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Abstract

 This research aimed to study team work model affecting the effectiveness of academic affairs administration 

under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. The sample included 448 school administrators and 

teachers under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1. The research instrument was a  

five-rating-scales questionnaire. The statistical analysis consisted of mean, standard deviation and multiple regression 

analysis (stepwise regression).

 The findings were as follows:

 1) Team work model under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high 

level. The ability mean scores ranked from high to low were as follows: cooperation, communication, 

coordination,advanced creativity and continuance progress. 

 2) Effectiveness of academic affairs administration under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 

1 as a whole was at a high level. The effectiveness mean scores ranked from high to low were as follows: curriculum 

development, measurement and evaluation, development of quality assurance systems , development of a learning 

process, and effective of educational supervision .

 3) Team work model: cooperation, communication, advanced creativity, continuance progress and coordination 

which affected to effectiveness of academic affairs administration under Chachoengsao Primary Educational Service 

Area Office 1, could be used to predict the effectiveness of academic affairs administration at 89.00 %. But  

communication did not show any effect on the effectiveness of academic affairs administration.

 The regression equation or predicting equation of raw scores was:
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 The regression equation or predicting equation of standard scores was:
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูสงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�านวน 448 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson,s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน 

(Stepwise regression) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) รูปแบบการท�างานเป็นทีม สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความร่วมมือ ด้านการสื่อสาร ด้านการประสานงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า และด้าน 

ความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง 

 2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด ประเมินผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การพัฒนา

กระบวนการการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา 

 3) รูปแบบการท�างานเป็นทีม ด้านความร่วมมือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง และด้าน 

การประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สามารถร่วม

กันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนด้านการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ โดยสามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์รูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

  Z´y = .877X2 - .349 X4 + .240X5 + .161X3

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการท�างานเป็นทีม, ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
 การศกึษาเป็นกระบวนการส�าคัญทีจ่ะพฒันาคนในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ และสติปัญญาให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีส�าคัญท่ีสุด ในการด�าเนิน 
การจัดการศกึษา ต้องน�าแนวนโยบายการจดัการศึกษาสูก่ารปฏบิตัิ
มากทีส่ดุ เพือ่ให้สมเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หน้า 33)  
และมาตรา 39 ระบุไว้ว่าให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�านาจ  
การบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป สู ่คณะกรรมการ 
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ให้มากที่สุดเพ่ือการด�าเนินงานได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

สามารถพฒันาหลกัสตูร และกระบวนการเรียนรูต้ลอดจนการวดัผล
ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิน่ได้อย่างมคีณุภาพ และประสทิธภิาพ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 
2546, หน้า 33) 
 จากการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2542-2551 ผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษา  
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มีค่าเฉล่ียต�่ากว่าร้อยละ 50 และพบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ�านวนมากยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สมศ. ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และการกระจายอ�านาจการบริหาร และจัดการศึกษา  
พบว่าแต่ละหน่วยงานยังขาดความอิสระ ความคล่องตัวใน 
การบริหารงานและการจัดการศึกษาเท่าที่ควร ดังนั้นการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) จงึมุ่งเน้นให้คนไทย
ได้เรยีนรูต้ลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ โดยมเีป้าหมายหลกัสามประการ 
คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของ 
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คนไทย เพิม่โอกาสทางการศกึษา และเรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึ เพือ่พฒันา

คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและมี 

ความสุข การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมี

ประสิทธิภาพให้มีการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการ

ศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายใน

การปฏบิตั ิ(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552, หน้า 11-12) 

การท�างานเป็นทมีจะมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในการท�างานท่ีจ�าเป็นต้องใช้ทักษะหลายแขนง ตลอดจนการใช้

วิจารณญาณและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติประกอบในการท�างาน

นัน้ขณะทีห่ลายองค์การ มกีารรือ้ปรับโครงสร้างการด�าเนนิงานเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านการแข่งขัน นั้นจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทีมงานขึ้นมาเพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพ 

ความสามารถของบุคลากรออกมาให้มากที่สุด (วิภาส ทองสุทธิ์, 

2552 หน้า 34) นอกจากนั้นในการท�างานเป็นทีมนั้นความส�าเร็จ

หรือความล้มเหลวของงานจะขึ้นอยู่กับทีมงาน หากสมาชิกของทีม

งานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่ได้รับย่อมเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ แต่ถ้าสมาชิกของทีมงานไม่สามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่ได้รับย่อมต�่ากว่ามาตรฐานหรืออาจ

ท�าให้ในการท�างานประสบความล้มเหลวได้ ฉะนัน้เพือ่ให้การท�างาน

เป็นทมีบรรลวุตัถุประสงค์ ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคัญแก่การพฒันา

ทมีงานให้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ เพราะจะส่งผลให้องค์การนัน้ๆ 

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้มากยิง่ขึน้เช่นกนั (ทองทพิภา 

วิริยะพันธุ์, 2551, หน้า 46) 

 การท�างานเป็นทมีมลีกัษณะการท�างานทีเ่ปิดโอกาสให้บคุคล 

หรือทีมงานร่วมมือร่วมใจกันท�างานอย่างใกล้ชิด สามารถประสาน

ความสามารถระหว่างกนัอย่างมีประสทิธภิาพ มกีารตดิต่อสือ่สารที่

เป็นเอกภาพเห็นพ้องต้องกนัในภารกจิ โดยถือว่าเป้าหมายสงูสดุอยู่

ที่ความส�าเร็จของทีมเป็นส�าคัญ จึงส่งผลให้สมาชิกทีมมีความเข้าใจ

มีความผูกพันกัน เป็นการช่วยเพิ่มพูนการยอมรับ นับถือต่อกัน  

ช่วยสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานร่วมกันประสิทธิภาพของงาน 

