรงเรยีนด้านการบริหารงานบุคคลได้รอ้ยละ 83.10 

และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ± .22131 

   สามารถสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิได้ดังนี้ 

    ประสิทธิผลของในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการบริหารทั่วไป 

     Y´ = 0.201 + 0.442(S2) + 0.404(S5) + 0.225(S6) - 0.122(S4) 

    และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

     Z´ = 0.521(Z2) + 0.388(Z5) + 0.234(Z6) - 0.173(Z4) 

   จากการหาค่าอำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 การบริหารงาน

บุคคล พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาการมสี่วนร่วม มีการตดิต่อสื่อสาร 

และมีการไว้วางใจซึ่งกันและกันที่ดตี่อกัน จะส่งผลให้การบริหารทั่วไปสูงขึ้นส่วนข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษามีการยอมรับนับถือที่ดีต่อกัน จะส่งผลให้การบริหารทั่วไป

ลดลง 

 ตอนที่ 8 หาแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

  แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยผู้วจิัยนำผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากสถิติ ค่าอำนาจพยากรณ์ของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ทั้งโดยรวม  

และรายด้านมาพิจารณาถ้าพบว่าการทำงานเป็นทีมด้านใดมีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผล

ของโรงเรียน แล้วผู้วิจัยนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ

จำนวน 10 คน เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรือแนวทาง พัฒนาการทำงานเป็นทีม 

ผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังตาราง 38 
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ตาราง 38  การนำเสนอการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม 

               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 เพื่อนำมาหาแนวทาง 

               พัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อยกระดับประสิทธิผลของโรงเรียน  

               สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

การทำงานเป็นทีม 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สรุป 

มีอำนาจ

พยากรณ์ 

ไม่มีอำนาจ

พยากรณ์ 
ควรพัฒนา 

ไม่

จำเป็นต้อง

พัฒนา 

1. ด้านเป้าหมายของทีม     

2. ด้านการติดต่อสื่อสาร     

3. ดา้นการมมีนุษย์สัมพันธ์     

4. ด้านการยอมรับนับถือ     

5. ดา้นการมสี่วนร่วม     

6. ด้านการไว้วางใจ 

   ซึ่งกันและกัน 

    

 

 จากตาราง 38 พบว่า ตัวแปรการทำงานเป็นทีมที่มอีำนาจพยากรณ์

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม 

จำนวน 4 ด้าน ที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์  

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

  ผูว้ิจัยได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 พร้อมทั้ง 

ขอคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ จำนวน 10 ท่าน จากนั้นจงึนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด 

แนวทางการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 

    1. ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

     แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับประสิทธิผล 
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ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านกาติดต่อสือ่สาร 

สรุปได้ดังนี ้

     1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจัดโครงสรา้งการบริหารงานในโรงเรียน 

ให้มคีวามเหมาะสมตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีการประชุม ปรึกษาหารอื 

กับหัวหนา้กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 

     1.2 ผูบ้ริหารควรใช้การตดิต่อสื่อสารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา  

ทั้งทางวัจนภาษาหรอือวัจนภาษาที่ชัดเจน เพื่อให้ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตนได้ 

อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจตรงกัน ทำให้ 

การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จโดยง่าย 

     1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ด้วยความเสมอภาค มีการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความ 

สนิทสนม ความเป็นกันเอง เปิดโอกาสใหบุ้คลกรทุกคนในทีมงานมสีิทธิที่จะแสดงออกได้ 

อย่างเสร ีอีกทั้งแต่ละคนมีสิทธิที่จะรับฟังและตอบสนองในการรับฟังความคิดเห็น 

ของแต่ละคน  

     1.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสื่อสารต่อทีมงานแบบเปิดเผยระหว่าง

สมาชิก หรอืระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้

ได้อย่างทั่วถึง ส่งผลใหเ้กิดสัมพันธภาพที่ดใีนทีม 

     1.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสื่อสารแบบสองทาง โดยทีมขนาดเล็ก

อาจจะใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ถ้าเป็นทีมขนาดใหญ่จำเป็นต้องประชุมกัน 

และใช้หลักวิธีการพูดคุยแบบเป็นทางการมากขึ้น จะส่งผลใหผู้ใ้ต้บังคับบัญชา 

มีความพึงพอใจต่อการทำงานของทีมงาน  

     1.6 ผูบ้ริหารโรงเรียนและทีมงานในโรงเรียนควรมีการ

วิพากษ์วิจารณ์การกระทำในองค์กรเกิดขึ้นบ่อยและเป็นการกระทำที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

ท่ามกลางความสบายใจของสมาชิกในทีมงานทุกคน การวพิากษ์วิจารณ์ต้องเป็นไปเพื่อ

การพัฒนา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทุกคน 

     1.7 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเลือกใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การใช้แอพพลิเคช่ันไลน์และเฟสบุ๊คในการติดต่อสื่อสาร 
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     ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์  

      “... ผูบ้ริหารควรใช้การตดิต่อสื่อสารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ทั้งทางวัจนภาษาหรอือวัจนภาษาที่ชัดเจน เพื่อให้ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตนได้อย่าง

ถูกต้อง การตดิต่อสื่อสารและการประสานงานที่มปีระสิทธิภาพ ทำให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา

เข้าใจตรงกัน ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จโดยง่าย ...” 

           (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีการสื่อสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

อย่างชัดเจน ใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความตอ้งการ  

และเป็นการสื่อสารสองทาง จะส่งผลให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการทำงาน

ของทีมงาน ...” 

          (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารควรฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความ

ชัดเจนในการสื่อสาร เปิดโอกาสใหบุ้คลกรทุกคนในทีมงานมสีิทธิที่จะแสดงออกได้อย่าง

เสรี อกีทั้งแต่ละคนมีสทิธิที่จะรับฟังและตอบสนองในการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน  

เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัด ทำให้การทำงานเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ ...” 

        (ยศกร สทิธิศักดิ์ไพบูล, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสื่อสารต่อทีมงานแบบเปิดเผย

ระหว่างสมาชิก หรอืระหว่างหัวหน้าทีมกับสมาชิก มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์

ความรูไ้ด้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดใีนทีม หากไม่มกีารสื่อสารในทีมความ

เป็นทีมก็อาจจะสลายไป ...” 

           (สุรพล บุญมีทองอยู่, สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนและทีมงานในโรงเรียนควรมีการ

วิพากษ์วิจารณ์การกระทำในองค์กรเกิดขึ้นบ่อยและเป็นการกระทำที่เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

ท่ามกลางความสบายใจของสมาชิกในทีมงานทุกคน การวพิากษ์วิจารณ์ต้องเป็นไปเพื่อ

การพัฒนา สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทุกคน ไม่ใช่เป็นการ

วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจของเพื่อนร่วมงาน ...” 

            (วชริะ ปะทะดี, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการสื่อสารแบบสองทางมากกว่า 

แบบทางเดียว เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร หรือการสะท้อนกลับจากทีมงาน 

มีความพึงพอใจในการผลการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด และผูบ้ริหารโรงเรียนควร

สื่อสารกับบุคลากรอย่างตรงไปตรงมาท่ามกลางความสบายใจของทั้งสองฝ่าย หากเกิด 

การวิพากษ์วิจารณ์ควรเป็นไปในทางสรา้งสรรค์ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และป้องกัน 

การเกิดปัญหาในการทำงาน ...” 

           (ธงชัย คำชนะ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจัดโครงสรา้งการบริหารงานใน

โรงเรียนใหม้ีความเหมาะสมตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล มกีารประชุม 

ปรึกษาหารอืกับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ มกีาร

ติดต่อสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตามความเหมาะสม และเลือกใช้

เทคโนโลยีช่วยในการตดิต่อสื่อสาร ...” 

            (ยอดชาย พ่อหลอน, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเลือกใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

ที่หลากหลาย เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊คในการตดิต่อสื่อสาร การให้เกียรติ

ซึ่งกันและกัน ควรให้การเคารพในความอาวุโส ควรไหว้ทักทายก่อน ผูบ้ริหารที่ดี 

ควรยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน ...” 

        (พิทักษ์เกยีรติ บรรเทา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความสำคัญกับผูใ้ต้บังคับบัญชา 

ด้วยความเสมอภาค มีการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความ 

สนิทสนม ความเป็นกันเอง และผูบ้ริหารควรมีการตดิต่อสื่อสารหรอืประสานงานในเวลา 

ที่เหมาะสม ไม่ควรตดิต่องานในเวลาที่เร่งด่วน ...” 

           (รุ่งนภา ศรไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท้ี่ได้รับผดิชอบเป็นหัวหน้าทีมควรใช้

วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นทีมขนาดเล็กอาจจะใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  

มีการพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง ถ้าเป็นทีมขนาดใหญ่จำเป็นต้องประชุมกันและใช้หลัก

วิธีการพูดคุยแบบเป็นทางการมากขึ้น การสื่อสารกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อระดมความคิด 

จากทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทางที่ดทีี่สุดสำหรับการดำเนินงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน ...” 

            (พรรณี ฤาชากูล, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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    2. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 

     แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการมีมนุษย์

สัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้ 

     2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ในการบริหารงานร่วมกัน ก่อนดำเนินงาน/โครงการมกีารวางแผนการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

     2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นบุคคลที่มคีวามเอื้ออาทร ความมนี้ำใจ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และยกย่องให้กำลังใจ

ตามสมควร 

     2.3 ผูบ้ริหารควรฝกึทักษะสัมพันธ์ในการตดิต่อสื่อสารต่อผูอ้ื่น  

ทั้งกับบุคลากรในทีมงาน และระหว่างทีมงาน และถือว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดเีป็นทาง

ศาสตร์และศลิป์ 

     2.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมมีความจำเป็นต้องมีการ

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคน มีความจรงิใจต่อกัน ให้ความสำคัญกับทุกคนให้การ

สนับสนุนเกือ้กูลกันกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทำให้เพื่อนร่วมงานมีความเต็มใจในการ

ทำงาน เกิดความรักใคร่ ความจงรักภักดี และเกิดความร่วมมอืกันในการปฏิบัติงาน

ก่อใหเ้กิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน 

     2.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

ทุกคน ไม่ควรใชอ้ารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรอืใช้อารมณ์ในการสั่งงาน สร้างอารมณ์ขัน 

หรอืสร้างบรรยากาศขององค์กรแบบกัลยาณมติร ให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างตามความ

เหมาะสม 

      ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์  

       “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมมีความจำเป็นต้องมี

การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกคน ใหก้ารสนับสนุนเกือ้กูลกันกับทุกคนอย่าง 

เท่าเทียมกันและใหค้วามช่วยเหลอืเมื่อบุคลากรหรือทีมงานคนใดมีปัญหาหรอือุปสรรค 

ในการทำงาน ...” 

