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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของ

ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง  2) เปรียบเทียบการทํางานรวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเปนผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอางทอง ในป

การศึกษา 2553 จํานวน 326 คน ไดจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ใช

วิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.983 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติที่ใชในการแปล

ความหมายขอมูล ไดแก รอยละ(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) 

และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 

ANOVA) และทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง มีการทํางานรวมกันที่มี

ประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมและทุกรายดานในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติดานการยอมรับนับถือเปน

อันดับแรก รองลงมาเปนดานการมีปฏิสัมพันธ ดานการมีเปาหมายเดียวกัน และดานการมีสวนรวมตามลําดับ  

2. ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ที่มีเพศ ตําแหนง อายุและ

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ไมแตกตางกันสวน

ผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คําสําคัญ : การทํางานรวมกันในระบบ PDCA 
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ABSTRACT 
This research aims to 1) study to work together more effectively in the PDCA of administrators 

and teachers of schools under the Education Office Area of Angthong 2) compared to collaborate 

effectively in the PDCA of administrators and teachers of schools under the Education Office Area of 

Angthong. Group for the study of administrators and teachers teaching under the Office of Elementary 

and shops in the year 2010 of 326 people from the calculation of a sample using the formula of the drug 

Rhone (Yamane) The sampling method is simple (. simple random sampling), data collection 

instruments used in a query. And with a confidence equal to 0.983 and the data were analyzed using 

the software. To find the statistics used to interpret the data on the percentage (percentage), average 

(mean) standard deviation (standard deviation) and test the research hypothesis by testing (t-test) 

analysis of variance of. single (one-way ANOVA) and tested by a pair of chefs to the effect (Scheffe 's 

method). 

 

The findings were as follow. 

1. The administration and teachers of schools under the Education Office Area of Angthong. 

Work together effectively in the PDCA as a whole and all its many levels. With respect to the first. The 

second is the interaction. Have the same goal. And participation, respectively. 

2. The management of schools and teachers under the Education Office Area of Angthong 

are having sex, the age and work experience is different. Work together effectively in the PDCA is no 

different. The administrators and teachers with different qualifications. Work together effectively in the 

PDCA significantly different statistically at 0.05 level. 

Key Words : collaboration in PDCA 

E-mail : onuna.surat@gmail.com 

 

คํานํา 
การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  จะสามารถสรางมิติใหมทางการศึกษาใหเกิดขึ้นใน

สังคมไทยไดอยางที่คาดหวังไว  จําเปนจะตองใชความรวมมือรวมใจจากครู  อาจารย  นักศึกษา  และบุคลากรทุก

ฝาย  โดยหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรา  9  การจัดระบบ

โครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ใหยึดหลักดังนี้  (“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และที่

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  ” 2545 , หนา 7)  ขอ  (6)  การมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว  ชุมชน  

องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  และนอกจากนี้มาตรา 39  ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการริหารงานทั่วไปไปยัง

คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงซึ่งการทํางานใน
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ปจจุบันเราไมอาจอยูคนเดียวไดเราจําตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น  ดวยเหตุวา  ความรู  ความสามารถของคนเราแตละคน

มีจํากัด  เมื่อมาดูถึงการทํางานเชนกันเราอาจเกงในเรื่องบางเรื่องดวยเหตุนี้เอง  การทํางานเปนทีมจึงกลายมาเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน  การทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญที่จะ

นําไปสูความสําเร็จของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของกลุมสมาชิกเปนอยางดี  (วราภรณตระกูลสฤษด์ิ , 2550 , 

หนา  2) 

การบริหารโรงเรียนในปจจุบันไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชน  ตางเล็งเห็นความสําคัญและ

ความจําเปนที่จะตองทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด

สูงสุด  เพื่อจะไดเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานใหแกองคการมากขึ้น  เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอ

องคการนั้นโดยตรงแลว  ยังทําใหองคการสามารถปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน

โลกาภิวัฒน  ซึ่งเปนยุคที่มีการแขงขันอยางรุนแรงไดอยางเหมาะสม  ฉะนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของ

โลกที่เปล่ียนแปลงไป  ผูบริหารยุคใหมจะตองเปลี่ยนรูปแบบการทํางานจากเดิมที่ใหความสําคัญกับตนเองหรือการ

เปนผูนําคนเดียว  (one  man  show)  มาเปนการทํางานเปนทีมแลวยังตองนําหลักการบริหารแบบPDCA  มาใชใน

การบริหารสถานศึกษาควบคูไปกับการทํางานเปนที่มเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบในการบริหารสถานศึกษา  

เพราะจะเปนวิธีการในการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกองคการ  ทําใหสามารถเอาชนะคูแขงขัน  หรือทันตอการ

เปล่ียนแปลงตางๆ  ได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในยุคของสังคมแหงการเรียนรู(knowledge based  society)  ที่มี

ความซับซอนและหลากหลาย  ทําใหผูบริหารจะตองรูจักการแบงงาน  หรือมอบอํานาจและกระจายความ

รับผิดชอบใหแกทุกคนในองคการ  โดยการใหทุกคนชวยกันปฏิบัติงานในลักษณะของการเปนทีมงาน  (teamwork)  

ซึ่งเปนการทํางานที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายในองคการ  โดยใหทุกคนในองคการเปนผูมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบายและมีการตัดสินใจรวมกัน  (ทองทิพภา  วิริยะพันธุ , 2551 หนา2)  ดังที่ไดกลาวมาแลว  ใน

การบริหารองคการใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จ  ผูบริหารควรใหความสําคัญแกการทํางานเปนทีม  

ดวยการทําใหทุกคนในองคการมีความรูสึกของการเปนหนึ่งเดียวกันคือการทําใหทุกคนมีความรูสึกวา  อยูในทีม

เดียวกัน  จึงตองรวมมือรวมใจกันเพื่อผลสําเร็จของงาน ผูบริหารจะตองสรางความเปนทีมงานใหเกิดขึ้นในองคการ  

และการบริหารทีมงานนั้นอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองพยายามกระตุนใหทุกคนไดมีสวนรวมในการ

ทํางาน 

นอกจากความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จแลวครู - อาจารยใน

โรงเรียน  เปนผูมีบทบาทสําคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เปนอยาง

ยิ่ง  ดังมีพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนหนึ่งวา  “หนาที่ครูมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปน

หนาที่ปลูกฝงความรู  ความคิด  และจิตใจเยาวชน  ผูเปนครูจึงจัดวาไดเปน  ผูมีบทบาทสําคัญมากในการสรางสรรค  

บันดาลอนาคตจะบรรลุเปาหมายได  ดังนั้นในการบริหารทีมงานในกรทํางานรวมกัน  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ

แกการบริหารคนที่อยูในทีมงานใหทํางานอยางเต็มกําลัง  เต็มความสามารถ  เพราะ  ผูบริหาร  คือ  ผูที่ทําใหหนวยงาน

ไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  โดยตนเองไมไดเปนผูปฏิบัติงานนั้นโดยตรง  แตอาศัยความรวมมือใหผูอื่น

เปนผูปฏิบัติแทน  (ทองทิพภา  วิริยะพันธ , 2551 , หนา 3)  ฉะนั้น  ผูบริหารจะตองรูจักวิธีการในการจูงใจผูอื่นใหชวย

ทํางาน  และผูบริหารจะตองเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง  จากที่เคยบริหารงานในลักษณะของการสั่งงานเพียงอยางเดียว  

มาเปนการบริหารงานในลักษณะของการชี้แนะ  สอนงานควบคุม  ตลอดจนพรอมที่จะทํางานเปนทีมรวมกับ
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ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ  (ไกรเสริม  โตทับเที่ยง , 2547)  ไดกลาวไววา  

“ผมใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม  เพราะถาเปนเรื่องการตัดสินใจอาจจะมาจากคนๆ  เดียวได  แตเมื่อถึงตอนที่

จะลงมือทํางานจริงๆ  แลว  ทุกคนจะตองชวยกัน  นอกจากนี้  แตละคนยังมีความชํานาญไมเหมือนกัน  ดังนั้น  จึงควร

ดึงความคิด  ความสามารถที่พวกเขามีอยูออกมาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด  ในขณะที่ผมเอง  แมจะเปนผูบริหาร  

แตก็ใหความเคารพและพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเสมอรวมทั้งยังหมั่นทบทวนหาจุดเดนจุดดอยของตัวเอง

เพื่อไมใหเกิดความรูสึกยึดติดอยูกับตัวตนมากเกินไป” 

สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  (2552, หนา, 3)  ไดประเมิน  และพบปญหาวาสภาพของการ

จัดการศึกษากําลังเผชิญกับปญหาและวิกฤตทางดานคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร  ไมเปนไป

ตามเกณฑ  สงผลใหคุณภาพการเรียนต่ําผลสัมฤทธิ์ของระดับประถมศึกษามีแนวโนมลดลง  ทางดานปจจัยเกี่ยวกับ

ปริมาณและคุณภาพบุคคล  การจัดการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาพบวา  1.  จํานวนบุคลากรมีปริมาณไมเพียงพอ

ตามความตองการทําใหคุณภาพของนักเรียนลดลง  2.  ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในวิชาเฉพาะการฝก

ทักษะ  ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง  3.  ครูมีความรูไมตรงวิชาที่สอนสงผลใหการจัดการเรียนการสอนลดลง  

4. ครูไมนําส่ิงที่ไดรับจากการอบรมไปใชในกระบวนการเรียนการสอน  ผลทําใหการอบรมไมเกิดประโยชนตามที่

กําหนดเปาหมายไว  5.  การที่ไมไดนําส่ืออิเล็กทรอนิกส  (ICT)  มาใชในการเรียนการสอนมากนัก  และ  สมศ.     

พบจุดออนของผูบริหาร  คือ  1.  การบริหารทางดานหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  2.  การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและอุปสรรคทางดานการเมืองและกฎหมายยังไมสอดคลองกับแนวการมีสวนรวมและการทํางาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพในกระบวนการบริหาร ทําใหเกิดความชะงักการบริหารที่เนนการทํางานรวมกัน  จนเกิด

ขอสงสัยวาการปฏิบัติงานของครูที่จัดการศึกษาโดยเนนการทํางานรวมกันไมสงผลที่ดีกับการจัดการศึกษาของ

ประเทศชาติโดยรวม 

ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระบบ

PDCA  ของผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  เพื่อนําผลการศึกษา

ไปเปนขอมูลในการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ  PDCAของผูบริหาร

และครูของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอางทอง

ตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง  ปการศึกษา  2553  ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน  1,775  คน  ผูอํานวยการสถานศึกษา 154  คน และ

ครูปฏิบัติการสอน  1,621 คน  

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูบริหารและครูปฏิบัติการสอนสังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง  ปการศึกษา  2553  จํานวน 326 คน ไดจากการคํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ ทา

โร ยามาเน  (Taro  Yamane) โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  (questionnaire)  ประเภทคําถามปลายปด  (closed  form)  

ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา  (numerical  rating  scale)  มี  5  ระดับ  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจาก

เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  นํามาประกอบในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการการทํางานรวมกันที่มี

ประสิทธิภาพในระบบ  PDCA  ของผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานกังานการศึกษาประถมศึกษาอางทอง  

ซึ่งแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  เปนแบบสํารวจรายการ  (check  list)  

  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ  PDCA  ของผูบริหาร

และครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอางทองซึ่งจะแบงบทบาทตามหนาที่  ซึ่งจะ

ครอบคลุมขอบขายกระบวนการบริหารในระบบ  PDCA  4  ดาน  ประกอบดวย  1.  การวางแผน  (planning) 