และผลผลิตก็จะเพ่ิมขึ้น การท�างานเป็นทีมมีความจ�าเป็นควรให ้

ความส�าคัญในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าการ

ท�างานบางอย่างเราไม่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้โดยบคุคลเพยีงคนเดยีว 

งานบางอย่างต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จ�าเป็นต้องอาศัย 

ความรู้ความสามารถจากบุคคลหลายฝ่าย งานบางอย่างเป็นงานที่

ต้องท�าโดยเร่งด่วนไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้ทันเวลาที่ก�าหนด และ

บางอย่างเป็นงานท่ีหลายหน่วยงานรับผิดชอบหากได้มีการร่วมมือ

จากบุคคลหลายฝ่าย มาระดมความคิดท�างานร่วมกันจะท�าให้การ

ท�างานนัน้ๆ ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายได้ (สมชาต ิกจิยรรยง 

และจีรชา ใจเปี่ยม, 2552, หน้า 57) 

 การบรหิารงานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ถ้าจะดคูวามส�าเรจ็ 

หรือความล้มเหลวของการบริหารงาน ก็อาจดูได้จากสภาพการ

ท�างานของบคุลากร เพราะการบรหิารงานบคุคล คอืปัจจยัส�าคญัยิง่

ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานโดยตรง ดังนั้นในการบริหาร

งานหน่วยงานต่างๆ จุดประสงค์หลักก็คือ การที่ผู้บริหารหน่วยงาน

นั้นสามารถน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล ปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อการบริหารองค์การให้ไปสู่ 

ผลส�าเร็จได้ อยู่ท่ีผู้บริหาร มีความสามารถใช้ศิลปะการบริหาร

ชักชวนให้ผู้ร่วมงาน หรือสมาชิกขององค์การน�าความสามารถออก

มาใช้อย่างเต็มที่ และเป็นระบบ นั่นแสดงว่าผู้บริหารรู้จักและเข้าใจ 

น�าแนวคิดในการพัฒนาเทคนิคการสร้างทีมงานมาใช้ในหน่วยงาน 

ของตน (จารุมล พ้นภัยพาล, 2544, หน้า 1) อีกทั้งสถานศึกษาเป็น

องค์กรหน่ึง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ให้กับนักเรียนตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาภาคบังคับ  

โดยปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนในการบริหารและ การด�าเนิน

การด้านต่างๆ ของสถานศกึษาคอืบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน ในสถานศึกษา 

ซึ่งในการท�างานจ�าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันช่วยเหลือร่วมมือ  

และประสานงานกันเพื่อหาทางพัฒนากิจการให้ก้าวหน้าขึ้นไป  

เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ ให้ผูเ้รยีนเป็นมนษุย์ ทีส่มบรูณ์ คอื 

เป็นคนดีมีปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ�านวย  

มีสมทรัพย์, 2553, หน้า 3)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  

กล่าวถึงการกระจายอ�านาจไว้ในมาตรา 39 ไว้ว่า ให้อ�านาจ 

การบริหารด้านวิชาการ แก่สถานศึกษาโดยก�าหนดให้กระทรวง

ก�าหนดเฉพาะหลักสูตรส่วนกลาง และให้สถานศึกษามีอิสระใน 

การจดัท�าหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรก�าหนดแหล่งเรียนรู้ ออกแบบ

การวจิยัในชัน้เรียน ออกแบบกจิกรรมการเรยีนทีเ่หมาะสมกบัผู้เรยีน

แต่ละคน และออกแบบการประเมินผลผู้เรียน การกระจายอ�านาจ

ภายในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถต้อง

กระจายอ�านาจการตดัสนิใจในโรงเรยีน เพือ่ทีค่รูจะได้ไม่ถกูครอบง�า

ทางความคิดท่ีมีอิสระ สามารถคิดริเร่ิมนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ  

ได้ ผู้เรียนจะมีอิสระทางความคิด รู้จักค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 

เป็นการให้อิสระทางปัญญาแก่ครูและผู้เรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2546, 

หน้า 58-63)

 จะเหน็ได้ว่าถงึแม้จะมกีารกระจายอ�านาจให้แก่สถานศกึษา 

มีอิสระในการบริหารจัดการ สามารถบริหารและจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว สามารถพัฒนา

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล

แล้วก็ตาม แต่ผลการตรวจสอบและประเมินภายในสถานศึกษา
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ปีงบประมาณ 2552-2553 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดก็ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน 

การประเมินคุณภาพรอบสองหลายโรงเรียน โดยเฉพาะด้านการ

จดัการเรยีนการสอน ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษายังต�่ากว่าระดับชาติทุกวิชา ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียน

อยู ่ในระดับท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข มีโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่ได้

รับการประเมินภายนอกรอบสอง จากส�านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จ�านวน 164 

โรงเรียน ผลปรากฏว่า โรงเรียนท่ีได้รับรองมาตรฐานการประเมิน

คุณภาพรอบสอง จ�านวน 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.07 และ

โรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง 

จ�านวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้รับรอง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพรอบสอง จ�านวน 13 โรงเรียนนี้  

พบว่า คณุภาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 โดยมาตรฐานที่ได้