           (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



213 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่

สนับสนุนเกือ้กูลกัน มีความห่วงใยเอือ้อาทรต่อกัน มทีักษะสัมพันธ์ในการตดิต่อสื่อสารต่อ

ผูอ้ื่น ทั้งกับบุคลากรในทีมงาน และระหว่างทีมงาน ...” 

          (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ

ตนให้เป็นบุคคลที่มคีวามเอื้ออาทร ความมนี้ำใจ เป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลอืบุคคลอื่นตาม

กำลังของตนเอง และตามความเหมาะสมกับความตอ้งการของแต่ละบุคคล และให้การ

สนับสนุนบุคลากรทุกคนในการทำงาน และยกย่องใหก้ำลังใจตามสมควร ...” 

        (ยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูล, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบุคลิกลักษณะของตนเองที่เพื่อน

ร่วมงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่วางตนอยู่สูงเกินกว่าที่บุคลากรหรอืทีมงานไม่กล้าเข้า

ปรึกษาเมื่อมีปัญหา หรอืบางกรณีผู้บริหารอาจเข้าไปช่วยเหลอื ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ      

ควรส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ...” 

           (สุรพล บุญมีทองอยู่, สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นแบบกันเอง 

สนับสนุนเกือ้กูลกัน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดเีป็นทางศาสตร์และศิลป์ เพื่อการอยู่ร่วมกัน  

เกิดความรักใคร่ ความจงรักภักดี และเกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ก่อใหเ้กิด 

การทำงานที่มีประสทิธิภาพ ...” 

            (วชริะ ปะทะดี, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 

      “... การทำงานร่วมกันควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันใน

ลักษณะของความมนี้ำใจ ใหค้วามช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน และบุคลากรทุกคนควรปรับ

ข้อบกพร่องของตนเองให้เข้ากับการทำงานของทีมงานมากกว่าให้ทีมงานปรับลักษณะของ

ทีมงานเข้ากับบุคลากรแต่ละคน ...”  

             (ธงชัย คำชนะ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 
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      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 

/กลยุทธ์ในการบริหารงานร่วมกัน ก่อนดำเนินงาน / โครงการมีการวางแผนการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และมีการให้ขวัญกำลังในการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มี

โอกาส และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนเนื่องในโอกาสสำคัญ ๆ เช่น วันเกิด  

ขึน้บ้านใหม่ ...” 

            (ยอดชาย พ่อหลอน, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับบุคลากรในโรงเรียน 

ควรยิม้ไว้ทักทายบุคลากรทุกคนก่อน เพื่อเป็นการเริ่มเปิดการสนทนาอย่างญาติสนิท      

มีวุฒภิาวะทางอารมณ์สูง ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน แม้ความคิดนั้นจะขัด

หรอืแย้งกับความคิดเห็นของตนเอง ไม่ควรใชอ้ารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรอืใช้อารมณ์ 

ในการสั่งงาน และผูบ้ริหารควรสร้างอารมณ์ขันหรอืสร้างบรรยากาศขององค์กรให้รู้สกึ

ผ่อนคลายบ้างตามความเหมาะสม ...” 

        (พิทักษ์เกยีรติ บรรเทา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืบุคลากรที่เป็นหัวหน้าทีมงานควร

สร้างบรรยากาศในองค์กรแบบกัลยาณมติร มีความจริงใจต่อกัน ใหค้วามสำคัญ          

กับทุกคน ...” 

           (รุ่งนภา ศรไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือบุคลากรที่มบีทบาทเป็นหัวหน้าทีม

ควรสร้างการมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อทีมงานหรอืเพื่อนร่วมงาน เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ 

มีส่วนสำคัญอยากมากต่อการทำงานร่วมกัน ทำให้เพื่อนร่วมงานมคีวามเต็มใจ 

ในการทำงาน ทำงานเต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน ...” 

            (พรรณี ฤาชากูล, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 

 

    3. ด้านการมสี่วนร่วม 

     แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการมีส่วนร่วม 

สรุปได้ดังนี ้
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      3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัด 

ความสามารถของแต่ละบุคคล ประสานงานให้บุคลากรเข้าใจในงานที่ทำร่วมกัน 

อย่างชัดเจน และกระจายการทำงานหรอืมอบหมายการทำงานตามความเหมาะสม  

จะส่งผลใหบุ้คลากรจะรู้สกึเต็มใจในการทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คอื นักเรียน 

เป็นสำคัญในการดำเนินงาน 

      3.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมงานควรส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการทำงาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ  

การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมสี่วนร่วมในการประเมินผล ร่วมภาคภูมใิจในผลของ

การทำงานที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน และร่วมรับผดิชอบและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึน้กับผลงานที่เกิดขึ้นในทางลบกับองค์กร 

      3.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหัวหน้าทีมงานควรเปิดโอกาสให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม / โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนัน้ ๆ ในเรื่อง

ต่าง ๆ เพราะการมีส่วนร่วมจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้

สมาชิกเข้ามามีส่วนในการระดมความคิด ทำให้เกิดความพอใจและทำงานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

      3.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามสำคัญในความคิดของ

บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีก่อนมีมติของที่

ประชุม ควรใช้หลักประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน 

ในการปฏิบัติงาน 

      ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์  

       “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมงานควรส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการทำงาน ให้บุคลากรร่วมคิดวางแผน ร่วมทำงาน ร่วมประเมินผลการ

ทำงานและร่วมภาคภูมิใจในผลงานขององค์กร เมื่อบุคลากรได้ร่วมคิดแล้ว เขาจะร่วม

ปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ และร่วมภาคภูมใิจในผลของการทำงานที่ประสบ

ความสำเร็จร่วมกัน ...” 

             (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 
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      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน

ร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยร่วมกันคิด ร่วมมอืกันทำ และร่วมกัน

ประเมินผลการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ 

กำหนดไว้ ...” 

          (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหัวหนา้ทีมงานควรเปิดโอกาสให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม / โครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนัน้ ๆ             

ในเรื่องต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และยังเป็นการสนองความต้องการของ

บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรม / โครงการร่วมกัน เพราะการ

มีส่วนร่วมจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งประชาธิปไตย และถือว่าเป็นบรรยากาศที่

เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...” 

        (ยศกร สทิธิศักดิ์ไพบูล, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน      

ร่วมรับผดิชอบการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้เกิดการร่วมมอื     

การประสานงานและรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกเข้ามามีส่วนในการ

ระดมความคิด ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้บรรยากาศของ

การทำงานเป็นไปด้วยความร่วมมอื หากทีมงานไม่มีความร่วมมอืในการทำงาน มีความไม่

เห็นด้วยในการปฏิบัติงาน เกิดการขัดแย้งขึ้นในทีมก็จะเป็นการยากที่จะทำให้การทำงาน

ประสบผลสำเร็จ ...” 

           (สุรพล บุญมีทองอยู่, สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้ากลุ่มงานควรส่งเสริมและ

สนับสนุนการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ใหค้วามสำคัญในความคดิของบุคลากรทุกคน 

อย่างเท่าเทียมกัน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ  

การมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ การมสี่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วม 

ในผลประโยชนทั้งทางบวกและทางลบ ...” 

            (วชริะ ปะทะดี, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการร่วม

คิดวางแผนร่วมปฏิบัติงานตามแผน ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผดิชอบกับผลของการ

ปฏิบัติงาน ส่งผลใหก้ารทำงานมปีระสิทธิภาพสูงขึน้ และลดความขัดแย้งในการทำงาน ...” 

           (ธงชัย คำชนะ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนดำเนินการจัดบุคลากรตามกรอบ

โครงสรา้งงานการบริหาร ดำเนินการร่วมประชุมวางแผน / จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ร่วมกัน เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีก่อนมมีติของที่

ประชุม และที่สำคัญควรใช้หลักประชาธิปไตยในการแสดงความคดิเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุป

ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ...” 

            (ยอดชาย พ่อหลอน, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมอบหมายงานให้ตรงตามความถนัด  

ความสามารถของแต่ละบุคคล จะส่งผลให้บุคลากรจะรู้สกึเต็มใจและใหค้วามร่วมมอื 

ในการทำงาน และสร้างความตระหนักใหก้ับบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนในการดำเนินงาน

เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คอื นักเรียนเป็นสำคัญในการดำเนินงาน ...” 

        (พิทักษ์เกยีรติ บรรเทา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมงานควรส่งเสริมให้

บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมกับการดำเนินงาน ตัง้แต่ร่วมคิดวางแผน ร่วมดำเนินงาน       

ร่วมนเิทศตดิตามร่วมประเมินผลการทำงาน และร่วมแก้ปัญหาที่และผูบ้ริหารโรงเรียนหรือ

หัวหนา้ทีมงานควรกระจายการทำงานหรือมอบหมายการทำงานตามความเหมาะสม ...” 

           (รุ่งนภา ศรไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน

งานที่ทำร่วมกัน ผูใ้ต้บังคับบัญชาคนใดเป็นผู้รับผดิชอบหรอืเป็นเจ้าของงานหลัก จำเป็น

จะต้องเป็นผู้นำทีม และทำหนา้ที่ประสานงานให้ลูกทีมเข้าใจในงานที่ทำร่วมกันอย่างชัดเจน  

โดยใหค้วามสำคัญกับระบบทีมและใหทุ้กคนมีส่วนร่วมกับงานมากที่สุด ...” 