2.  การปฏิบัติตามแผน  (doing)  3.  การตรวจสอบ  (checking)  4.  การปรับปรุง  (action)  และใน  4  ดานของ

การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพที่ผูวิจัยไดสังเคราะหมา  ซึ่งประกอบดวย  1.  การมีสวนรวม  2.  การมีเปาหมาย

เดียวกัน  3.  การมีปฏิสัมพันธ  4.  การยอมรับนับถือ  วาการทํางานแบบPDCA  เมื่อมาทํางานรวมกับการทํางาน

รวมกันที่มีประสิทธิภาพกลุมใดจะมีบทบาทที่สําคัญที่สุด  ลักษณะเปนตัวเลขมาตราสวนประมาณคา  (numerical  

rating  scale)   
 

สรุปผลการวจิัย 
  การศึกษาการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดผลสรุปดังนี้ 

  1. ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ที่เปนกลุมตัวอยางมี

ตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษารอยละ 9.51 เปนครูปฏิบัติการสอนรอยละ 90.49 สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ

มากกวา 40 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางาน 16 ปขึ้นไป 

  2. ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีการทํางาน

รวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมระดับมาก เมื่อจําแนกแตละรายดานก็พบวามีการปฏิบัติใน

ระดับมากทุกดาน โดยมีการปฏิบัติดานการยอมรับนับถือเปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานการมีปฏิสัมพันธ ดาน

การมีเปาหมายเดียวกัน และดานการมีสวนรวม ตามลําดับ สําหรับผลการศึกษาการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพ

ในระบบ PDCA ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ในแตละรายดานพบวา 

2.1 การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ดานการมีสวนรวม ผูบริหารและครูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีสวนรวมดานการวางแผน (P) เปนอันดับ

แรก รองลงมามีสวนรวมดานการปฏิบัติตามแผน (D) มีสวนรวมดานการตรวจสอบ (C) และการมีสวนรวมดานการ

ปรับปรุง (A) ตามลําดับ 

2.2 การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ผูบริหารและครู

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีเปาหมายเดียวกันดานการวางแผน (P) 

เปนอันดับแรก รองลงมามีเปาหมายเดียวกันดานการปรับปรุง (A) มีเปาหมายเดียวกันดานการปฏิบัติตามแผน (D) 

และมีเปาหมายเดียวกันดานการตรวจสอบ (C) ตามลําดับ 
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 2.3 การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ดานการมีปฏิสัมพันธ ผูบริหารและครูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีปฏิสัมพันธดานการวางแผน (P) เปนอันดับ

แรก รองลงมามีปฏิสัมพันธดานการปฏิบัติตามแผน (D) มีปฏิสัมพันธดานการปรับปรุง (A) และมีปฏิสัมพันธดาน

การตรวจสอบ (C) ตามลําดับ 

2.4 การทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ดานการยอมรับนับถือ ผูบริหารและครูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีการยอมรับนับถือดานการวางแผน(P)เปน

อันดับแรก รองลงมาเปนการยอมรับนับถือดานการปฏิบัติตามแผน (D) การยอมรับนับถือดานการปรับปรุง (A) และ

การยอมรับนับถือดานการตรวจสอบ (C) ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จําแนกตามเพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณในการทํางาน พบวา 

3.1 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีเพศ

แตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน 

3.2 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มี

ตําแหนงแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมและทุกรายดานไมแตกตาง

กัน 

3.3 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีอายุ

แตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกรายดาน

พบวามีการทํางานดานการมีสวนรวม ดานการมีเปาหมายเดียวกัน และดานการมีปฏิสัมพันธไมแตกตาง แตมีการ

ทํางานดานการยอมรับนับถือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีวุฒิ

การศึกษาแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกรายดานพบวามีการทํางานในดานการมีสวนรวม ดานการมีปฏิสัมพันธ 

และดานการยอมรับนับถือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนทํางานดานการมีเปาหมาย

เดียวกัน ไมแตกตางกัน 

3.5 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมไม

แตกตางกัน เมื่อจําแนกรายดานพบวามีการทํางานดานการมีสวนรวม ดานการมีเปาหมายเดียวกันและดานการ

ยอมรับนับถือ ไมแตกตาง แตมีการทํางานดานการมีปฏิสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครูของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผูวิจัยมีขออภิปรายดังนี้ 
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1. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในภาพรวมและทุกรายดานในระดับมาก จาก

ผลการวิจัยสอดคลองกับ นฤมล พอดี (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ จรินทร ถาวรสิน 

(2550, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 1 แลวพบวาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก จากผลการศึกษาที่พบวาผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ในระดับมาก ทั้งนี้

เปนเพราะผูบริหารและครูมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ดานในระดับมาก โดยมีประเด็นที่สําคัญของแตละ

ดาน ดังนี้ 

1.1 การมีสวนรวมในระบบ PDCA ในดานการวางแผน ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดเปาหมายของ

โรงเรียนและกําหนดผูรับผิดชอบงานดานตางๆ และกําหนดแผนการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานการปฏิบัติ 

ผูบริหารและครูรวมกันปฏิบัติ ดําเนินงานตามแผน ในดานการตรวจสอบ ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลในการประเมินของโรงเรียน เพื่อการประเมินตรวจสอบ มีสวนรวมประเมินโครงการของโรงเรียน และ

ในดานการปรับปรุง ผูบริหารและครูรวมกันหาสาเหตุของปญหาเพื่อปรับปรุงการทํางานและวิธีการทํางานของ

โรงเรียน ซึ่งเปนไปตามขอบขายการมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร  4  ประการ ของ บงกศ  อาษา  (2548, หนา 

21-22) คือ การมีสวนรวมในการวางแผน  (planning)  ที่จะตองมีการกําหนดเปาหมายแนวทางการดําเนินงาน  

ผูรับผิดชอบงาน  ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช  การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน  (doing )  มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ  (checking)  โดยการประเมิน มีการจัดวางกรอบการประเมินจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ  จัดเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูล  แปลความขอมูล  และการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน และมีสวนรวมในการ

ปรับปรุง  (action)  โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

1.2 การมีเปาหมายเดียวกันในระบบ PDCA ในดานวางแผน ผูบริหารและครูยอมรับวัตถุประสงคการ

กําหนดเปาหมายของโรงเรียนและมีเปาหมายเดียวกันในการกําหนดการดําเนินงานของโรงเรียน ในดานการปฏิบัติ 

ผูบริหารและครูมีเปาหมายเดียวกันในการมอบหมายงานหนาที่รับผิดชอบของโรงเรียน ในดานการตรวจสอบ 

ผูบริหารและครูมีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และในดานการปรับปรุง 

ผูบริหารและครูมีความเขาใจการประเมินโครงการที่ตรงกัน สอดคลองกับแนวคิดของ สุเทพ  พงษศรีวัฒน  (2544, 

หนา 403)  ที่กลาวถึงการมีเปาหมายเดียวกันวา ในทีมงานที่ประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีทั้งวัตถุประสงคของ

ทีมกับเปาหมายของการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปดวยกันเสมอ  ซึ่งชวยใหสมาชิกมีความผูกพันตอกัน  เพราะ

วัตถุประสงคที่มีความหมายรวมกัน  จะชวยกําหนดแนวทางและแรงดลใจใหสมาชิกในทีม  โดยสมาชิกในทีมจะ

นําเอาวัตถุประสงคที่มีความหมายนั้น  มาเปนตัวกําหนดทิศทางการรวมพลังและการผูกพันชวยกันทํางานใหสําเร็จ 

1.3 การมีปฏิสัมพันธในระบบ PDCA ในดานการวางแผน ผูบริหารและครูมีความเขาใจซึ่งกันและกันใน

การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน  มีน้ําใจตอกันในการกําหนดผูรับผิดชอบงานตางๆ และมีการสนับสนุนเกื้อกูลใน

การกําหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใช ในดานการปฏิบัติ ผูบริหารและครูชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีการ
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มอบหมายงานหนาที่รับผิดชอบของโรงเรียน ดานการตรวจสอบ ผูบริหารและครูมีการสนับสนุนเกื้อกูลในการ

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพงาน และในดานการปรับปรุงผูบริหารและครูมีน้ําใจตอกันในการประเมินโครงการ ซึ่ง

สอดคลองกับขอบขายของการมีปฏิสัมพันธของ วิลาวรรณ  รพีไพศาล  (2542, หนา 158) คือการสรางสัมพันธภาพ

ใหเกิดขึ้นระหวางกัน การมีน้ําใจ การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และพยายามปรับสวนบกพรองของตนเองให

สอดคลองกับกลุม 

1.4 การยอมรับนับถือในระบบ PDCA ในดานการวางแผน ผูบริหารและครูยอมรับการกําหนด

เปาหมายของโรงเรียน รับฟงเหตุผลการกําหนดการดําเนินงานของโรงเรียนและเคารพในบทบาทหนาที่การกําหนด

ผูรับผิดชอบงานตางๆ ของโรงเรียน ในดานการปฏิบัติ ผูบริหารและครูเคารพในบทบาทหนาที่การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงาน รวมกันทํางานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กําหนด ในดานการตรวจสอบ ผูบริหาร

และครูรวมกันทํางานเพื่อการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพงานของโรงเรียน และดานการปรับปรุง ผูบริหารและครูรับ

ฟงเหตุผลการติดตามนิเทศกํากับงานของโรงเรียน และเคารพในบทบาทหนาที่การประเมินโครงการของโรงเรียน 

สอดคลองกับแนวคิดของ สุเมธ  แสงนิ่มนวล  (2543, หนา 75) ที่กลาวถึงการยอมรับนับถือวา การทํางานเปนทีม 

เปนการทํางานรวมกับคนหลายๆ  คนอยางประสานสอดคลองกัน  ทุกคนตองไวใจและยอมรับนับถือและไววางใจซึ่ง

กันและกัน  ใหเกียรติกัน  และยอมรับในความสามารถของกันและกัน  ภาวะจิตใจแหงการยอมรับจะเปนหนทางไปสู 

การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครูของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง จําแนกตามเพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณในการทํางาน พบวา ผูบริหารและครูที่มีสถานภาพดานเพศ ตําแหนง อายุ และประสบการณใน

การทํางานแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ไมแตกตางกันสวนผูบริหารและครูที่มี

วุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 มีประเด็นอภิปรายไดดังนี้ 

2.1 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีเพศ

แตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

แตสอดคลองกับการศึกษาของ เสรี  ขามประไพ (2547, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ

สถานศึกษา ของขาราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน แลวพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ

สถานศึกษา ของขาราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน จําแนกตามตามเพศ ไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ตองอาศัย

บุคลากรซึ่งมีทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมกันทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษา จึง

ทําใหผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองทั้งเพศชายและเพศหญิงมีบทบาท

ในการทํางานไมแตกตางกัน 

2.2 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มี

ตําแหนงแตกตางกันคือกลุมผูบริหาร และกลุมครูที่ปฏิบัติการสอน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ 

PDCA ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับ ณัฐนันท ดนูพิทักษ (2543, 
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บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 

ที่มีตอลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอลักษณะการทํางานเปนทีมที่มี

ประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนกับครู พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการ

ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง จําเปนตองอาศัย

การทํางานรวมกันทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติ เพื่อใหเกิดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

2.3 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีอายุ

แตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

แตสอดคลองกับการศึกษาของ ฉลุวิทย ดีวงศ (2545, บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 

แลวพบวาอายุไมมีผลตอการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ตองการใหบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาทั้งบุคลากร

