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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ระดับการท�างานเป็นทีมของสถานศึกษา	2)	ระดับการ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีม	 กับการบริหาร

คณุภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศกึษา	และ	4)	การท�างานเป็นทมี	ทีส่่งผลต่อการบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ

ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย	ได้แก่	ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา	จ�านวน	300	คน	ได้มาโดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางเครจซี่และมอร์แกน	และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	การ

วิเคราะห์ข้อมูลหา	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล	คือ	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ	(Multiple	Regression	

Analysis)	โดยใช้วิธี	Stepwise

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	ระดับการท�างานเป็นทีมของสถานศึกษา	โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับ

ค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย	คอื	ด้านการมมีนุษย์สมัพนัธ์	ด้านการมเีป้าหมายเดยีวกัน	ด้านภาวะผู้น�า	ด้านบทบาท

ที่สมดุล	ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน	และด้านการติดต่อสื่อสาร
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Abstract

 This research aimed to study 1) the level of teamwork, 2) the level of quality 

management throughout the organization of schools, 3) the relationship between teamwork 

and the quality management throughout the organization of schools, and 4) teamwork 

attributes affecting the quality management throughout the organization of schools under the 

Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 2. The Krejcie and Morgan Table 

was used for determining sample size. The samples  selected  by using a simple random 

sampling technique were 300 administrators and teachers in the schools. The research 

instrument was a questionnaire. The statistics used for analysis were frequency, percentage, 

mean,  standard deviation, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise multiple 

regression analysis.

 The research findings were as follows:

 1) The quality level of teamwork, as a whole and in each aspect, was at a high 

level, ranking by mean scores from high to low: having a relationship, having the same 

goal, leadership, balance, mutual trust, and communication.

 2) The level of quality management throughout the organization of schools as a 

whole and each aspect, was at a high level, ranking by mean scores from high to low:

developing continually, participating of personnel, and paying attention to service

recipients.

	 2.	ระดับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ	โดยภาพรวมและรายด้าน	อยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	และการให้ความส�าคัญ

ของผู้รับบริการ

	 3.	การท�างานเป็นทีม	 กับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันใน

ระดับมาก	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 4.	การท�างานเป็นทมี	ทีส่่งผลต่อการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศกึษาคอื	ด้านบทบาท

ที่สมดุล	 ด้านภาวะผู้น�า	 ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกันด้านการมีเป้าหมายเดียวกันร่วมกันพยากรณ์ได้

ร้อยละ	66.40	สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานคือ	Zy	=	.371	X
6	
+	.222	X

5
	+	.187	

X
4
	+	.109	X

1

ค�าส�าคัญ : การท�างานเป็นทีม, การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
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 3) The relationship between teamwork and the quality management throughout the 

organization of schools was at a high level (rxy = .794) with statistical significance of .05.

 4) The teamwork attributes affecting the quality management throughout the

organization of schools  were: balance of role, leadership, mutual trust, and having the 

same goal. It could be concurrently predicted at 66.40%. The predictive equation could be 

written in the form of standard scores as  Zy	=	.371	X
6	
+	.222	X

5
	+	.187	X

4
	+	.109	X

1
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บทน�ำ

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	ในหมวด	6	มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	มาตรา	48	ได้

ก�าหนดให้หน่วยงานต้นสงักัดและสถาบนัการศึกษาจัดให้มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	 ประกอบด้วย	 ระบบการประกันคุณภาพภายใน	

และในมาตรา	49	ระบบการประกันคุณภาพภายนอก	โดยให้ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท�าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์	วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก	

และท�าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา	 โดยค�านึงถึง

ความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก�าหนดไว้	 เพื่อน�าไปสู่การ

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	นอกจากนีใ้นหมวด	4	แนวทางการจัดการศึกษา	ตามมาตรา	22	

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า	ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้	และสามารถ	พัฒนาตนเองได้	ซึ่ง

ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	การจัดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน	สามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ	 และเต็มศักยภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการคุณภาพโดยรวมในด้านการเน้นผู้รับบริการ