            (พรรณี ฤาชากูล, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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   4. ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

    แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ด้านการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน สรุปได้ดังนี้ 

     4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรไว้วางใจบุคลากร มคีวามไว้เนื้อเชื่อใจ 

ว่าบุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ มอบหมายงาน

ให้บุคลากรทุกคนได้แสดงบทบาทและหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ และสามารถตัดสินใจ 

ในงานนั้น ๆ ได้ คอยดูแลการดำเนินงานของบุคลากร ถ้ามีปัญหาหรอืเกิดอุปสรรคระหว่าง

การทำงาน หัวหน้าทีมหรอืผูบ้ริหารโรงเรียนคอยให้คำปรึกษา ช้ีแนะ และคอยให้กำลังใจ 

คอยนิเทศติดตามผลปฏิบัติงานในลักษณะการตดิตามความก้าวหน้าของงานมากกว่า 

การคอยจับผดิการทำงานของบุคลากร 

     4.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างความคิดในเชิงบวกของตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายถึงความสัมพันธ์โดยการสร้างความไว้วางใจจากบุคลากร 

ในทีมงาน สร้างให้ทีมงานร่วมมอืกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ด้วยความจรงิใจ  

ควรใช้วธิีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผย ทำใหเ้ข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ใหต้รงกัน 

     4.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศขององค์กรใหบุ้คลากร 

ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มคีวามซื่อสัตย์ต่อกัน เคารพและให้เกียรตซิึ่งกันและกัน 

และมีการสื่อสารต่อกันในทางสร้างสรรค์ 

     4.4 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความจริงใจในการแสดงความรู้สึก  

มีความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน มีความเป็นมติรและไม่มุ่งร้ายต่อกัน ส่งผลใหเ้กิด 

การสนับสนุนซึ่งกัน ทำให้การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.5 ผูบ้ริหารโรงเรียนควรลดการวิจารณ์ความผิดพลาดของ

บุคลากร ไม่ควรมีการตำหนิต่อหน้าสาธารณชน และการนนิทาลับหลัง ป้องกันการวาด

ระแวงไม่ให้เกิดขึ้นกับทีมงาน ควรให้กำลังใจมากกว่าที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ การนนิทา

ลับหลัง เมื่อบุคลากรทำงานผิดพลาด 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



219 

      ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์  

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมงานควรมีความไว้เนื้อ 

เชื่อใจในการดำเนินงานของบุคลากรที่ตนเองมอบหมายงาน คอยนิเทศตดิตามผล

ปฏิบัติงานในลักษณะการติดตามความก้าวหนา้ของงานมากกว่าการคอยจับผดิการทำงาน

ของบุคลากร ...” 

           (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีความไว้เนือ้เชื่อใจ มคีวามจริงใจใน

การแสดงความรูส้ึก และผู้บริหารโรงเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน มคีวามเป็น

มิตรและไม่มุ่งร้ายต่อกัน ส่งผลใหเ้กิดการสนับสนุนซึ่งกัน ทำใหก้ารทำงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ ...” 

          (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2563) 

      “...ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศขององค์กรให้

บุคลากรทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน เคารพและให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน และมีการสื่อสารต่อกันในทางสร้างสรรค์ และลดการวิจารณ์ความผิดพลาดซึ่งกัน

และกัน ไม่ควรมีการตำหนิต่อหนา้สารธารณชน และการนินทากันลับหลัง ควรให้กำลังใจ

มากกว่าที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ การนินทาลับหลัง เมื่อเพื่อนร่วมงานกระทำงาน

ผดิพลาด ...” 

        (ยศกร สทิธิศักดิ์ไพบูล, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างบรรยากาศการทำงานภายใน

โรงเรียนให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ป้องกันการวาดระแวงไม่ให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และ

สร้างให้ทีมงานร่วมมอืกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ด้วยความจริงใจ ควรใชว้ิธีการ

พูดคุยกันอย่างเปิดเผย ทำใหเ้ข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ใหต้รงกัน  ...” 

           (สุรพล บุญมีทองอยู่, สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรสร้างความคิดในเชิงบวกของตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และมีการขยายถึงความสัมพันธ์โดยการสร้างความไว้วางใจจากบุคลากรใน

ทีมงาน โดยปราศจากการบีบบังคับ ซึ่งมีความสำคัญในด้านการขจัดการวาดระแวง ทำให้

เกิดความเครียด ความทุกข์ และเกิดความไม่ไว้วางใจของบุคลากรในทีมงาน ...” 

            (วชริะ ปะทะดี, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนควรไว้วางใจบุคลากรทุกคน และ

มอบหมายงานให้บุคลากรทุกคนได้แสดงบทบาทและหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ และ

สามารถตัดสินใจในงานนั้น ๆ ได้ ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหค้รูร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับฟังความคดิเห็นของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเป็นการระดมความคิดและนำมากำหนด

เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ...” 

            (ธงชัย คำชนะ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อทีมงาน มคีวาม

จรงิใจให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยเหลอืกัน ทีมงานมคีวามพึงพอใจ ไว้วางใจในการ

ทำงานร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันลักษณะการดำเนินงานมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว          

ทั้งหัวหนา้ทีมและทีมงานต้องให้ความไว้วางใจกันใหม้าก ...” 

            (ยอดชาย พ่อหลอน, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารควรไว้วางใจในบุคลากรก่อนว่าเหมาะสมกับงาน

ด้านใด จากนั้นประเมิน ติดตามว่าบุคลากรทำงานได้หรอืไม่ แล้วจัดวางบุคลากรให้

เหมาะสม ควรเข้าไปดูแลให้กำลังบุคลากร...” 

        (พิทักษ์เกยีรติ บรรเทา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2563) 

      “... ผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืหัวหน้าทีมควรมอบหมายงานตรง

ตามความรับผดิชอบของแต่ละคน มีการดำเนินงานตามโครงการ / แผนงานที่ได้กำหนดไว้

ให้บรรจุตามวัตถุประสงค์ มีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าบุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายสามารถ

ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ หากการดำเนินงานของบุคลากรมีปัญหา หรอืเกิดอุปสรรค

ระหว่างการทำงาน หัวหน้าทีมหรอืผูบ้ริหารโรงเรียนคอยใหค้ำปรึกษา ช้ีแนะ และคอยให้

กำลังใจ ...” 

           (รุ่งนภา ศรไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2563) 

      “... บุคลากรที่เป็นผูน้ำทีมหรอืหัวหน้าทีมควรให้ความไว้วางใจ

ลูกทีมว่าสามารถทำงานได้ และลูกทีมต้องมคีวามไว้วางใจในผูน้ำทีมเช่นกัน ถ้ามีปัญหา 

หรอือุปสรรคในการทำงาน ผูน้ำทีมและลูกทีมจะต้องคอยช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน  

และต้องเชื่อม่ันว่าจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ ...” 

            (พรรณี ฤาชากูล, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2563) 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 4. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูล  ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

 5. นายวชิระ ปะทะดี  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนา 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

 3. ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหนองแวงวทิยานุกูล 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 4. นายยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูล  ศกึษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 5. นายยอดชาย พ่อหลอน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 6. นายพิทักษ์เกียรต ิบรรเทา  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 7. นายวชิระ ปะทะดี  ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 8. นายธงชัย คำชนะ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 9. นางรุ่งนภา ศรไชย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนค้อวิทยาคม 

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

 10. นางพรรณี ฤาชากูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

หัวหนา้กลุ่มบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

…………………………………………………………………………………………………… 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนีม้ีจุดประสงค์เพื่อศกึษา การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 2. แบบสอบถามฉบับนี ้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 3. การตอบแบบสอบถามในแต่ละขั้นตอนมีคำชีแ้จงไว้ละเอยีดแล้ว กรุณาได้

ตอบทุกส่วน ทุกตอนและตรงกับสภาพที่เป็นจริง 

 4. ขอ้มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี  

จงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

  นายสิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม 

  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

  ครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  

การทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เกี่ยวกับตัวผูต้อบแบบสอบถาม 

ตามที่เป็นจรงิ 

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

   1.2 ครูผูส้อน 

 

 2. ประสบการณ์ในการทำงาน 

   2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

   2.2 ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 

   2.3 มากกว่า 10 ปี  

   

 3. ขนาดของโรงเรียน 

   3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   3.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

   3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทมี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

             การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  1.1 ด้านเป้าหมายของทีม  

  1.2 ดา้นการติดต่อสื่อสาร  

  1.3 ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์  

  1.4 ดา้นการยอมรับนับถือ 

  1.5 ด้านการมสี่วนร่วม 

  1.6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 2. เมื่ออ่านข้อความแล้ว ท่านคิดว่า การทำงานเป็นทีมของท่าน อยู่ในระดับใด  

โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 3. ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5  หมายถึง  การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4  หมายถึง การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับน้อย 

  1  หมายถึง การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อที ่ กจิกรรมบ่งชีก้ารทำงานเป็นทมี 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

        1. ด้านเปา้หมายของทมี 

00 ผู้บริหารกำหนดบทบาท แนวทาง อำนาจ หน้าที ่ 

ความ รับผดิชอบในการปฏิบตัิงานของครูอยา่งชัดเจน 

     

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ระดับความคดิเหน็ ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ

ความคดิเห็น 5 แสดงว่า การทำงานเป็นทีมเกี่ยวกับการกำหนดบทบาท แนวทาง อำนาจ หนา้ที่  

ความรับผดิชอบในการปฏิบัตงิานของครูอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มากที่สดุ 
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ข้อที ่ กิจกรรมบ่งชี้การทำงานเปน็ทมี 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 1. ด้านเปา้หมายของทมี 

1 ผู้บริหารกำหนดบทบาท แนวทาง อำนาจ หน้าที ่ 

ความ รับผดิชอบในการปฏิบตัิงานของครูอยา่งชัดเจน 

     

2 ผู้บริหารมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดตาราง  

การปฏิบัติงานและวธิีการปฏบิัติงานอยา่งชัดเจน 

     

3 ผู้บริหารและครูมีการกำหนดแนวทางและวัตถุประสงค์  

การทำงานที่ชัดเจนร่วมกันเพือ่ใช้เป็นแนวทาง 

ในการ ปฏิบตัิงานของโรงเรยีน 

     

4 ผู้บริหารและครูถ่ายทอดความรูส้ึกต่อกัน อย่างตรงไปตรงมา      

5 ผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพือ่หา

แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

     

6 ผู้บริหารให้ความสำคัญและรับฟังความคดิเห็นของทุกคน      

7 ครูให้ความสำคัญตอ่เป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว      

 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

8 ครูได้รับข้อมูลในการปฏิบตัิงานอยา่งชัดเจนและทั่วถึง      

9 ครูสามารถอภิปรายแสดงความคดิเห็นที่แตกต่างได้ 

อย่างเปิดเผย 

     

10 ผู้บริหารและครูมีการสื่อสารกันด้วยวธิีการที่หลากหลาย      

11 ผู้บริหารและครูมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลนอก

หน่วยงาน 

     

12 ครูมีการสื่อสารเพื่อสรา้งความสัมพนัธ์อนัดใีนการปฏิบตัิงาน      

13 ครูมีการสื่อสารทีด่ี ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค ์

     