คะแนนเฉลีย่สงูสดุได้แก่ มาตรฐานที ่7 ผูเ้รยีนมสีขุนสิยั และมีวิสยัทศัน์ 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 และมาตรฐาน

ที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิความรู้ ความสามารถตรงกับงาน

ที่รับผิดชอบ หม่ันพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี มีคะแนนเฉล่ีย 

3.50 ส่วนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล�าดับ ได้แก่

มาตรฐานที่ 11 ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น�า และมีความสามารถใน 

การจัดการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 รองลงมามาตรฐานท่ี 5  

ผูเ้รยีนมคีวามรู้ และทักษะท่ีจ�าเป็นตรงตามหลกัสตูร  มคีะแนนเฉล่ีย 

2.84 และมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน, 2554, หน้า 1-8) และการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพสูงขึ้นนั้นต้องอาศัยการท�างานเป็นทีมในการที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังจะเห็น

ได้จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานเป็นทีมและการบริหาร

วิชาการผลการวิจัยของ อ�านวย มีสมทรัพย์ (2553, หน้า 71-72) 

พบว่า การท�างานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารวชิาการของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 1 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกระดับค่อนข้างสูง

 จากสภาพความเป็นมา และความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น  

ผู ้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของรูปแบบการท�างานเป็นทีมและ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ จึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ 

การท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารวชิาการเพือ่น�า

ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับของรูปแบบการท�างานเป็นทีมสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1  

 3. เพื่อศึกษารูปแบบการท�างานเป ็นทีมท่ีส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

สมมติฐานการวิจัย
 1. รูปแบบการท�างานเป็นทีมสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 2. ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. รูปแบบการท�างานเป ็นทีมทุกรูปแบบส ่งผลต ่อ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ

ขอบเขตของเนื้อหา
 1. รูปแบบการท�างานเป็นทีมตามแนวคิดของ โรมม่ิง 

(Roming, 1996, p. 69) ซ่ึงกล่าวถึงการท�างานเป็นทีมที่มี

ประสิทธิภาพสมัยใหม่ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการสื่อสาร 

2) ด้านความร่วมมือ 3) ด้านการประสานงาน 4) ด้านความคิด

สร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า 5) ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง

 2. ประสิทธผิลจากแนวคิดของ จนัทราน ีสงวนนาม (2545, 

หน้า 111), ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, p. 373)  

สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการด�าเนิน 

การบรหิารโรงเรยีนได้ประสบผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ บรรลตุาม

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ การบรหิารวชิาการตามขอบข่ายการบรหิารงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546ก, หน้า 32-38) และงานวิจัยของ

อ�านวย มีสมทรัพย์ (2553, หน้า 71-72) รวมทั้งงานวิจัยของ ศิริพร 

เมฆวิทยา (2548, หน้า 87-88) โดยเลือกด้านที่มีผลการศึกษา 

การบริหารงานวิชาการที่สอดคล้องกันและอยู ่ในระดับมาก  

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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2) การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 3) ผลการวัด และประเมินผล

การเรียน 4) การนเิทศการศกึษา 5) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างได้รวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 142 คน ครู  

306 คน รวม 448 คน จากประชากรทั้งหมด 1,590 คน

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือที่ใช้ใน 

การรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ 

ผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป สถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการท�างานเป็นทีม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร

วชิาการของผูบ้รหิารสงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครนิทร์ เพือ่ขอความร่วมมอืจากผูอ้�านวยการส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ในการขออนญุาต

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ตอบแบบสอบถาม

 2. ขอหนังสือจากส�านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 1 เพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 448 ชุด

 3. ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลถามด้วยตนเองจาก

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางส่วนได้ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง ทาง

ไปรษณีย์ จ�านวน 448 ชุด ได้รับคืนมา 448 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 4. น�าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ท�าการตรวจสอบความ 

ถูกต้องสมบูรณ์ และน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์รูปแบบการท�างานเป็นทีมโดยการหาค่าเฉล่ีย 

(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 3. วเิคราะห์ระดบัประสิทธผิลการบรหิารงานวิชาการสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการท�างาน

เป็นทมีกับประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร ์สัน (Pearson,s Product Moment  

Correlation Coefficient)

 5. วิ เคราะห ์รูปแบบการท�างานเป ็นทีมที่ส ่ งผลต ่อ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 จากแบบสอบถามด้วยการวเิคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี  

Stepwise

สรุปผลการวิจัย
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด คือ จ�านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17  

รองลงมา ระดบัปรญิญาโท มจี�านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 36.83 

ประสบการณ์ในการท�างานมากที่สุด คือ 11-15 ปี จ�านวน 135 คน 

คดิเป็นร้อยละ 30.14 รองลงมาประสบการณ์ในการท�างาน 6-10 ปี 

จ�านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 25.89 ประสบการณ์ในการท�างาน 

ไม่เกิน 5 ปี จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 22.32 ประสบการณ์ 

ในการท�างาน 16 ปีขึ้นไป จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65 

และต�าแหน่งหน้าที่เป็นครูมากที่สุด คือ จ�านวน 306 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.30 รองลงมาเป็นผู้บริหาร จ�านวน 142 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 31.70

 2. รูปแบบการท�างานเป็นทีม สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 

ด้านความร่วมมือ รองลงมา คือ ด้านการสื่อสาร และด้านการ

ประสานงาน กบัด้านความคดิสร้างสรรค์ทีก้่าวหน้า มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั 

ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีสุ่ด คือ ด้านความก้าวหน้าทีต่่อเนือ่ง เมือ่

พิจารณารายด้านพบว่า

  1) ด้านการสือ่สาร มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก เรยีงล�าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ แต่ละคนยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกัน

และกัน รองลงมา คือ มีการใช้การส่ือสารสองทางหรือหลายทาง

มากกว่าสือ่สารทางเดยีว มกีารแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างได้อย่าง

เปิดเผย ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ มีโอกาสตรวจสอบข้อมูล

เมื่อเกิดความสงสัย 

  2) ด ้านความร ่วมมือ มีค ่าเฉล่ียอยู ่ ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มคีวามสามคัคใีนการท�างาน 
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รองลงมา คือ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

และทุกคนสามารถยอมรับความคิดเห็นผู้อื่นอย่างจริงใจ ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ มีความพร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันกับทุกคนมองเห็นความต้องการของกันและกัน  

มีค่าเท่ากัน 

  3) ด้านการประสานงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื มกีารประสานงานด้วยระบบ

การสื่อสารที่ดี รองลงมา คือ มีการประสานความร่วมมือซึ่งกันและ

กัน และสามารถลดข้ันตอนในการท�างาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อย

ที่สุดคือ สามารถลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานในองค์การได้

  4) ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความสามารถ

ในการคิดได้หลายทาง คิดได้กว้างไกล รองลงมา คือ มีการคิด 

นอกกรอบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ ส่วนข้อที่ม ี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ 

มาใช้แก้ปัญหา 

  5) ด้านความก้าวหน้าทีต่่อเนือ่ง มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีการค้นพบวิถีทางใน 

การบริหารแผนปฏิบัติการที่เร็วกว่า รองลงมา คือ ปรับปรุงวิธีการ

ท�างานให้ส�าเร็จได้ทันเวลา และมีความพร้อมที่จะรองรับสภาพ 

การแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อที่มีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  

มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

 3. ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การพัฒนา

หลกัสตูรสถานศกึษา รองลงมา คอื การวดั และประเมนิผลการเรยีน 

กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการพัฒนากระบวนการ

การเรียนรู้ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ การนิเทศการศึกษา 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานศึกษาส่งเสริม

ให้ครูวิเคราะห์หลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ตาม 

ความต้องการของสังคม และสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กบัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามวัตถุประสงค์ทีต้ั่งไว้ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

  2) ด้านการพฒันากระบวนการการเรยีนรู ้มค่ีาเฉลีย่อยูใ่น

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานศึกษาส่งเสริม

ให้การวดัผล ประเมินผลการเรยีนการสอน ระเบยีบก�าหนด รองลงมา 

คือ สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการได้อย่าง

คล่องแคล่ว และครูปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนักเรียนเป็น

ศูนย์กลางของการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญกับครู น�าผลการวัดผล 

ประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน  

การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

  3) ด้านการวัด และประเมินผลการเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานศึกษาวางแผน

ก�าหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผลตามก�าหนด รองลงมา คือ 

สถานศึกษาปรับปรุงการสร้างข้อสอบของครูให้มีมาตรฐาน และครู

เข้าใจระเบียบวัดผลอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบก�าหนดไว้ 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สถานศึกษาจัดท�าปฏิทินปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับตามแผนที่วางไว้

  4) ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คือ สถานศึกษามกีารนเิทศอย่างต่อเนือ่ง  

และมปีระสทิธภิาพ รองลงมา คอื สถานศกึษาส่งเสรมิให้ผูร้บัการนเิทศ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ

สถานศึกษา ศึกษาวิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเป็นการช่วยกระตุ้น 

ความสนใจและความร่วมมือ กับสถานศึกษาติดตามและประเมินผล 

การจัดการนิเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ  

สถานศึกษามีการวางระบบนิเทศอย่างเป็นระบบ

  5) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สถานศึกษาจัดท�า

รายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปีเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรง

ตามวตัถปุระสงค์ทีต้่องการ รองลงมา คอื สถานศกึษาก�าหนดโครงสร้าง

ในการบริหารโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา และสถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการของการบรหิารจดัการศกึษาทีค่วรด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื สถานศกึษาด�าเนนิการตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาโดยมีการก�ากับ ติดตามการด�าเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการท�างาน

เป็นทมี กบัประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มคีวามสัมพนัธ์ในทางบวก 

ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5. ผลการศึกษารูปแบบการท�างานเป็นทีมส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรยีงตามล�าดับ คอื ด้านความร่วมมอื 

(X2) มีสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ .868 รองลงมา ได้แก่  

ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก ้าวหน้า (X4) มีสัมประสิทธิ์ของ 

การพยากรณ์เท่ากับ –.397 ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง (X5)  

มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .246 และด้านการประสานงาน  
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(X3) มีสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .161 ค่าประสิทธิภาพ 

การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .890 หมายถึง รูปแบบการท�างานเป็นทีม  

ด้านความร่วมมือ (X2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า (X4)  

ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง (X5) และด้านการประสานงาน (X3) 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

รวมได้ร้อยละ 89.00 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สามารถ

เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐานได้ดงันี ้Z´y = .877X2 -  

.349 X4 + .240X5 + .161X3 ส่วนรูปแบบการท�างานเป็นทีม  

ด้านการสื่อสาร (X1) ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

อภิปรายผล
 1. จากการศึกษารูปแบบการท�างานเป็นทีม ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านวย มีสมทรัพย์ (2553, บทคัดย่อ)  

ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมกับการบริหาร

งานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การท�างานเป็นทีม

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

ในภาพรวมอยู่ในงานระดับมาก เน่ืองมาจากผู ้บริหารในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มีการวางแผนการท�างานเป็นทีม โดยสร้างเทคนิคการท�างานที่ 

มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน รวมถึงความพึงพอใจของ 

ผู้ร่วมงานที่ท�างาน มีโครงสร้างการท�างานท่ีชัดเจน มีงานและ

ลกัษณะงานทีก่�าหนดไว้ รวมไปถึงบคุคลต้องมคีวามรู้ความสามารถ

ทีจ่ะท�างานด้วย ต้องอาศยัพืน้ฐานของความไว้เนือ้เช่ือใจกนัและกนั

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก้าวไปสู่การร่วมมือในการผลักดัน

วัตถุประสงค์ขององค์การให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ โดยมี

วตัถปุระสงค์เดยีวกนั และเป็นการรวมตัวทีจ่ะต้องอาศยัความเข้าใจ 

ความผูกพัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม  

เพือ่ทีส่มาชกิแต่ละคนจะสามารถท�างานร่วมกนัจนประสบความส�าเรจ็ 

และบรรลเุป้าหมายสงูสดุของทมี มกีารยอมรบักนัมากว่าทมีงานเป็น

แนวทางที่ดีที่สุด ที่จะต้องพบกับการท้าทายใหม่ๆ ด้วยการสร้าง

ความมคีณุภาพให้สงูขึน้ การบรกิารรวดเรว็มากขึน้มีการประสานงาน

กัน และทีมงานเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้น�าจะต้องรู้จักใช้ความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพตนที่มีอยู ่น�าพาองค์การไปสู ่ความ

ก้าวหน้าอีกทั้งผู้น�าทีมงานต้องกระจายอ�านาจให้กับทีมงานพัฒนา

เพือ่นร่วมงานและกระตุน้ให้สมาชกิในทมีงานมคีวามคิดสร้างสรรค์ 

และสร้างสิ่งแปลกใหม่ๆ เกิดขึ้นมาในองค์การให้มากที่สุด

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั 

ของรูปแบบการท�างานเป็นทีมจึงส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม และ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการท�างานเป็นทีมในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ด้านความร่วมมือ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน

อันดับที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านวย มีสมทรัพย์ (2553, 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมกับ 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 1 ซึง่ผลการวจิยัพบว่า การท�างาน

เป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ด้านการมีส่วนร่วมใน

การท�างานมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก อาจเนือ่งมาจากครใูนโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

มีวิธีการท�างานที่มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ช่วยกันท�างานเท่าที่ตนเองจะมีความสามารถท�าได้อย่างดีที่สุด  

ทุกคนในทีมได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทุกคนในทีมม ี

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แต่ละคนยอมรับจุดอ่อนจุดแข็ง 

ซ่ึงกันและกัน ครูทุกคนในทีมสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา  

มีความสามัคคี และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท�าให้ครูทุกคนมอง

เห็นความต้องการและความสนใจของกันและกันอย่างเสมอหน้า 

สามารถสนองความต้องการของกันและกันได้ ครูทุกคนท�างาน 

ร่วมกันบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและแบ่งปันกัน  

ในท�านองเดียวกัน 

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้รูปแบบการท�างานเป็นทีม

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 ด้านความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่

ในอันดับที่ 1

 3. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการท�างานเป็นทีมในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

แต่อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย สอดคล้องกบังานวิจยัของ อ�านวย มสีมทรพัย์ 

(2553, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็น

ทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  

การท�างานเป็นทมี สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา  
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เขต 1 ด้านความก้าวหน้าท่ีต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

อาจเนื่องมาจาก ครูในโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีวิธีการท�างานที่มีการค้นพบวิถี

ทางในการบริหารแผนปฏิบัติการท่ีเร็วกว่าและดีกว่าตลอดเวลา  

มีโอกาสปรับปรุงวิธีการท�างานให้ส�าเร็จ รีบท�าทันที มีการปรับปรุง

กระบวนการท�างานที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขปัญหาได้ทัน

ท่วงที  มีการตัดสินใจ การปรับปรุงกระบวนการท�างานของทีม  

มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มีการขับเคล่ือน

องค์การไปในทิศทางที่พร้อมปรับตัวรองรับสภาพการแข่งขันอย่าง

รวดเร็ว ทุกคนในทีมเห็นความส�าคัญของการก้าวหน้าอย่างพร้อม

เพรียงกัน ความก้าวหน้าท่ีต่อเน่ืองน้ัน จ�าเป็นต้องเปิดโอกาสให้  

ทกุฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ ท�าให้เกิดประสบการณ์

เรยีนรู้อย่างต่อเนือ่ง โดยความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิเป็นตวัก�าหนด 

ที่ส�าคัญ ที่จะท�าให้การมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้รูปแบบการท�างานเป็น

ทีมในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ จึงอยู่ในล�าดับสุดท้าย

 4. ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก สอดคล้องกับ ประทวน พรมจ้อย (2548, บทคัดย่อ)  

ทีไ่ด้ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติใน 

ระดับมาก อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีหลักในการบริหารที่

เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการก�าหนด 

นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอด

จนการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวข้องกับผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไป

ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ ่งหมายของการศึกษา  

การจดัการผสมผสานทรพัยากรและกจิกรรมทางการศกึษา มกีารบรหิาร 

จัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึด 

ผูเ้รียนเป็นส�าคญั โดยมกีารสร้างระบบการบรหิารทีผ่่านการวางแผน 

การวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ในด้านการบริหารวิชาการ ด้าน 

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

โดยใช้ทรัพยากรการบริหารคือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีอย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด เกิดผลคุ้มค่าสูงสุด 

โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยค�านึงถึงความสะดวก  

เป็นระเบียบเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และอาศัยหลัก 

ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการวางแผนการวิเคราะห์ 

ทุกขั้นตอนมีระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพ ผลส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียนที่ก�าหนดไว้ 

  จากเหตผุลดงักล่าว ผู้บรหิารในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้มีการส่งเสริมถึง 

ความส�าคญัของประสิทธผิลการบรหิารวชิาการ จงึส่งผลให้โดยรวม

อยู่ในระดับมาก

 5. ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา โดยมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมาก และอยูใ่นล�าดบัที ่1 

สอดคล้องกับ ประทวน พรมจ้อย (2548, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา 

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

มีการบริหารจัดการตามนโยบายด้านค่านิยมขององค์กร ม ี

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  

และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ การประชมุ อบรม หรอืสมัมนา พฒันา

ตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตร การน�าหลักสูตรไป

ใช้จัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม การส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์

หลักสูตร การส่งเสริมให้ทุกฝ ่ายมีส ่วนร ่วมในการปรับปรุง  

และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีการประเมินผล 

การใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอก  

สถานศึกษา มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ความต้องการของผู้เรียนปัจจุบัน  

อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู ้เรียนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ 

ตามความต้องการของสังคม จึงส่งผลให้การบริหารงานได้ประสบ

ผลส�าเร็จตามวตัถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ เกีย่วกบั

การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการประชุม อบรม หรือสัมมนา พัฒนา

ตนเอง เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านหลักสูตร การน�าหลักสูตร

ไปใช้จดัการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม การส่งเสรมิให้ครูวเิคราะห์

หลักสูตร การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุง และ

พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีการประเมินผลการใช้

หลักสูตรโดยการมีส ่วนร ่วมของผู ้ เกี่ยวข ้องทั้ งในและนอก  

สถานศึกษา มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ความต้องการของผู้เรียนปัจจุบัน ผู้เรียนรู้

อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

ความต้องการของสังคม 

  จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ประสิทธิผลการบริหาร

วชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อเทียบกับด้านอื่นจึงอยู่ในล�าดับที่ 1

 6. ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

การนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และอยู่ใน

ล�าดับสุดท้าย สอดคล้องกับ ประทวน พรมจ้อย (2548, บทคัดย่อ) 

ทีไ่ด้ศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการนิเทศ 

การศึกษา มีการปฏิบัติในระดับมาก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและ

ครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 เหน็ความส�าคญักบัการนเิทศการศกึษา เป็นเพียงงานส่งเสรมิ 

และสนบัสนุนการจัดการศกึษา เนือ่งจากเข้าใจว่าเป็นงานทีเ่กีย่วข้อง 

กับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอื่นๆ เพียงเพื่อ

ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  

โดยเป็นการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยการ  

ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการศึกษาให้สถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจัดการ

ศกึษาเท่านัน้ รวมถงึยงัไม่ได้จรงิจงัในด้านการใช้กระบวนนเิทศอย่าง

เป็นระบบ การแสดงบทบาทในการนิเทศช่วยเหลือและพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการนิเทศ ศึกษาวิธีการที่หลากหลายที่จะเป็นส่วนช่วย

กระตุ้นความสนใจและความร่วมมือมีการนิเทศอย่างต่อเน่ืองและ 

มีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการบริหารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

การนเิทศ ให้ค�าปรกึษาแนะน�าและเป็นวทิยากรทีด่แีก่ผู้รบัการนเิทศ 

ร่วมประชมุวางแผนนเิทศภายในโรงเรยีนกบัผูน้เิทศและคร ูตดิตาม

และประเมินผลการจัดการนิเทศตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้

ทรัพยากรให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ประสบ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  จากเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้นอาจเป็นสาเหตุให้

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ด้านประสทิธผิลการนเิทศการศกึษา 

มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบกับด้านอืน่จงึอยู่

ในล�าดับสุดท้าย

 7. ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ

ท�างานเป็นทีม กับประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์ 

ในทางบวกในระดับมากทุกรูปแบบ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�านวย  มีสมทรัพย์  

(2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท�างานเป็นทมี

กบัการบรหิารงานวชิาการของสถานศึกษาสังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การท�างาน

เป็นทมีมคีวามสมัพนัธ์กบัการบรหิารวชิาการของสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ระดับมาก เน่ืองจากครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญในการท�างานเป ็นทีม ว ่าการท�างานเป ็นทีมมี 

ความส�าคัญต่อองค์กรในการท�าให้เกิดความสามัคคีได้ เมื่อเชื่อใจ  

รกัใคร่กลมเกลียวกัน ตลอดจนเกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนั สมาชกิ

ปรับตัวทางสังคมได้ดีระหว่างสมาชิก ในทีมงานได้ช่วยกันท�างาน

ท�าให้บรรยากาศการท�างานเป็นไปด้วยด ีปรกึษาหารอืกนัเพือ่สร้าง

มาตรฐานของงาน มาตรฐานการท�างานที่ดีของทีมงาน จะส่งผลให้

องค์กรเจริญเติบโต สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทุกคนรู้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และได้กล่าวถึงความส�าคัญ 