ทางการศึกษาเป็นส�าคัญ	เพราะถือว่า	ผู้เรียนคือผู้รับบริการทางการศึกษาส�าคัญที่สุด	(พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ,	 2553,	 หน้า	 7-14)	 ดังน้ันนักวิชาการ	 นักการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

ตระหนกัและเหน็ความส�าคัญถึงเรือ่งคุณภาพการศึกษาซ่ึงมส่ีวนส�าคัญในการทีจ่ะท�าให้สถานศึกษาเกดิ

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและพฒันาให้เหมาะสมเพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมายทีไ่ด้วางไว้

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 จะประสบความส�าเร็จตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายประการ	ดังเช่น	ซัสลิส	(Sallis,	2002,	p.139)	ได้จ�าแนกไว้	4	ประการ	คือ	1)	ภาวะ

ผู้น�าและกลยุทธ์	ได้แก่	การมอบหมายงาน	นโยบายคุณภาพ	การวิเคราะห์องค์การ	พันธกิจและแผน

กลยุทธ์ภาวะผู้น�า	 2)	 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้	 ได้แก่ระบบและวิธีการปฏิบัติ	 ประสิทธิภาพ

การจัดการ	 คุณภาพของต้นทุน	 3)	 ทีมงานหรือการท�างานเป็นทีม	 ได้แก่	 การมอบอ�านาจกลุ่มของ

การจัดการตนเอง	ประโยชน์ของคุณภาพของเครื่องมือ	งบประมาณที่ได้รับการแก้ปัญหากลยุทธ์	และ	

4)	ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ได้แก่	การประเมินตนเอง	ส�ารวจความต้องการของลูกค้า	การตรวจ

สอบมาตรฐาน	นอกจากนี	้การบรหิารคุณภาพท่ัวทัง้องค์กรเป็นหวัใจส�าคัญทีจ่ะเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของ

สถานศึกษา	ดังที่โชติ	บดีรัฐ	(2558,	หน้า	126-127)	กล่าวว่าหลักการส�าคัญของการบริหารคุณภาพ	

ประกอบด้วย	การวางแผนกลยทุธ์เป็นการก�าหนดวสิยัทศัน์	กลยุทธ์	การปรบัปรงุคุณภาพเป็นการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาคุณภาพขององค์การ	พัฒนาคุณภาพ	วิเคราะห์	และแก้ปัญหาตามหลักเหตุผลและ

หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาและการควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการจัดระบบการท�างาน

และการปฏิบติังาน	ผลติภัณฑ์หรอืบรกิารมคุีณสมบติัสอดคล้องกบัทีก่�าหนดไว้	ซ่ึงสอดคล้องกบัปัญญา	
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สุวรรณทอง	(2555,	หน้า	60)	ศึกษาพบว่า	การท�างานเป็นทีมส่งผลต่อการรับรู้	การบริหารคุณภาพ

โดยรวมขององค์กร	โดยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารโดยรวมคือการท�างานเป็น

ทีมที่มีประสิทธิภาพ	จึงเห็นได้ว่าการท�างานเป็นทีมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จในการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์การ

	 การท�างานเป็นทีมมีลักษณะการท�างานที่เปิดโอกาสให้บุคคล	 หรือทีมงานร่วมมือร่วมใจกัน

ท�างาน	มกีารติดต่อสือ่สาร	เป้าหมายสงูสดุอยูท่ีค่วามส�าเรจ็ของทมี	จึงส่งผลให้สมาชิกทมีมคีวามเข้าใจ	

มีความผูกพันกัน	 ช่วยสร้างขวัญก�าลังใจในการท�างานร่วมกันกับประสิทธิภาพของงาน	 งานบางอย่าง

ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 จ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากบุคคลหลายฝ่าย	 จะท�าให้

งานประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได้	 (สมชาติ	 กิจยรรยง	 และจีรชา	 ใจเปี่ยม,	 2552,	 หน้า	 57)	

นอกจากนี้	ทองประเสริฐ	ใจตรง	(2550,	หน้า	73)	กล่าวว่า	การท�างานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์

ขององค์กรที่เป็นผลส�าเร็จตามประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือ	ท�าให้เกิดการระดมความสามารถ

และสติปัญญา	การท�างานเป็นทีมเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้องค์กรมีประสิทธิภาพได้ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องใช้