14 ครูมีการสื่อสารด้วยความจรงิใจ และเข้าใจขา่วสารทีไ่ด้รับ

ตรงกัน 

     

 3. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์

15 ครูมีการประสานงานหรอืกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนนุ 

การทำงาน 

     

16 ครูมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธภิาพ      
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ข้อที ่ กิจกรรมบ่งชี้การทำงานเปน็ทมี 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 3. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์(ต่อ) 

17 ครูมีการจัดกจิกรรมสรา้งความสัมพนัธ์ทีด่ีในโรงเรยีน      

18 ครูมีการช่วยเหลือกันและมีนำ้ใจต่อกนั      

19 ครูให้การสนับสนุนเกือ้กูลซึง่กันและกัน      

20 ครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข      

21 ครูมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน      

 4. ด้านการยอมรับนับถอื 

22 ครูให้การยอมรับในความรูค้วามสามารถของกันและกนั 

ด้วยความจรงิใจ 

     

23 ครูมีความตระหนักว่าทุกคนมคีวามสำคัญในการทำงาน      

24 ครูเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน      

25 ครูให้เกยีรติซึ่งกันและกนั      

26 ครูให้การยอมรับเหตุผลของกนัและกัน      

27 ครูยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานด้วยความเตม็ใจ      

28 ครูมีความเช่ือมั่นว่าทุกคนสามารถทำงานร่วมกันให้บรรลุ

เป้าหมายได ้

     

 5. ด้านการมีส่วนร่วม 

29 ครูมีส่วนในความภาคภมูิใจในผลงานของโรงเรยีน      

30 ครูช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ      

31 ครูเต็มใจและทุ่มเทความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่เพื่อ 

ปรับปรุงโรงเรยีนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

32 ครูมีอำนาจการตดัสนิใจในงานที่รับผิดชอบ      

33 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนทำให้โรงเรียน

ประสบความสำเร็จ 

     

34 ครูช่วยเหลือกันในการทำงาน      

35 ผู้บริหารร่วมทำงานอย่างใกลชิ้ดกับคณะครู      

 6. ด้านการไวว้างใจซึ่งกันและกัน 

36 ครูได้รับการมอบหมายงานทีส่ำคัญจากผูบ้รหิารอยู่เสมอ      

37 ครูมีอำนาจการตดัสนิใจในงานที่รับผิดชอบ      
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ข้อที ่ กิจกรรมบ่งชี้การทำงานเปน็ทมี 
ระดับความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

 6. ด้านการไวว้างใจซึ่งกันและกัน (ต่อ) 

38 ครูวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผดิชอบด้วยตนเอง      

39 ครูได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้รายงานความกา้วหนา้ 

ของงานเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ 

     

40 ผู้บริหารให้โอกาสครูเปิดเผยข้อมูลในการพัฒนาการศึกษา      

41 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคดิเห็นและแสดง

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

     

42 ผู้บริหารขอคำปรกึษาหารือจากครูบ่อย ๆ ทั้งในที่ประชุม 

และสถานที่ทั่วไป 
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

คำชีแ้จง 

 1. ประสิทธิผลของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา้ 29 - 33) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

  1.1 การบริหารงานวิชาการ 

  1.2 การบริหารงานงบประมาณ 

  1.3 การบริหารงานบุคคล 

  1.4 การบริหารทั่วไป 

 2. เมื่ออ่านข้อความแล้วตามความคดิเห็นของท่าน ท่านคิดว่าประสิทธิผล 

การบริหารงานโรงเรียนของท่าน อยู่ในระดับใด โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง 

ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 3. การประเมินผลประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา 

ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

      อยู่ในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

      อยู่ในระดับมากที่สุด 

  3 หมายถึง  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน  

      อยู่ในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

  1 หมายถึง  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียน อยู่ในระดับ  

      น้อยที่สุด 
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ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

00 การดำเนินการเก่ียวกับสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น  

ได้หลักสูตรทอ้งถิ่นที่มหีลักการ จุดมุง่หมาย 

โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

     

 

คำอธิบายคำตอบ 

 ข้อ 00 ระดับความคดิเหน็ ผูต้อบแบบสอบถามทำเครื่องหมาย ลงใน ช่องระดับ

ความคดิเห็น 5 แสดงว่า ประสิทธิผลการบรหิารงานโรงเรยีนดา้นการบรหิารงานวิชาการ  

เรื่องการดำเนนิการเก่ียวกับสาระหลักสูตรทอ้งถิน่ ได้หลักสูตรทอ้งถิ่นทีม่ีหลักการ จุดมุง่หมาย 

โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด 

 

ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1 การดำเนินการเก่ียวกับสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น  

ได้หลักสูตรทอ้งถิ่นที่มหีลักการ จุดมุง่หมาย โครงสรา้ง 

และเนือ้หาสาระสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลาง 

และหลักสูตรสถานศึกษา 

     

2 การวางแผนงานวิชาการ มีการเตรยีมการล่วงหน้า 

กำหนดเปา้หมายและแนวทางการดำเนินงานอยา่งชัดเจน 

กำหนดผู้รับผดิชอบ ระยะเวลาและทรัพยากร 

ที่ใช ้กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการดำเนนิงาน 

     

3 กระบวนการพัฒนานักเรยีนได้ดำเนินการปฏิบตัิ 

ด้วยตนเอง สรา้งองค์ความรูเ้อง สามารถนำความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ได้  
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ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

4 การพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร 

สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความตอ้งการ 

ของชุมชน กำหนดวิสยัทัศน ์เป้าประสงค์ พนัธกจิ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระ

ของหลักสูตรสอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลาง 

     

5 แผนการจัดเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครบทุกสาระ 

ครบทุกช้ัน และมีกระบวนการจัดการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย

และสอดคลอ้งกับความตอ้งการ ความสนใจ ความถนดั

ของนักเรยีน 

     

6 การวัดผลประเมนิผล มีระเบยีบและแนวปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน เครื่องมอืและวธิีการวัดผลประเมนิ 

ที่หลากหลาย ครอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู ้ 

     

7 การวจิัยดำเนนิการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา 

เผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารงานวิจยั 

ที่หลากหลาย  

     

8 แหล่งเรียนรูม้ีทะเบียนทั้งภายในภายนอก แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสรมิให้ครู นักเรยีน 

และชุมชนใช้แหลง่เรียนรู ้และมีการกำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ 

     

9 ดำเนินการนิเทศ โดยมีแผนการนิเทศ ประเมนิผล 

การนิเทศที่หลากหลาย และนำผลการนิเทศมาใช้วเิคราะห์

ปัญหาและอุปสรรค 

     

10 การแนะแนวใช้กระบวนการทีห่ลากหลาย ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนนิงานแนะแนว และนำผลจาก 

การแนะแนวมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรยีน 
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ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

11 การประกันคุณภาพ มีแผนการดำเนินงานประกนัคุณภาพ 

มีการติดตาม ประเมินผล และนำข้อมูลมาใช้ 

ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  

     

12 การพัฒนาชุมชนด้านวิชาชีพ มีวธิีการ เทคนิค 

และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพ 

และคุณภาพของประชาชนในชุมชน 

     

13 มีการประสานความร่วมมอืในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

     

14 การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอื่นที่จดั

การศึกษา 

     

15 ระเบียบและแนวทางการปฏิบตัิด้านวิชาการของโรงเรยีน

อย่างเป็นระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเขา้ใจระเบยีบ

และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ 

ของโรงเรยีน 

     

16 การสำรวจความตอ้งการหนังสือเรียน ดำเนินการคัดเลือก 

จัดหาแบบเรยีนที่มีเนือ้หาตรงตามหลักสตูร นา่สนใจ

เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรยีน  

     

17 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีคณะกรรมการ

ดำเนินงาน และตดิตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 

     

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



293 

ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

18 การจัดทำและเสนองบประมาณ มีการวิเคราะห์  

และพัฒนานโยบายทางการศกึษา จัดทำแผนกลยุทธ์  

หรอืแผนพัฒนาการศึกษา และวิเคราะห์ 

ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

     

19 การบรหิารงานงบประมาณดา้นการจัดสรรงบประมาณ 

ดำเนินการตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ มีการเบิกจ่าย 

และการอนมุัติงบประมาณตามแผนที่ได้กำหนดไว ้ 

และมีการเบิกจ่ายและการอนมุัติงบประมาณตามขั้นตอน

และวิธีการที่กระทรวงการคลงักำหนด 

     

20 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้

เงินและผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบตดิตามการใช้

เงินและผลการดำเนินงานตามขั้นตอน และมีการ

ประเมินผลการใช้เงนิและผลการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

     

21 การจัดการทรัพยากร มีการระดมทรัพยากร มีการจดัหา

รายได้และผลประโยชน์ มีการจัดกองทุนกูย้มื 

เพื่อการศึกษา มีการจดักองทนุสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

     

22 การเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน  

การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงนิไว้เบิก

เหลื่อมปใีห้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

     

23 การจัดทำบัญชีการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบนั  

มีการจัดทำรายงานการเงินและงบการเงนิ และมี 

การจัดทำและจดัหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

     

24  การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  

มีการหาพัสดุ การกำหนดแบบรูปรายการหรือ 

คุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด และมีการควบคุม บำรุงรักษา 

และจำหน่ายพัสด ุ
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ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

25 การวเิคราะห์และวางแผนอตัรากำลังคนล่วงหน้า  

และมีการกำหนดวธิีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคล 

ที่ต้องการ  

     

26 การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถตรงตามงาน ดำเนินการสรรหาเป็นไป 

ด้วยความบรสิุทธิ ์ยุตธิรรม โปร่งใส และดำเนนิการสรรหา

เป็นตามกฎหมายกำหนด 

     

27 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสรมิให้บุคลากรมีการเพิ่มพูน

ความรู ้การศึกษาตอ่ การศึกษาดูงาน ใหม้ีความรู้

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดี ในการทำงาน 

อันสง่ผลให้การปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพ 

     

28 การตัดสนิใจเก่ียวกับเงินเดือน สิง่ตอบแทนต่าง ๆ  

ที่รัฐหรอืหน่วยงานองค์การจัดให้บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 

เป็นไปด้วยความยตุิธรรม 

     

29 การประเมินผลงานของบุคลากร ปฏิบัติงานได้ผล 

ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และนำมาใช้ในการส่งเสรมิ  

หรอืแก้ไขปัญหาให้พนักงานทำงานไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 

     