ที่ท�าให้คนมารวมตัวกันท�างาน ซึ่งจะช่วยให้การท�างานที่ต้องใช ้

ความสามารถหลายด้านด�าเนินไปได้ด ้วยดี และส่งผลไปยัง 

สถานศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ก�าหนด นโยบาย การวางแผน การปรบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอน

ตลอดจนการประเมนิผลการเรยีนการสอน ซึง่เกีย่วข้องกบัผูบ้รหิาร

สถานศึกษา และบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไป

ตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ ่งหมายของการศึกษา  

การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษาได้

ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ เพราะเป็นการบรหิารทีส่่งผลต่อคุณภาพของนกัเรยีน

โดยตรง สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของโรงเรียนและความสามารถ 

ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาอนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของภารกจิของสถานศกึษา 

จึงควรให้ความส�าคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง

  จากเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้รูปแบบการท�างาน  

เป็นทมี กบัประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก 

ในระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 8. ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ด้านท่ีมีอ�านาจพยากรณ์ คือ  

ด้านความร่วมมือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ด้านความ

ก้าวหน้าที่ต่อเน่ือง และด้านการประสานงานซ่ึงสามารถอภิปราย

เป็นรายด้านได้ดังนี้

  1) ด้านความร่วมมือ เนื่องจากความร่วมมือเป็นองค์

ประกอบท่ีส�าคัญที่จะท�าให้งานวิชาการประสบผลส�าเร็จ เพราะ 

ความร่วมมือจะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของมวลสมาชิกในกลุ่ม

หรือทีมงาน อันจะก่อให้เกิดความเกรงใจของคณะผู้บริหารท่ีมีต่อ

กลุม่หรอืทมีงาน ช่วยให้เกดิความรูส้กึการยอมรบันบัถอืของสมาชิก

ในทีมงาน ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2551, หน้า 15) กล่าวว่า การร่วมมือ 

เป็นพฤติกรรมของกลุ่มท่ีมีลักษณะไปในทางเดียวกัน ของสมาชิก

กลุ่ม คือ แต่ละบุคคลจะได้รับความส�าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายก็ต่อเมื่อ

กลุ ่มได้รับความส�าเร็จ ครูและผู ้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ให้

ความส�าคัญกับการจัดท�าหลักสูตรร่วมกัน การท�าแผนร่วมกัน  

รวมถึงความพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

แต่ละคนยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกัน ช่วยกันท�างานเท่าที่

ตนเองจะมีความสามารถท�าได้อย่างดีที่สุด ทุกคนในทีมแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทุกคนในทีม

สามารถพดูได้อย่างตรงไปตรงมา มคีวามสามคัค ีและมคีวามสมัพนัธ์

อันดีต่อกัน สามารถสนองความต้องการของกันและกันได้ และ 

ทุกคนท�างานร่วมกันบนพ้ืนฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ 

แบ่งปันกัน จึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้งานวิชาการ ประสบผลส�าเร็จ  

เกดิประสทิธผิลและผลสมัฤทธิก์บัผูเ้รยีน จากเหตุผลดงักล่าว จงึอาจ

เป็นสาเหตุท�าให้รูปแบบการท�างานเป็นทีม ด้านความร่วมมือ  

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า คือ กระบวน 

การคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและ

แปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน�าไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการ

ได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน�าไปสู่การคิดค้นและ 

สร้างสิง่ประดษิฐ์ทีแ่ปลกใหม่หรอืรปูแบบความคดิใหม่ซึง่ชาญณรงค์ 

พรรุ่งโรจน์ (2546, หน้า 7) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น

ปัจจยัทีท่�าให้เกดิการเรยีนรู ้เข้าใจ ตลอดจนเกดิปฏกิริยิาตอบสนอง 

ให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซ่ึงเป็นลักษณะส�าคัญของความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์อันจะน�าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือ

เพื่อการแก้ไขปัญหา สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มา

ใช้แก้ปัญหา และสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ ครูและผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ให้ความส�าคัญในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่

ก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่อง การคิด ในหลายทาง คิดได้กว้างไกล  

คิดนอกกรอบ มีการเตรียมทางเลือกแก้ไขปัญหาไว้หลายๆ ทางมี

ความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์รอบด้าน ใช้กระบวนการคิดที่ผสม

ผสานความคิดเดิมเกิดเป็นแนวคิดใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

ยอมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้

ปัญหา เมื่อเผชิญกับปัญหา สามารถน�าความรู้และประสบการณ์

ต่างๆ มาใช้แก้ปัญหา และสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ จาก

เหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุท�าให้รูปแบบการท�างานเป็นทีม 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ทีก้่าวหน้า ส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร

วชิาการ สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1

  3) ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่กล่าวถึงวิถี

ทางในการบรหิารแผนปฏบิตักิารทีเ่รว็กว่าและดกีว่ามีวธิกีารท�างาน

ให้ส�าเร็จเกิดประสิทธิผล มีการตัดสินใจการปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานของทมี มกีารขับเคลือ่นองค์การไปในทศิทางทีพ่ร้อมปรบัตวั

รองรับสภาพการแข่งขันอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ โรมมิ่ง  

(Roming, 1996, p. 72) กล่าวว่า ความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง เป็นวิถี