การท�างานเป็นทีมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน	 การท�างานเป็นทีมจึงเป็นหัวใจ

ส�าคัญของการท�างานในองค์กร

	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต	 2	 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศได้น้อมน�าพระราชด�ารัส	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	อันได้แก่	1)	การสร้างความเข้าใจ	ใช้แนวทาง

การสือ่สารสมัพนัธ์ลกัษณะ	2	ทาง	ผู้น�าองค์การต้องหมัน่เข้าประชุมปรกึษาหารอื	ทัง้แบบทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ	และต้องพยายามเอาใจใส่ให้มากขึน้	2)	การเข้าถงึ	เป็นขัน้ตอนทีต้่องใช้วิธทีีแ่ยบยล	

ผู้น�าองค์การต้องสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นเบื้องต้น	 โดยการพูดคุย	 สร้างความคุ้นเคย	

“เพื่อร่วมมือกันท�างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส�าเร็จโดยผู้น�าจะต้องเอาตัวเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ผู้ร่วมงานในลักษณะ	 “เอื้ออ�านวย”	 หากมีปัญหาอุปสรรคก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไขไม่หลีกเลี่ยงหรือ

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ร่วมงาน	 3)	 การพัฒนา	 ถือเป็นเป้าหมายส�าคัญของ

“การสร้างคน”	 วิธีการหรือแนวทางการพัฒนามีหลักหลายวิธี	 ขึ้นอยู ่กับบริบทของทรัพยากร	

สภาพแวดล้อมและบุคคล	(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	2,	2561,

หน้า	16)

	 จากผลการประเมินภายนอกสถานศึกษารอบ	 3	 ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการเขต	2	ได้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานรอบสาม

(พ.ศ.	2555	–	2559)	จ�านวน	71	แห่ง	ผลการประเมินระดับปฐมวัยผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจ�านวน	 67	 โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 และผลการประเมินระดับประถมศึกษาและ
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มัธยมศึกษาตอนต้น	ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจ�านวน	71	โรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	100	ใน

ด้านผู้เรียนยังพบปัญหาการอ่านไม่ออก	 การเขียนไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 โดยมี

การด�าเนินการแก้ไขการอ่าน	จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย	ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	

2558-2561)	 มีการคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 อบรมพัฒนาครูผู้สอน	 นิเทศติดตาม

การด�าเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน	 และปัญหาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการการศึกษา	ก็ยังพบว่ายังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรภาครัฐและ

เอกชนไม่ให้ความส�าคัญต่อการศึกษาโดยคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูและสถานศึกษา	

ผู้ปกครอง	และชุมชนไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเท่าที่ควร	การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืกบัชุมชน	องค์กรภาครฐัและเอกชนต่าง	ๆ 	ยงัไม่เพยีงพอ	(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2,	2561,	หน้า	15)

	 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาทีพ่บในสถานศึกษา	รวมท้ังบุคลากรในสถานศึกษา

ยังมีความสับสนในบทบาทและขอบเขตของงานทั้งในต�าแหน่งงาน	และอ�านาจหน้าที่	ซึ่งแสดงให้เห็น

ถงึความจ�าเป็นและความส�าคัญในการพฒันาคุณภาพทัว่ท้ังองค์กรของสถานศึกษา	ผู้วจัิยจงึตระหนกัถงึ

ความส�าคัญของการท�างานเป็นทมีกับการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษาสงักดัส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรปราการเขต	2	จงึสนใจศึกษาการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อการบรหิารคุณภาพ

ทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

เขต	 2	 ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน	 ปรับปรุง	 และ

พัฒนาการท�างานเป็นทีม	 ปรับปรุงระบบการบริหารงานที่จะท�าให้บุคลากรในสถานศึกษามีการร่วมมือ

ร่วมใจท�างานอย่างมีความสุขและประสิทธิภาพ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา	ส่งผลถึงคุณภาพ

ผู้เรียนและสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาระดับการท�างานเป็นทีมของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

	 2.	เพือ่ศึกษาระดับของการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

	 3.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

ของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

	 4.	เพื่อศึกษาการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2
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วิธีกำรศึกษำ