30 การดำเนินการเก่ียวกับการลาออกจากราชการ การให้

ออกจากราชการ และการไลอ่อก ดำเนินการเป็นไปด้วย

ความถูกต้อง โปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายกำหนด  
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ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 4. ด้านการบริหารท่ัวไป 

31 ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรบับรกิาร บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ  

     

32 ระบบการประสานงานและเครอืข่ายการศึกษา บุคลากร 

มีความรูค้วามสามารถในการพัฒนาเครอืข่ายการศึกษา 

และมีแผนหรอืโครงการสำหรบัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเครอืข่าย 

     

33 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา มีการกำหนด

มาตรฐานและตัวชีว้ัด การวัดและประเมินผล วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค มีการจัดรายงาน 

และรายงานสาธารณชน  

     

34 การนำผลการวจิัยมาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

     

35 การจัดระบบการบรหิารและพัฒนาองค์กร มีการวิเคราะห์

โครงสรา้ง ภารกิจ มีการออกแบบ วางแผน ดำเนินการ 

ประเมินผลและปรับปรุงการจดัระบบบรหิาร 

ให้ประสิทธิภาพ 

     

36 การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน มีการศึกษาระเบียบ 

กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สรา้งความเข้าใจ

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สรา้งเครื่องมอื 

ในการประเมินมาตรฐาน และนำผลการประเมนิมาใช้ 

ในการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน 

     

37 การสำรวจข้อมลูทางเทคโนโลยี วางแผน กำหนดนโยบาย

และแนวทางการนานวัตกรรมและเทคโนโลย ีพัฒนา

บุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถและทักษะในการผลติ

รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี และมีการประเมินผลการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 4. ด้านการบริหารท่ัวไป (ตอ่) 

38 การดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-ส่งงาน 

ในหนา้ที่ราชการ การมอบอำนาจหนา้ที่งาน การประชุม

ภายในสถานศึกษา ยานพาหนะ ดำเนนิอย่างเปน็ระบบ 

     

39 

 

 

การบรหิารจัดการอาคารสถานที่ มีการวางแผน การบำรุง 

ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตดิตาม 

ประเมิน และรายงานการใช้อาคารสถานที่ 

และสภาพแวดล้อม 

     

40 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน มีการประสานความร่วมมอื 

กับทอ้งถิ่น จดัระบบข้อมลูสารสนเทศจากการสำมะโน

ผู้เรยีน และดำเนินการเสนอขอ้มูลสารสนเทศให้เขตพืน้ที่ 

     

41 การรับนักเรียน มีการประสานงานการดำเนินการแบ่ง 

เขตพื้นที่บริการการศึกษา กำหนดแผนการรับนักเรียน 

สรา้งความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  

ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรยีน 

     

42 การดำเนินการการจดัตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศึกษา 

ผ่านการเห็นชอบของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการ

เป็นตามระเบยีบขั้นตอน 

     

43 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอธัยาศัย มีการดำเนนิการจัดการศึกษา ประสาน

เช่ือมโยงประสานความร่วมมอื และมีการตดิตาม

ประเมินผลการส่งเสรมิและประสานงาน 

     

44 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา มีการประชาสมัพันธ์ 

วางแผนระบบการใชท้รัพยากร ติดตามและประเมนิผล

การดำเนินงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

     

45 การทัศนศึกษา มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย  

การดำเนินงานทศันศึกษา ดำเนินการอยา่งความปลอดภยั 

และประเมินผลการจัดกจิกรรมทัศนศึกษา 

 

     

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



297 

ข้อที่ ประสิทธผิลการบริหารงานโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 4. ด้านการบริหารท่ัวไป (ตอ่) 

46 งานกจิการนักเรียน มีการวางแผน ดำเนินการจดักจิกรรม

นักเรยีนและส่งเสรมิสนับสนนุให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วม 

กจิกรรมส่งเสรมิประสบการณ์จรงิ และประเมินผล 

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข  

     

47 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา มีการสำรวจ 

ความต้องการในการเผยแพรข่่าวสารข้อมูล วางแผน 

การประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลากรและมีการติดตาม

ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

     

48 มีการส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจดัการศึกษา 

ของบุคคล ชุมชน องค์กร หนว่ยงานและสถาบันสังคมอื่น 

ที่จัดการศึกษา 

     

49 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น  

มีการวางแผนและกำหนดแนวทางในการดำเนนิงาน

ประสานงานกับเขตพืน้ที่ แต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบ  

และมีการตดิตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน 

     

50 การรายงานผลการปฏิบตัิงาน มีการจัดระบบ ตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาและการรายงานเป็นปัจจุบนั 

     

51 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน มีการวิเคราะห์

สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสรา้งและภารกิจ วิเคราะห์

ความเสี่ยงของการดำเนนิงาน วางแผนการจัดระบบการ

ควบคุมภายใน ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์

มาตรการและวธิีการที่สำนักงานตรวจเงินแผน่ดนิกำหนด  

และประเมินผลและรายงานผลการประเมินการควบคุม

ภายใน 

     

52 การจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นักเรยีน มีการศึกษาสภาพปญัหาเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ของนักเรยีน 
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แบบประเมิน แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  

การทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

*************************************** 

ชื่อผู้เช่ียวชาญ  ................................................................................................................. 

ตำแหน่ง   ........................................................................................................................ 

สถานที่ทำงาน  ................................................................................................................ 

คำชี้แจง 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามนีค้ือ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบริหารและนักวิชาการ 

ทางการบริหารการศกึษา 

 2. แบบสอบถามนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  

(Content Validity) และเป็นการวัดตัวแปรปัจจัย 5 ตัวแปร และตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ 

ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการ แล้วลงความคดิเห็น 

ตามรายการประเมิน โดยพิจารณาตัวเลขในช่องประเมิน มีความหมายดังนี้ 

  +1  หมายถึง “แน่ใจ” ว่าข้อความที่กำหนดขึน้สามารถวัดได้ 

      ตามนยิามศัพท์เฉพาะ 

  0 หมายถึง “ไม่แน่ใจ” ว่าข้อความที่กำหนดขึน้สามารถวัดได้ 

      ตามนยิามศัพท์เฉพาะ 

  -1 หมายถึง “แน่ใจ” ว่าข้อความที่กำหนดขึน้ไม่สามารถวัดได้ 

      ตามนยิามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี 

      นายสิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สำหรับผู้เช่ียวชาญ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อวา่สอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้ 

             หรอืไม่เพียงใด และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ ข้อความ 

ความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 

1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1.2 ครูผูส้อน 

   

2 ประสบการณ์ในการทำงาน 

2.1 นอ้ยกว่า 5 ปี 

2.2 ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 

2.3 มากกว่า 10 ปี 

   

3 ขนาดของโรงเรียน 

3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

3.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 
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ตอนที่ 2 การทำงานเป็นทมี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

คำชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อวา่สอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้ 

             หรอืไม่เพียงใด และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 1. ด้านเปา้หมายของทมี 

1 ผู้บริหารกำหนดบทบาท แนวทาง 

อำนาจ หน้าที ่ความรับผดิชอบในการ

ปฏิบัติงานของครูอย่างชัดเจน 

    

2 ผู้บริหารมีการประชุมปรึกษาหารือ 

เพื่อกำหนดตาราง การปฏิบัตงิาน 

และวิธีการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน 

    

3 ผู้บริหารและครูมีการกำหนดแนวทาง

และวัตถุประสงค์ การทำงานที่ชัดเจน

ร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานของโรงเรยีน 

    

4 ผู้บริหารและครูถ่ายทอดความรูส้ึกต่อ

กัน อยา่งตรงไปตรงมา 

    

5 ผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นเพื่อหาแนวทาง 

ในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

    

6 ผู้บริหารให้ความสำคัญและรับฟัง

ความคดิเห็นของทุกคน 

    

7 ครูให้ความสำคัญตอ่เป้าหมาย

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

    

 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

8 ครูได้รับข้อมูลในการปฏิบตัิงานอยา่ง

ชัดเจนและทั่วถึง 

    

9 ครูสามารถอภิปรายแสดงความ

คดิเห็นที่แตกต่างได้อย่างเปดิเผย 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

10 ผู้บริหารและครูมีการสื่อสารกันด้วย

วิธีการที่หลากหลาย 

    

11 ผู้บริหารและครูมีวิธีการสื่อสาร 

ที่หลากหลายกับบุคคลนอกหน่วยงาน 

    

12 ครูมีการสื่อสารเพื่อสรา้ง

ความสัมพนัธ์อนัดใีนการปฏิบตัิงาน 

    

13 ครูมีการสื่อสารทีด่ี ทำให้การ

ปฏิบัติงานสำเร็จตามวตัถุประสงค์ 

    

14 ครูมีการสื่อสารด้วยความจรงิใจ  

และเข้าใจขา่วสารที่ได้รับตรงกัน 

    

 3. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์

15 ครูมีการประสานงานหรอืกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน 

    

16 ครูมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

17 ครูมีการจัดกจิกรรมสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ีในโรงเรยีน 

    

18 ครูมีการช่วยเหลือกันและมีนำ้ใจต่อกนั     

19 ครูให้การสนับสนุนเกือ้กูลซึง่กัน 

และกัน 

    

20 ครูทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข     

21 ครูมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน     

 4. ด้านการยอมรับนับถอื 

22 ครูให้การยอมรับในความรู้

ความสามารถของกันและกัน 

ด้วยความจรงิใจ 

    

23 ครูมีความตระหนักว่าทุกคนมี

ความสำคัญในการทำงาน 

 

    

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



302 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

24 ครูเคารพในบทบาทหน้าที่ของกัน 

และกัน 

    

25 ครูให้เกยีรติซึ่งกันและกนั     

26 ครูให้การยอมรับเหตุผลของกนัและกัน     

27 ครูยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อน

ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

    

28 ครูมีความเช่ือมั่นว่าทุกคนสามารถ

ทำงานร่วมกันให้บรรลุเปา้หมายได้ 

    

 5. ด้านการมีส่วนร่วม 

29 ครูมีส่วนในความภาคภมูิใจในผลงาน

ของโรงเรยีน 

    

30 ครูช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา 

ในดา้นตา่ง ๆ 

    

31 ครูเต็มใจและทุ่มเทความรู้

ความสามารถอยา่งเตม็ที ่

เพื่อปรับปรุงโรงเรยีนให้มี

ประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 

    

32 ครูมีอำนาจการตดัสนิใจในงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    

33 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน

มีส่วนทำใหโ้รงเรยีนประสบ

ความสำเร็จ 

    