ทางในการบริหารแผนปฏิบัติการที่เร็วกว่าและกว่าตลอดเวลา หาก

มโีอกาสปรบัปรงุวธิกีารท�างานให้ส�าเรจ็จะรบีท�าทนัทมีกีารปรบัปรงุ

กระบวนการท�างานที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทุกคนเห็นความ

ส�าคญัของการก้าวหน้า และความส�าเรจ็เกดิประสิทธผิล อย่างพร้อม

เพรยีงกนั ท�าให้รปูแบบการท�างานเป็นทมี ด้านความคิดสร้างสรรค์

ทีก้่าวหน้า ส่งผลต่อประสิทธผิลการบรหิารวชิาการ สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  4) ด้านการประสานงาน ถอืเป็นปัจจยัในแง่การบรหิาร

ทีช่่วยท�าให้ผูป้ฏบัิตงิานหลายๆ หน่วยงานเกดิรวมกลุม่พลงั ร่วมมอื

ปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ร่วมกนั สอดคล้องกบั สมติ สชัฌกุร (2551, หน้า 42) กล่าวไว้

ว่า การประสานงานเป็นการจัดระเบียบวิธีการท�างาน เพื่อให้งาน

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียว  

ไม่ท�าให้งานซ้อนกันขดัแย้งกันหรือเหลือ่มล�า้กัน เพ่ือให้งานด�าเนนิไป 

อย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การ

นัน้อย่างสมานฉนัท์ ซึง่มอีงค์ประกอบ วตัถปุระสงค์ของการประสาน

งาน และประโยชน์ของการประสานงาน จงึเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้การ

ท�างานเป็นทมี มปีระสทิธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 

  จากเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุท�าให้รูปแบบ 

การท�างานเป็นทีม ด้านการประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบรหิารวชิาการ สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

New ����������.indd   78 2/2/2559   16:40:37



Journal of Rajanagarindra July- December  2015 79

  5) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท�างานเป็นทีม  

ด้านการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับกระบวนการแลก

เปลีย่น โดยใช้กระบวนการตดิต่อส่งผ่านข้อมลู ความคดิ ความเข้าใจ 

หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  

ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร และยังเป็นเชื่อมโยงความนึกคิด  

และความรู้สึกให้ถึงกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ ก้องฟ้า บุญคุ้ม (2549, หน้า 39-40) 

กล่าวถึงการติดต่อสื่อสารของทีมว่าเป็นการน�าเอาข่าวสารหรือ 

ความรูส้กึทีบ่คุคลหนึง่ ต้องการแสดงออกไปยงับคุคลอีกคนหนึง่ภายใน 

ทีมทราบแล้วตอบสนองความรู ้สึกออกมา เป็นการรับรู้ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มด�าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่าง

เดียวกัน ในท�านองเดียวกัน

  จากผลการศึกษา พบว่าด้านการส่ือสารไม่ส่งผลต่อ

ประสทิธผิลการบริหารวิชาการ ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 นัน้ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1) จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการท�างานเป็นทีม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านความก้าวหน้าท่ีต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้นส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผู้บริหาร

สถานศกึษาควรพจิารณาในด้านการควบคมุการปฏบิตังิานตามแผน

ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการก้าวหน้าของ 

การท�างาน มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง มีการ

แก้ไขปัญหาในการท�างานได้ทนัท่วงท ีมกีารตดัสนิใจในการปรบัปรงุ

กระบวนการท�างาน  มีความพร้อมที่จะพัฒนาความก้าวหน้าอย่าง

ไม่หยดุยัง้ มคีวามพร้อมทีจ่ะรองรบัสภาพการแข่งขันได้อย่างรวดเรว็ 

และปรับปรุงวิธีการท�างานให้ส�าเร็จได้ทันเวลา

  2)  จากการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

ด้านประสิทธิผลการนิเทศการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาถึงเรื่องติดตามและประเมินผล 

การจัดการนิเทศการท�าหน้าท่ีในการนิเทศช่วยเหลือและพัฒนา

บุคลากร ตามแผนที่วางไว้ มีการส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของการนิเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ศึกษาวิธีการ 

ทีห่ลากหลายทีจ่ะเป็นการช่วยกระตุน้ความสนใจ และความร่วมมอื 

มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการบริหาร 

มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มีการวางระบบนิเทศอย่างเป็นระบบ

  3) จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการท�างานเป็นทีม  

มีความสัมพันธ์กัประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ดังนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษารวมทัง้ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญัในเรือ่งด้าน

การสื่อสาร ด้านความร่วมมือ ด้านการประสานงาน ด้านความคิด

สร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า ด้านความก้าวหน้าที่ต่อเนื่อง เพื่อการด�าเนิน

การบรหิารโรงเรยีนได้ประสบผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ บรรลตุาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  4) จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการท�างานเป็นทีม  

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ควรจัดอบรม พัฒนา

บคุลากร ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ให้มคีวามรูม้ศีกัยภาพ ในรปูแบบ

การท�างานเป็นทีม เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จและประสิทธิผลในการ

บริหารสถานศึกษา

 2. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อรปูแบบการท�างานเป็นทมี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

  2) ควรศึกษาแนวทางการเสรมิสร้างรปูแบบการท�างาน

เป็นทมี สังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1

  3) ควรศกึษารปูแบบการส่ือสาร ทีส่่งผลต่อประสทิธผิล

การบรหิารวชิาการ สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1
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