	 1.	ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากร	ได้แก่	ผู้บรหิาร	และคร	ูสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ

เขต	2	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	71	โรงเรียน	จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน	71	คน	และครูจ�านวน	

1,237	คน	รวมประชากรทั้งสิ้น	1,308	คน	กลุ่มตัวอย่าง	ไดแก่	ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	2	ปีการศึกษา	2561	 ได้กลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	300	คน

	 2.	กำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	300	คน	ก�าหนดขนาด

กลุ่มตวัอย่าง	โดยตารางของเครจซ	ีและมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,	1970,	p.	608)	ใช้การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์	และการสุ่มอย่างง่าย	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน

คือ

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่	ระดับการศึกษา	

ประสบการณ์ในการท�างาน	ต�าแหน่ง

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับการท�างานเป็นทีม	ประกอบด้วย	6	ด้าน	คือ	1)	ด้านการมี

เป้าหมายเดียวกัน	2)	ด้านการติดต่อสื่อสาร	3)	ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์	4)	ด้านการไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน	5)	ด้านภาวะผู้น�า	6)	ด้านบทบาทที่สมดุล	ค�าถามเป็นแบบประเมินค่า	(Rating	Scale)	แบ่ง

ออกเป็น	5	ระดับ	ตามเทคนิควัดของลิเคิร์ท	(Likert,	1967,	pp.	90-95)	ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน

ในแต่ละระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	ประกอบ

ด้วย	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	 2)	 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

3)	ด้านการมส่ีวนร่วมของบคุลากร ค�าถามเป็นแบบประเมนิค่า	(Rating	Scale)	แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	

ตามเทคนิควัดของลิเคิร์ท	(Likert,	1967,	pp.	90-95)	ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ	คือ	

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	
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	 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 โดยน�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน	5	ท่าน	ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Construct	validity)	และความถูกต้องของ

การใช้ภาษาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 (Index	 of	

Item	Objective	Congruence	หรือ	IOC)	แล้วเลือกข้อค�าถามที่มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.50	ขึ้นไป	และ

น�าไปทดลองกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู	จ�านวน	30	คน	ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง	แล้วน�าแบบทดสอบ

ที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น	 ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบราค	 (Cronbach,

1990,	pp.	202-204)	ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.907

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 1.	บันทึกเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ออกหนังสือขอความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม	 ถึงผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ	เขต	2	เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด

	 2.	น�าหนังสือเสนอต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสมุทรปราการ

เขต	2	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	แล้วน�าหนังสือที่ผ่านการพิจารณา	เสนอต่อผู้อ�านวยการสถาน

ศึกษาที่ได้ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป

	 3.	ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและส่งผ่านส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลให	้

ส�าหรับการเก็บแบบสอบถามคืนนั้น	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเองและส่งคืนทางไปรษณีย์ในบางส่วน	

ได้รับคืนมาทั้งสิ้น	300	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

	 4.	น�าแบบสอบถามที่รวบรวมได้	 ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์	 และน�าผลข้อมูล

มาวิเคราะห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครัง้นี	้ผู้วจัิยด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู	แบบสอบถามของผู้บรหิารสถานศึกษาและคร	ู

ทั้งหมด	258	ฉบับ	ดังนี้

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการค�านวณหาค่าความถี	่ 

ร้อยละ
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

	 2.	วเิคราะห์ข้อมลูคุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที	่21	โดยวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ 

(X)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

		 3.	วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา	โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	(X)	และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	

	 4.	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 ใช้การหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	(Prarson’s	product	monment	correlation	coefficient)	

	 5.	การวิเคราะห์การท�างานเป็นทมีท่ีส่งผลต่อการบรหิารคุณภาพท่ัวทัง้องค์การของสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ	เขต	2	โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหคูุณ	

(multiple	regression	analysis)	โดยใช้วิธี	stepwise	

สรุปผลกำรวิจัย 

	 1.	การท�างานเป็นทีมของสถานศึกษา	แสดงดังตารางที่	1

ตำรำงที่	1	 ผลการวิเคราะห์การท�างานเป็นทีมของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 ประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