34 ครูช่วยเหลือกันในการทำงาน     

35 ผู้บริหารร่วมทำงานอย่างใกลชิ้ด 

กับคณะครู 

    

 6. ด้านการไวว้างใจซึ่งกันและกัน 

36 ครูได้รับการมอบหมายงานทีส่ำคัญ

จากผู้บริหารอยู่เสมอ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

37 ครูมีอำนาจการตดัสนิใจในงาน 

ที่รับผิดชอบ 

    

38 ครูวางแผนการปฏิบัติงาน 

ในความรับผดิชอบด้วยตนเอง 

    

39 ครูได้รับโอกาสจากผู้บริหารให้รายงาน

ความกา้วหนา้ของงานเปน็ระยะ ๆ 

อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จสิน้ 

    

40 ผู้บริหารให้โอกาสครูเปิดเผยข้อมูล 

ในการพัฒนาการศึกษา 

    

41 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้แสดง

ความคดิเห็นและแสดงความสามารถ

ในการปฏิบัตงิาน 

    

42 ผู้บริหารขอคำปรกึษาหารือจากครู

บ่อย ๆ ทัง้ในที่ประชุมและสถานที่

ทั่วไป 
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ตอนที่ 3    แบบสอบถามประสิทธผิลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

คำชีแ้จง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อวา่สอดคล้องกันกับนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดไว้ 

             หรอืไม่เพียงใด และทำเครื่องหมาย  ลงในช่องความคดิเห็นผู้เช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1 การดำเนินการเก่ียวกับสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น ไดห้ลักสตูรทอ้งถิ่นทีม่ีหลักการ 

จุดมุ่งหมาย โครงสรา้ง และเนือ้หาสาระ

สอดคลอ้งกับหลักสูตรแกนกลาง 

และหลักสูตรสถานศึกษา 

    

2 การวางแผนงานวิชาการ มีการเตรยีมการ

ล่วงหน้า กำหนดเป้าหมายและแนว

ทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน กำหนด

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช ้

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

    

3 กระบวนการพัฒนานักเรยีนได้ดำเนินการ

ปฏิบัติด้วยตนเอง สรา้งองค์ความรูเ้อง 

สามารถนำความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ได้  

 

    

4 การพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์

หลักสูตร สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา 

และความตอ้งการของชุมชน กำหนด

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พนัธกจิ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสรา้ง  

และเนือ้หาสาระของหลักสูตรสอดคลอ้ง

กับหลักสูตรแกนกลาง 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

5 แผนการจัดเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครบทุกสาระ ครบทุกช้ัน และมี

กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย

และสอดคลอ้งกับความตอ้งการ ความ

สนใจ ความถนดัของนักเรียน 

    

6 การวัดผลประเมนิผล มีระเบยีบและแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจน เครื่องมือและวิธีการวัดผล

ประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุม 

สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู ้ 

    

7 การวจิัยดำเนนิการเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาการศึกษา เผยแพร่ผลงานวิจยั 

และเอกสารงานวิจยัที่หลากหลาย  

    

8 แหล่งเรียนรูม้ีทะเบียนทั้งภายในภายนอก 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งเสรมิ

ให้ครู นักเรยีนและชุมชนใช้แหล่งเรียนรู ้ 

และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้

แหล่งเรียนรู้ 

    

9 ดำเนินการนิเทศ โดยมีแผนการนิเทศ 

ประเมินผลการนิเทศที่หลากหลาย  

และนำผลการนิเทศมาใช้วิเคราะห์ปัญหา 

และอุปสรรค 

    

10 การแนะแนวใช้กระบวนการทีห่ลากหลาย 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนนิงานแนะแนว 

และนำผลจากการแนะแนวมาใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

    

11 การประกันคุณภาพ มีแผนการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพ มีการติดตาม ประเมนิผล 

และนำขอ้มลูมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพ  
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

12 การพัฒนาชุมชนด้านวิชาการ มีวธิีการ 

เทคนิค และทักษะที่เหมาะสมกับการ

พัฒนาวิชาชีพและคุณภาพของประชาชน 

ในชุมชน 

    

13 มีการประสานความร่วมมอืในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

    

14 การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่

บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบนัอืน่ทีจ่ัดการศึกษา 

    

15 ระเบียบและแนวทางการปฏิบตัิด้าน

วิชาการของโรงเรยีนอยา่งเปน็ระบบ บุคคล

ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระเบยีบ 

และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการ

ของโรงเรยีน 

    

16 การสำรวจความตอ้งการหนังสือเรียน 

ดำเนินการคัดเลือก จดัหาแบบเรียนที่มี

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร น่าสนใจ

เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ

นักเรยีน  

    

17 การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

มีคณะกรรมการดำเนินงาน และตดิตาม 

ประเมินผลการใช้เทคโนโลย ี

เพื่อการศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 

    

 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

18 การจัดทำและเสนองบประมาณ  

มีการวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทาง

การศึกษา จัดทำแผนกลยุทธ ์หรอื

แผนพัฒนาการศึกษา และวิเคราะห์ 

ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

19 การบรหิารงานงบประมาณดา้นการจัดสรร

งบประมาณ ดำเนินการตามขัน้ตอน 

อย่างเป็นระบบ มีการเบิกจ่าย  

และการอนมุัติงบประมาณตามแผนที่ได้

กำหนดไว้ และมีการเบิกจ่าย 

และการอนมุัติงบประมาณตามขั้นตอน 

และวิธีการที่กระทรวงการคลงักำหนด 

    

20 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการใช้เงิน และผล 

การดำเนินงาน มีการตรวจสอบติดตาม

การใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

ตามขั้นตอน และมีการประเมนิผลการใช้

เงินและผลการดำเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

    

21 การจัดการทรัพยากร มีการระดม

ทรัพยากร มีการจัดหารายได ้

และผลประโยชน ์มีการจัดกองทุนกูย้ืม 

เพื่อการศึกษา มีการจดักองทนุสวัสดิการ

เพื่อการศึกษา 

    

22 การเบกิเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน  

การโอนเงนิ การกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมป ี

ให้เป็นไปตามขัน้ตอนและวิธีการ 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

    

23 การจัดทำบัญชีการเงินถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน มีการจดัทำรายงานการเงินและงบ

การเงิน และมีการจัดทำและจัดหา 

แบบพมิพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

24 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ

สถานศึกษา มีการหาพัสดุ การกำหนด

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

และจัดซื้อจดัจ้างตามกฎหมายที่

กระทรวงการคลังกำหนด และมี 

การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสด ุ

    

 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

25 การวเิคราะห์และวางแผนอตัรากำลังคน

ล่วงหน้า และมีการกำหนดวิธกีาร 

ที่จะไดม้าซึ่งทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ  

    

26 การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

บุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถตรงตาม

งาน ดำเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความ

บรสิุทธิ์ ยุตธิรรม โปร่งใส และดำเนนิการ

สรรหาเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

    

27 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสรมิให้บุคลากร

มีการเพิ่มพูนความรู ้การศึกษาต่อ 

การศึกษาดูงาน ให้มีความรูค้วามสามารถ 

ทักษะและทัศนคติทีด่ี ในการทำงานอัน

ส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ 

    

28 การตัดสนิใจเก่ียวกับเงินเดือน สิง่ตอบแทน

ต่าง ๆ ที่รัฐ หรอืหน่วยงานองค์การจัดให้

บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เปน็ไปด้วยความ

ยุติธรรม 

    

29 การประเมินผลงานของบุคลากร 

ปฏิบัติงานได้ผลตามมาตรฐานที่กำหนดไว ้

และนำมาใช้ในการสง่เสรมิ หรอืแก้ไข

ปัญหาให้พนักงานทำงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

30 การดำเนินการเก่ียวกับการลาออกจาก

ราชการ การให้ออกจากราชการ และการ

ไล่ออก ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมาย

กำหนด  

    

 ด้านที่ 4 ด้านการบริหารท่ัวไป 

31 ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรบับรกิาร  

บุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถ 

และทักษะในการปฏิบัติภารกจิ  

    

32 ระบบการประสานงานและเครอืข่าย

การศึกษา บุคลากรมีความรูค้วามสามารถ

ในการพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา  

และมีแผนหรอืโครงการสำหรบัการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างเครอืข่าย 

    

33 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

มีการกำหนดมาตรฐานและตวัชีว้ัด การวัด

และประเมินผล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค มีการจัดรายงาน 

และรายงานสาธารณชน  

    

34 การนำผลการวจิัยมาปรับใช้ในการจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

    

35 การจัดระบบการบรหิารและพัฒนาองค์กร 

มีการวิเคราะห์โครงสรา้ง ภารกิจ มีการ

ออกแบบ วางแผน ดำเนนิการ ประเมินผล

และปรับปรุงการจัดระบบบรหิารให้

ประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

36 การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน  

มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน สรา้งความเข้าใจ

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน สรา้ง

เครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน  

และนำผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนามาตรฐาน 

    

37 การสำรวจข้อมลูทางเทคโนโลยี วางแผน 

กำหนดนโยบายและแนวทางการนำ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาบุคลากร 

ให้มีความรูค้วามสามารถและทักษะในการ

ผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี และมีการ

ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

    

38 การดำเนินงานธุรการ งานสารบรรณ  

การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ การมอบ

อำนาจหนา้ที่งาน การประชุมภายใน

สถานศึกษา ยานพาหนะ ดำเนิน 

อย่างเป็นระบบ 

    

39 การบรหิารจัดการอาคารสถานที่  

มีการวางแผน การบำรุง ดูแลและพัฒนา

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตดิตาม 

ประเมิน และรายงานการใช้อาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 

    

40 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน มีการประสาน

ความร่วมมือกับทอ้งถิ่น จดัระบบข้อมลู

สารสนเทศจากการสำมะโนผูเ้รียน  

และดำเนินการเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 

ให้เขตพืน้ที ่
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

41 การรับนักเรยีน มีการประสานงานการ

ดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษา 

กำหนดแผนการรับนักเรยีน สรา้งความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ

ประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรยีน 

    

42 การดำเนินการการจดัตั้ง ยุบ รวมหรอืเลิก

สถานศึกษาผา่นการเหน็ชอบของผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสยี และดำเนินการเปน็ตามระเบียบ

ขั้นตอน 

    

43 การประสานการจดัการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอธัยาศัย มีการ

ดำเนินการจัดการศึกษา ประสานเช่ือมโยง

ประสานความร่วมมอื และมกีารติดตาม

ประเมินผลการส่งเสรมิและประสานงาน 

    