ใหมและบุคลากรเกา ไดฝกประสบการณในการทํางานรวมกันจึงทําใหผูบริหารและครูของสถานศึกษาที่มีอายุ

ตางกันมีบทบาทในการทํางานไมแตกตางกัน 

2.4 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มีวุฒิ

การศึกษาแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฉลุวิทย ดีวงศ (2545, บทคัดยอ)  ที่

ไดศึกษาการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมุกดาหาร แลวพบวาระดับการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูที่มีวุฒิการศึกษา

ตางกัน อาจมีศักยภาพ ความรูความสามารถที่ตางกัน ยอมไดรับมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงานตามความรู

ความสามารถที่ตางกัน ซึ่งสงผลใหผูบริหารและครูของสถานศึกษามีบทบาทในการทํางานที่แตกตางกัน 

2.5 ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองที่มี

ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ไมแตกตางกันซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ตองการใหบุคลากรของ

สถานศึกษาทุกคนมีประสบการณในการทํางาน จึงสงเสริมใหบุคลากรไดทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เกิดประสบการณในการทํางานรวมกัน จึงทําใหผูบริหารและครูของสถานศึกษาที่มีประสบการณการทํางาน

ตางกันมีบทบาทในการทํางานไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

  จากผลการวิจัยทําใหทราบ สภาพการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ของผูบริหารและครู

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ  PDCA  ของผูบริหารและครูของสถานศึกษา ดังนี้ 

   

  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

432 

  1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผูบริหารและคณะครูควรเขามามีสวนรวมในดานการปรับปรุงการทํางาน (A) ของสถานศึกษาให

มากขึ้น โดยเปดโอกาสใหคณะครูไดเขามามีสวนรวมการวิเคราะหแผนโครงการของโรงเรียน รวมทั้งมีการประเมิน 

ติดตาม นิเทศ กํากับงานของโรงเรียน เมื่อพบปญหาตองรวมกันหาสาเหตุและรวมกันปรับปรุงพัฒนาการทํางานให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 ผูบริหารและคณะครูควรใหความสําคัญกับการมีเปาหมายเดียวกันดานการตรวจสอบการทํางาน 

(C) ของโรงเรียน โดยผูบริหารและคณะครูทุกคนตองยอมรับเครื่องมือการประเมินของโรงเรียน รวมกันจัดเก็บขอมูล

การประเมินของโรงเรียน และสรางความเขาใจดานการวิเคราะหขอมูลของโรงเรียนรวมกัน เพื่อใหคณะครูมีทิศทาง

เดียวกันในการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 

1.3 ผูบริหารและคณะครูควรมีปฏิสัมพันธในดานการตรวจสอบการทํางาน (C) ของโรงเรียนรวมกัน 

โดยผูบริหารและคณะครูตองมีความเขาใจซึ่งกันและกันในการจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือในการประเมิน ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลในการประเมิน และสนับสนุนเกื้อกูลกันในการ

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของงาน 

1.4 ผูบริหารและคณะครูควรมีการยอมรับนับถือกันในดานการตรวจสอบการทํางาน (C) ของโรงเรียน 

โดยผูบริหารและคณะครูตองยอมรับผูที่รับผิดชอบในการจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือในการประเมินรับฟงเหตุผลการ

จัดเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินของโรงเรียน เคารพในบทบาทหนาที่การวิเคราะหขอมูลของโรงเรียน และ

รวมกันทํางานเพื่อการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพงานของโรงเรียน 

  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง มีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบ PDCA ดานการมีสวนรวม เปนอันดับสุดทาย จึงควรมีการ

วิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพในระบบPDCA ของผูบริหารและ

ครูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง โดยศึกษาทั้งปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

ภายใน และปจจัยภายนอกสถานศึกษา เพื่อไดขอมูลใชเปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการทํางาน

รวมกันของผูบริหารและครูของสถานศึกษา 
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