กำรท�ำงำนเป็นทีม

N	=	300

X S.D. ระดับ

1.	ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน 4.33 0.61 มาก

2.	ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.28 0.65 มาก

3.	ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.42 0.62 มาก

4.	ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.31 0.64 มาก

5.	ด้านภาวะผู้น�า 4.33 0.61 มาก

6.	ด้านบทบาทที่สมดุล 4.33 0.61 มาก

เฉลี่ยรวม 4.33 0.40 มำก

	 จากตารางที	่1	ผลการวิจัย	พบว่า	การท�างานเป็นทมีของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.33)	เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์	(X	=	4.42)	รองลงมา	คือ	ด้านการมีเป้าหมาย

เดียวกัน	 ด้านภาวะผู้น�า	 และด้านบทบาทที่สมดุล	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน	 (X	 =	 4.33)	 ด้านการไว้วางใจ
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ซึ่งกันและกัน	(X	=	4.31)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านการติดต่อสื่อสาร	(X	=	4.28)

	 2.	การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	แสดงดังตารางที่	2

ตำรำงที่	2	ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

	 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กำร

N	=	300

X S.D. ระดับ

1.ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ 4.30 0.62 มาก

2.ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.40 0.63 มาก

3.ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 4.38 0.62 มาก

เฉลี่ยรวม 4.36 0.62 มาก

	 จากตารางที่	 2	ผลการวิจัย	พบว่า	การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก

(X	 =	 4.36)	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	 คือ	 ด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 (X	 =	 4.40)	

รองลงมาคือ	 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 (X	 =	 4.38)	 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	

ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ	(X	=	4.30)

	 3.	ความสมัพนัธ์ระหว่างการท�างานเป็นทมีกบัการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	แสดงดังตารางที่	3

ตำรำงที่	3	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมกับการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์การของสถาน

	 ศึกษา

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X Y

X
1

1

X
2

.735* 1

X
3

.717* .737* 1

X
4

.694* .740* .823* 1

X
5

.700* .725* .771* .784* 1

X
6

.684* .694* .783* .807* .819* 1

X .854* .864* .910* .917* .888* .896* 1

Y .648* .645* .683* .736* .749* .779* .794* 1

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	*p	≤	.05
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

	 จากตารางที่	3	ผลการวิจัย	พบว่า	การท�างานเป็นทีมกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	มีความสัมพันธ์ใน

ทางบวกในระดับมาก	(r
xy
	=	.794)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 4.	การท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทังองค์การของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	แสดงดังตารางที่	4

ตำรำงที่	4	ผลการวิเคราะห์การท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทังองค์การของสถานศึกษา	 สังกัด

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2

ตัวแปร b S.E.b β t Sig

ค่าคงที่	(Consant) .907 .150 - 6.052 .000*

ด้านบทบาทที่สมดุล .337 .061 .371 5.532 .000*

ด้านภาวะผู้น�า .196 .058 .222 3.406 .001*

ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน .161 .054 .187 2.965 .003*

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน .103 .048 .109 2.149 .032*

ค่าคงที่	(α)	=	.907

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	*p	≤	.05

	 จากตารางที	่4	ผลการวจัิย	พบว่า	การท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การ

ของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ	เขต	2	คือ	ด้านบทบาท

ที่สมดุล	 (X
6
)	ด้านภาวะผู้น�า(X

5
)	ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 (X

4
)	ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน

(X
1
)	 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์	 (R

2
)	 เท่ากับ	 .664	 แสดงว่า	 การท�างานเป็นทีมทั้ง	 4	 ด้าน

สามารถร่วมกันท�านาย	 การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์การของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	ได้ร้อยละ	66.40	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐานคือ	Zy	=	.371	X
6
	+	.222	X

5
	+	.187	X

4	

+	.109	X
1
	และด้านที่ไม่ส่งผลมี	2	ด้านคือ	ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์

R	=	.815,	R
2
	=	.664,	S.E.

est
	=	.270,	F	=	20.90,	p	=	.05
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อภิปรำยผล

	 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้

	 1.	จากการศึกษาการท�างานเป็นทมีของสถานศึกษา	สงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ลคัพงษ์	โกษาแสง	(2553,	หน้า	66)	ศึกษาพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก	สอดคล้อง