44 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

มีการประชาสัมพนัธ ์วางแผนระบบการใช้

ทรัพยากร ติดตามและประเมนิผล 

การดำเนินงานการระดมทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา 

    

45 การทัศนศึกษา มีการศึกษาระเบียบ 

กฎหมาย การดำเนนิงานทัศนศึกษา 

ดำเนินการอยา่งความปลอดภัย  

และประเมินผลการจัดกจิกรรมทัศนศึกษา 

    

46 งานกจิการนักเรียน มีการวางแผน 

ดำเนินการจัดกจิกรรมนักเรยีนและส่งเสรมิ

สนับสนุนให้นักเรียนไดม้ีส่วนร่วม กจิกรรม

ส่งเสรมิประสบการณ์จริง และประเมินผล 

เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

47 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา มีการ

สำรวจความตอ้งการในการเผยแพร่

ข่าวสารข้อมูล วางแผนการประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาบุคลากร และมีการตดิตาม

ประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 

    

48 มีการส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการ

จัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงานและสถาบันสังคมอืน่ที่จัด

การศึกษา 

    

49 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น มีการวางแผนและกำหนด

แนวทางในการดำเนินงานประสานงานกับ

เขตพื้นที่ แตง่ตั้งบุคลากรรับผิดชอบ และมี

การติดตาม กำกับ ควบคุมการดำเนินงาน 

    

50 การรายงานผลการปฏิบตัิงาน มีการ

จัดระบบ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และการรายงานผลการพัฒนาการศึกษา 

ของสถานศึกษาและการรายงานเป็น

ปัจจุบัน 

    

51 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตาม

โครงสรา้งและภารกจิ วิเคราะห์ความเสีย่ง 

ของการดำเนินงาน วางแผนการจัดระบบ

การควบคุมภายใน ดำเนินการควบคุมตาม

หลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ 

ที่สำนักงานตรวจเงนิแผ่นดินกำหนด  

และประเมินผลและรายงานผลการประเมิน

การควบคุมภายใน 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

52 การจัดกจิกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการลงโทษนักเรยีน มีการศกึษาสภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน 

    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................ ..................................... 

.............................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ..................... 

.................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................... 

 

 

        ลงชื่อ ...............................................................ผู้ประเมิน 

          (............................................................) 

             ................/.................../................... 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา 

การทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

________________________________ 

ชื่อผู้วิจัย  นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิม้  นักศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ .............................................................................................................. 

สถานที่ทำงาน................................................................................................................... 

วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์.................................................................................................... 

เริ่มการสัมภาษณ์เวลา...........................................จบการสัมภาษณ์เวลา.......................... 

 

ประเด็นคำถาม  

 แนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

  1. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2. ท่านมแีนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมทีส่่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดา้นการมมีนุษยสัมพันธ์ 

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  3. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดา้นการมสี่วนร่วม อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  4. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ดา้นการไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ผูว้ิจัย ขอขอบพระคุณผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลา

ให้ความอนุเคราะห์เสนอแนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

ของโรงเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

         

                   นายสิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม 

          นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 39 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญต่อแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

 เรื่องการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่

 การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 

ด้านที่ 1 ด้านเป้าหมายของทีม 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

5 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

6 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

7 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 ด้านการติดต่อสื่อสาร 

8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

11 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

13 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

14 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 (ต่อ) 

ด้านที่ 3 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 

15 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

16 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

17 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

19 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

20 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

21 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ด้านที่ 4 ด้านการยอมรับนับถือ 

22 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

23 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

24 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

25 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

26 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

27 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

28 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วม 

29 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

30 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

31 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 22 (ต่อ) 

ด้านที่ 6 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

36 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารงานริชาการ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 (ต่อ) 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารงานริชาการ (ต่อ) 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานบุคคล 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



323 

ตาราง 39 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 
สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 (ต่อ) 

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารทั่วไป 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก จ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 40 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ันรายด้านของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ 

 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) การทำงานเป็นทีม สังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ด้าน ข้อ 

ค่าอำนาจ 

จำแนก 

รายข้อ 

1. ด้านเป้าหมายของทีม 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.90 

1 0.38 

2 0.56 

3 0.53 

4 0.70 

5 0.68 

6 0.74 

7 0.71 

2. ด้านการติดต่อสื่อสาร 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.93 

8 0.65 

9 0.63 

10 0.59 

11 0.55 

12 0.65 

13 0.70 

14 0.73 

3. ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.94 

15 0.71 

16 0.65 

17 0.65 

18 0.70 

19 0.76 

20 0.76 

21 0.78 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

ด้าน ข้อ 
ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อ 

4. ด้านการยอมรับนับถือ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.95 

22 0.79 

23 0.77 

24 0.78 

25 0.77 

26 0.64 

27 0.70 

28 0.70 

5. ด้านการมสี่วนร่วม 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.92 

29 0.55 

30 0.56 

31 0.64 

32 0.68 

33 0.69 

34 0.71 

35 0.79 

6. ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.92 

36 0.79 

37 0.77 

38 0.79 

39 0.68 

40 0.77 

41 0.64 

42 0.57 

ค่าอำนาจจำแนกมีค่า  อยู่ระหว่าง 0.38-0.79 

ค่าความเชื่อม่ันของการทำงานเป็นทีม  มีค่า  0.98 
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ตาราง 41 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ันรายด้านของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ 

 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ประสิทธิผลของโรงเรียน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ด้าน ข้อ 

ค่าอำนาจ 

จำแนก 

รายข้อ 

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.95 

1 0.80 

2 0.75 

3 0.75 

4 0.77 

5 0.63 

6 0.59 

7 0.76 

8 0.81 

9 0.69 

10 0.59 

11 0.68 

12 0.61 

13 0.52 

14 0.67 

15 0.62 

16 0.45 

17 0.65 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ด้าน ข้อ 

ค่าอำนาจ 

จำแนก 

รายข้อ 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.96 

18 0.71 

19 0.74 

20 0.68 

21 0.67 

22 0.70 

23 0.78 

24 0.71 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.89 

25 0.68 

26 0.60 

27 0.53 

28 0.69 

29 0.78 

30 0.72 

ด้านการบริหารทั่วไป 

 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.95 

31 0.72 

32 0.54 

33 0.73 

34 0.67 

35 0.76 

36 0.74 

37 0.61 

38 0.74 

39 0.73 

40 0.70 
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ตาราง 41 (ต่อ) 

ด้าน ข้อ 

ค่าอำนาจ 

จำแนก 

รายข้อ 

ด้านการบริหารทั่วไป (ต่อ) 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ 0.95 

41 0.70 

42 0.58 

43 0.64 

44 0.71 

45 0.34 

46 0.47 

47 0.52 

48 0.47 

49 0.61 

50 0.72 

51 0.65 

52 0.64 

ค่าอำนาจจำแนกมีค่า  อยู่ระหว่าง 0.34-0.81 

ค่าความเชื่อม่ันของประสิทธิผลของโรงเรียน  มีค่า  0.98 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ  มีค่า  0.99 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 40 ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ันรายด้าน 

    ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

    (Alpha Coefficient) การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

    ของโรงเรียนสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.987 94 

 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



336 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

tar1 389.32 2027.202 .383 .987 

tar2 389.34 2015.821 .556 .987 

tar3 389.40 2020.286 .529 .987 

tar4 389.36 2005.868 .697 .987 

tar5 389.38 2011.342 .678 .987 

tar6 389.34 2002.800 .737 .987 

tar7 389.50 2006.092 .707 .987 

com8 389.30 2009.235 .650 .987 

com9 389.30 2003.969 .634 .987 

com10 389.38 2012.853 .593 .987 

com11 389.56 2017.598 .554 .987 

com12 389.40 2009.714 .652 .987 

com13 389.28 2011.838 .696 .987 

com14 389.44 2004.496 .727 .987 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

rel15 389.16 2007.158 .713 .987 

rel16 389.24 2006.635 .650 .987 

rel17 389.36 2007.460 .645 .987 

rel18 389.16 2008.137 .696 .987 

rel19 389.20 1999.102 .756 .987 

rel20 389.28 1994.369 .764 .987 

rel21 389.42 1996.575 .781 .987 

acc22 389.28 1998.410 .785 .987 

acc23 389.34 1997.168 .766 .987 

acc24 389.18 1995.457 .780 .987 

acc25 389.12 1994.108 .768 .987 

acc26 389.30 2007.969 .643 .987 

acc27 389.34 2005.290 .698 .987 

acc28 389.20 2008.490 .697 .987 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



337 

par29 389.28 2020.002 .547 .987 

par30 389.32 2021.977 .557 .987 

par31 389.22 2008.502 .642 .987 

par32 389.44 2007.231 .683 .987 

par33 389.20 2003.347 .692 .987 

par34 389.24 2004.186 .714 .987 

par35 389.38 1987.628 .792 .987 

tru36 389.36 1996.439 .785 .987 

tru37 389.40 1991.796 .765 .987 

tru38 389.34 1997.249 .794 .987 

tru39 389.56 2005.149 .675 .987 

tru40 389.34 2005.168 .765 .987 

tru41 389.30 2011.561 .640 .987 

tru42 389.32 2016.304 .567 .987 

aca1 389.44 2002.415 .795 .987 

aca2 389.40 2001.714 .751 .987 

aca3 389.52 2008.336 .754 .987 

aca4 389.30 2003.602 .774 .987 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

aca5 389.40 2007.551 .634 .987 

aca6 389.32 2011.855 .589 .987 

aca7 389.62 2000.812 .757 .987 

aca8 389.62 1987.791 .813 .987 

aca9 389.68 2004.304 .694 .987 

aca10 389.62 2000.567 .594 .987 

aca11 389.48 2012.867 .677 .987 

aca12 389.54 2020.621 .619 .987 

aca13 389.62 2020.159 .524 .987 

aca14 389.50 2006.541 .671 .987 

aca15 389.58 2016.698 .616 .987 

aca16 389.40 2019.592 .453 .987 

aca17 389.56 2008.374 .651 .987 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