กับ	อ�านวย	มีสมทรัพย์	 (2553,	หน้า	114)	ศึกษาการท�างานเป็นทีม	พบว่า	การท�างานเป็นทีมของ

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา	 เขต	1	ภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	

เขต	 2	 จัดกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใช้รูปแบบการท�างานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม	

(Participative	Management)	 มีการปรึกษาหารือมีการประชุมกับ	 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องที่ส�าคัญ	ๆ	ทุกคนจะต้องรับรู้รับทราบ	ร่วมกันตัดสินใจ	และร่วมกันท�า	รวมทั้งการใช้

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	 โดยเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม	 มีการประชุม

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตฯ	 ผู้อ�านวยการกลุ่ม	 และประธานกลุ่มโรงเรียน	 ส่งผลให้การบริหาร

จัดการศึกษา	ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	สามารถด�าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.	จากการศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	พบว่า	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสมชาย	 เทพแสง	 (2548,	 หน้า	 123-125)	 ศึกษาพบว่าระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในเขตพื้นที่การศกึษา

กรงุเทพมหานครอยูใ่นระดับมาก	สอดคล้องกับงากนวจัิยของ	สวุชิา	โพธิส์ขุ	(2552,	หน้า	111	)	ศึกษา

พบว่า	 การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 เขตปทุมวัน

โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับน�้าฝน	มงคลล้อม	(2554,	หน้า	111-112)

ศึกษาพบว่า	 ระดับการจัดการคุณภาพโดยรวม	 ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี	 เขต

กรุงเทพมหานคร	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับ	 ณัฐชนันท์	 ชวนดี	 (2556,	

หน้า	81-84)	ศึกษาพบว่า	ระดับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจาก	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	มีการก�าหนดค่านิยม

องค์กรในการปฏิบัติงานของส�านักงาน	“ดีบริการ	ดีทีมงาน	และดี	คุณภาพ”	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

มีความตระหนัก	 มีความกระตือรือร้นมีความคิดในการพัฒนางานมีศักยภาพ	 ในการปฏิบัติงาน

มีจิตบริการ	และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส�านักงาน	โดยมีสัญลักษณ์	ตดิไว้ทุกห้อง	และ

จัดให้มีการบริการ	 One	 Stop	 Service	 ให้มีความรวดเร็ว	 ถูกต้องและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ



111

◆ การท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา ◆

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

และมีพัฒนาองค์การแห่งการ	 เรียนรู้ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลาย	 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน

มคีวามกระตือรอืร้น	พฒันาตนเอง	สามารถปฏิบติังานได้อย่างมปีระสทิธภิาพส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบติั

งาน	 และพัฒนาการท�างานมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน	 เพื่อสร้างองค์การแห่ง

การเรียนรู	้ น�าประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	จากการศึกษาความสัมพันธ์การท�างานเป็นทีมกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของ

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 พบว่า	 มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก	(r
xy
	=	 .794) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	สอดคล้องกับ	

ภัทรภิญญา	ปักการะนา	(2554,	หน้า	95-104)	ศึกษาพบว่า	สมรรถนะหลกัทางการบรหิารของผู้บรหิาร	

ด้านการท�างานเป็นทมี	มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา	

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2	จัดกระบวนการ

บรหิารจัดการศึกษาโดยใช้รปูแบบการมส่ีวนร่วม	มกีารปรกึษาหารอืมกีารประชุมกบัผู้เกีย่วข้องทกุฝ่าย

ทกุคนจะต้องรบัรูร้บัทราบ	ร่วมกนัตัดสนิใจ	และร่วมกัน	ท�ารวมทัง้การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการ	 โดยเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้แผนปฏิบัติการประจ�าปีเป็นกรอบในการขับ

เคลื่อนนโยบาย	 ให้บรรลุเป้าหมายนโยบายที่ก�าหนด	 โดยใช้กระบวนพัฒนา	 PDCA	น�ามาประยุกต์

ใช้ให้สอดคล้องกับหลัก	“ไตรพัฒนา	:	TRI	Model”	เป็นแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการศึกษาให้

มีคุณภาพทั้งคุณภาพ

	 4.	จากการศึกษาการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 พบว่า	 ด้านบทบาทที่สมดุล