338 

bud18 389.56 2004.823 .708 .987 

bud19 389.36 1996.031 .739 .987 

bud20 389.46 1998.253 .680 .987 

bud21 389.42 2007.310 .672 .987 

bud22 389.46 2000.253 .695 .987 

bud23 389.38 1989.873 .784 .987 

bud24 389.34 2000.882 .712 .987 

hum25 389.34 2009.943 .683 .987 

hum26 389.22 2012.828 .599 .987 

hum27 389.34 2019.045 .527 .987 

hum28 389.58 1989.881 .691 .987 

hum29 389.68 1984.957 .780 .987 

hum30 389.38 2009.016 .719 .987 

ga31 389.40 2009.469 .722 .987 

ga32 389.48 2019.071 .535 .987 

ga33 389.36 2010.031 .727 .987 

ga34 389.60 2013.061 .665 .987 

ga35 389.48 2005.928 .763 .987 

ga36 389.38 2003.996 .736 .987 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

ga37 389.40 2010.980 .605 .987 

ga38 389.24 2008.798 .737 .987 

ga39 389.40 2002.857 .733 .987 

ga40 389.26 2007.053 .703 .987 

ga41 389.20 2006.245 .703 .987 

ga42 389.58 2007.922 .580 .987 

ga43 389.60 2004.694 .635 .987 

ga44 389.56 2010.333 .714 .987 

ga45 389.48 2031.438 .339 .987 

ga46 389.40 2028.204 .470 .987 

ga47 389.40 2024.204 .517 .987 

ga48 389.42 2027.310 .465 .987 
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ga49 389.50 2015.765 .605 .987 

ga50 389.42 2008.085 .722 .987 

ga51 389.36 2014.317 .649 .987 

gad52 389.32 2011.855 .642 .987 

 

 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 10  วิเคราะห์ระดับการทำงานเป็นทีมสังกัดสำนักงาน 

    เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็น 

    ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวม 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ด้านเป้าหมายของทีม 406 2.14 5.00 4.2252 .69766 

ด้านการตดิต่อสื่อสาร 406 2.50 5.00 4.2224 .63531 

ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ 406 1.75 5.00 4.2802 .81962 

ด้านการยอมรับนับถือ 406 2.00 5.00 4.2720 .76557 

ด้านการมสี่วนร่วม 406 3.00 5.00 4.3353 .51825 

ด้านการไวว้างใจซึ่งกันและกัน 406 2.71 5.00 4.3695 .56005 

โดยรวม 406 2.52 5.00 4.2841 .60701 

Valid N (listwise) 406     
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 22 เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม 

     สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

     ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน 

     จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่ต่างกัน 
 

Group Statistics 

 

status N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ด้านเป้าหมายของทีม directer 66 4.4394 .54862 .06753 

teacher 340 4.1836 .71632 .03885 

ด้านการติดต่อสื่อสาร directer 66 4.5106 .41736 .05137 

teacher 340 4.1665 .65536 .03554 

 

status N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ directer 66 4.5530 .52351 .06444 

teacher 340 4.2272 .85598 .04642 

ด้านการยอมรับนับถือ directer 66 4.5476 .52837 .06504 

teacher 340 4.2185 .79311 .04301 

ด้านการมีส่วนร่วม directer 66 4.6061 .37926 .04668 

teacher 340 4.2828 .52560 .02850 

ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน directer 66 4.5779 .44222 .05443 

teacher 340 4.3290 .57194 .03102 

โดยรวม directer 66 4.5391 .42040 .05175 

teacher 340 4.2346 .62546 .03392 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

ด้านเป้าหมายของทีม Equal variances assumed .920 .338 2.748 404 .006 .25578 .09309 .07278 .43879 

Equal variances not assumed   3.283 112.772 .001 .25578 .07791 .10143 .41013 

ด้านการตดิต่อสื่อสาร Equal variances assumed 5.586 .019 4.105 404 .000 .34414 .08383 .17934 .50893 

Equal variances not assumed   5.509 136.131 .000 .34414 .06247 .22060 .46767 

ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ Equal variances assumed 8.243 .004 2.984 404 .003 .32582 .10919 .11118 .54047 

Equal variances not assumed   4.103 142.607 .000 .32582 .07942 .16883 .48282 

ดา้นการยอมรบันบัถือ Equal variances assumed 9.222 .003 3.233 404 .001 .32913 .10180 .12902 .52925 

Equal variances not assumed   4.221 129.542 .000 .32913 .07797 .17486 .48340 

ดา้นการมีส่วนรว่ม Equal variances assumed 8.660 .003 4.760 404 .000 .32329 .06792 .18977 .45680 

Equal variances not assumed   5.910 119.322 .000 .32329 .05470 .21498 .43159 

ด้านการไวว้างใจซึ่งกันและกัน Equal variances assumed 5.466 .020 3.346 404 .001 .24893 .07440 .10267 .39519 

Equal variances not assumed   3.973 111.805 .000 .24893 .06265 .12479 .37307 

โดยรวม Equal variances assumed 5.551 .019 3.791 404 .000 .30452 .08033 .14659 .46244 

Equal variances not assumed   4.922 128.315 .000 .30452 .06187 .18209 .42694 

341 

มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

สก
ลน

คร



342 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 23  เปรียบเทียบระดับการทำงานเป็นทีม 

     สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  

     ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน  

     จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างกัน 

 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ด้านเป้าหมายของทีม Between Groups 7.677 2 3.839 8.166 .000 

Within Groups 189.448 403 .470   

Total 197.125 405    

ด้านการตดิต่อสื่อสาร Between Groups 9.077 2 4.539 11.847 .000 

Within Groups 154.389 403 .383   

Total 163.466 405    

ด้านการมมีนุษยสัมพันธ์ Between Groups 8.357 2 4.178 6.385 .002 

Within Groups 263.711 403 .654   

Total 272.068 405    

ดา้นการยอมรบันบัถือ Between Groups 9.637 2 4.819 8.527 .000 

Within Groups 227.735 403 .565   

Total 237.373 405    

ดา้นการมีส่วนรว่ม Between Groups 4.185 2 2.093 8.063 .000 

Within Groups 104.591 403 .260   

Total 108.776 405    

ด้านการไวว้างใจซึ่งกัน

และกัน 

Between Groups 4.403 2 2.202 7.236 .001 

Within Groups 122.627 403 .304   

Total 127.030 405    

โดยรวม Between Groups 6.317 2 3.158 8.907 .000 

Within Groups 142.912 403 .355   

Total 149.228 405    
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 32  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมและประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

    เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมและรายด้าน 
 

Correlations 

  TotalA Totaltar Totalcom Totalrel Totalacc Totalpar Totaltru TotalB Totalaca Totalbud Totalhum Totalga 

TotalA Pearson Correlation 1 .890** .945** .936** .936** .897** .843** .848** .798** .776** .790** .880** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totaltar Pearson Correlation .890** 1 .886** .761** .761** .709** .728** .753** .703** .665** .721** .790** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalcom Pearson Correlation .945** .886** 1 .851** .846** .796** .768** .823** .780** .750** .756** .864** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalrel Pearson Correlation .936** .761** .851** 1 .908** .834** .697** .714** .661** .643** .650** .777** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 
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  TotalA Totaltar Totalcom Totalrel Totalacc Totalpar Totaltru TotalB Totalaca Totalbud Totalhum Totalga 

Totalacc Pearson Correlation .936** .761** .846** .908** 1 .832** .714** .736** .691** .679** .686** .758** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalpar Pearson Correlation .897** .709** .796** .834** .832** 1 .763** .815** .747** .781** .755** .838** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totaltru Pearson Correlation .843** .728** .768** .697** .714** .763** 1 .838** .826** .773** .796** .807** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

TotalB Pearson Correlation .848** .753** .823** .714** .736** .815** .838** 1 .959** .942** .961** .959** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalaca Pearson Correlation .798** .703** .780** .661** .691** .747** .826** .959** 1 .862** .897** .905** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalbud Pearson Correlation .776** .665** .750** .643** .679** .781** .773** .942** .862** 1 .879** .868** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  . 000 .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 
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  TotalA Totaltar Totalcom Totalrel Totalacc Totalpar Totaltru TotalB Totalaca Totalbud Totalhum Totalga 

Totalhum Pearson Correlation .790** .721** .756** .650** .686** .755** .796** .961** .897** .879** 1 .894** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

Totalga Pearson Correlation .880** .790** .864** .777** .758** .838** .807** .959** .905** .868** .894** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ของ ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

    เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .838a .702 .701 .28748 

2 .884b .781 .780 .24687 

3 .896c .804 .802 .23398 

4 .902d .814 .812 .22786 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Totaltru . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

2 
Totalcom . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

3 
Totalpar . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

4 
Totalrel . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

a. Dependent Variable: TotalB  
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .838 .112  7.458 .000 

Totaltru .787 .026 .838 30.851 .000 

2 (Constant) .688 .097  7.066 .000 

Totaltru .471 .034 .501 13.750 .000 

Totalcom .363 .030 .438 12.035 .000 

3 (Constant) .391 .102  3.839 .000 

Totaltru .377 .035 .401 10.691 .000 

Totalcom .248 .033 .300 7.472 .000 

Totalpar .275 .040 .271 6.829 .000 

4 (Constant) .194 .107  1.801 .072 

Totaltru .364 .034 .387 10.570 .000 

Totalcom .349 .039 .421 9.041 .000 

Totalpar .379 .045 .373 8.452 .000 

Totalrel -.145 .030 -.226 -4.784 .000 

a. Dependent Variable: TotalB     
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ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์หาแนวทางพัฒนา 
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ภาพประกอบ 2 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  

     คณบดีคณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการบริหาร 

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา       

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
 

 ภาพประกอบ 3 สัมภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล   

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและ 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่  

      ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

 
 

  ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ นายวชิระ ปะทะดี  

       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา  

       สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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 ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์นายธงชัย คำชนะ  

      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

 

 
 

 ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์นายพิทักษ์เกียรต ิบรรเทา  

      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศกึษา 

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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 ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นางพรรณี ฤาชากูล ครูชำนาญการพิเศษ  

      โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

      มัธยมศกึษา เขต 22 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 
 

  ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นายยอดชาย พ่อหลอน  

       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  

       สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัติย่อของผู้วจิัย 

ชื่อ - สกุล      นายสิทธิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม 

วัน เดือน ปี เกิด    วันที่ 20 มีนาคม 2535 

ภูมลิำเนา      จังหวัดนครพนม 

ที่อยู่ปัจจุบัน     66 หมู่ 21 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

        รหัสไปรษณย์ 48000 

ตำแหน่ง      ครู ค.ศ.1 

สถานที่ทำงาน     โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

        สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2548    ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 

        อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2550    มัธยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 

        อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2553    มัธยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

        อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 พ.ศ. 2560    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป)ี 

        สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2563    ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

        สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2560 - 2562 รับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

        อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

        สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

 พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รับราชการ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์  

        อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

        การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22  
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