ด้านภาวะผู้น�า	ด้านการไว้วางใจซ่ึงกันและกัน	ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ในสถานศึกษา	 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา	สุวรรณทอง	 (2555,

หน้า	60)	ศึกษาพบว่า	ปัจจัยสนบัสนนุท่ีมผีลต่อความส�าเรจ็การบรหิารคุณภาพโดยรวม	คือ	การท�างาน

เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภิญญา	ปักการะนา	 (2554,	หน้า	 95-104)	

ศึกษาพบว่า	การท�างานเป็นทีมเป็นตัวท�านายประสิทธิผลการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในสถานศึกษา	

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก	สถานศึกษาสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ	เขต	2

ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา	ตลอดจนบุคลากรทุกคนไว้อย่างชัดเจน	แบ่งงานกัน

โดยค�านึงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล	 ทุกคนมีความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตน	 และแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ	 ให้ความส�าคัญและเน้นการ

ท�างานแบบมีส่วนร่วม	 สร้างทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารหารงานส�าเร็จโดยมีผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้น�าทีม	 มีความรู้	 ความสามารถ	 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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ให้สมาชิกทมีอย่างเต็มความสามารถ	ยอมรบัฟังความคิดเหน็ของผู้เกีย่วข้องทัง้ส่วนน้อยและส่วนใหญ่

ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกระหว่างบุคคล	ความรัก	ความเมตตา	นิยม

ชมชอบ	ความเช่ือมัน่จนเกดิความเช่ือถอื	ไว้วางใจในบคุคลนัน้	ด้วยความเต็มใจมเีสรภีาพในการแสดง

ความคิดเห็น	 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับผลร้ายที่จะมีต่อเนื่องมาภายหลัง	 สามารถท�าให้เกิดการเปิด

เผยกนัและกล้าทีจ่ะเผชิญหน้าเพือ่แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ได้เป็นอย่างดี	ตลอดจน	ทกุคนให้ความส�าคัญของ

เป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเป้าหมายของทีมมีความเด่นชัด	 เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง

ที่สามารถท�าให้การท�างานประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้	

	 1)	จากการศึกษาพบว่า	 การท�างานเป็นทีม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ	เขต	2	ด้านการติดต่อสื่อสาร	อยู่ในอันดับสุดท้าย	ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 และผู้บริหารสถานศึกษา	 ควรส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความส�าคัญ

ของการติดต่อสือ่สาร	ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรมกีารสือ่สารกบัผู้บรหิารมากขึน้ในรปูแบบต่าง	ๆ 	

เช่น	ส�ารวจความคิดเหน็ด้านการสือ่สาร	ประกาศนโยบายเปิดประตูกว้างให้สามารถเข้าพบผู้บรหิารได้

สะดวกขึ้น	การประชุมนัดพิเศษ	การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ

	 2)	จากการศึกษาพบว่า	การบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา	สงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	2	ด้านการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการอยู่ในอันดับ

สุดท้าย	 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษา	 จึงต้องท�าความเข้าใจกับความต้องการของผู้รับบริการทาง

การศึกษา	ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต	และต้องพยายามด�าเนนิการให้บรรลคุวามต้องการของผู้รบับรกิาร

ทางการศึกษา

	 3)	จากการศึกษาพบว่า	การท�างานเป็นทมี	ด้านบทบาททีส่มดุล	ด้านภาวะผู้น�า	ด้านการไว้วางใจ

ซ่ึงกนัและกนั	ด้านการมเีป้าหมายเดียวกนั	ส่งผลต่อการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	 เขต	 2	 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา

รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญในเรื่องจัดอบรม	 พัฒนาบุคลากร	 เพื่อให้มีความรู้

มีศักยภาพในรูปแบบการท�างานเป็นทีมเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนด	และมีประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา	
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป	

	 1)	ควรศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสาร	 มนุษย์สัมพันธ์	 ที่ส่งผลต่อการบริหาร

คุณภาพทั่วทั้งองค์การของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	

เขต	2

	 2)	ควรศึกษากลยุทธ์การให้บรกิารทีดี่ต่อผู้รบับรกิารทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	2
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