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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนโรงเรียนอนุบาล 

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 จำนวน 67 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน รองลงมา คือ การ

ส่ือสารอย่างเปิดเผยและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การมีเป้าหมายเดียวกัน 2) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

ของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 พบว่าโดยภาพรวม และรายด้านมี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานเป็นทีม, ความคิดเห็นของครู 
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ABSTRACT 

The purpose of this research: 1)  To study of teachers’ opinion of administration 

team at Anuban Banphian Mittapharb 138 School; and 2)  To comparison of teachers’ 

opinion of administration team at Anuban Banphiang Mittapharb 138 School.   

The population, totaling 67 included teachers. The sample were 57 teachers who 

were randomized by Stratified Random Sampling. The instrument was a questionnaire 

which 5 rating scales. The used statistics were percentage, arithmetic mean, standard 

deviation and tested hypothesis by Independent sample t-test. 

 The research result reveal that: 1)  teachers’ opinion of administration team at 

Anuban Banphiang Mittapharb 138 School, in overall aspects were at high level. When 

considered in descending order, namely open communication, participation mutual trust, 

have the same goal and interaction and respect. And 2) Comparison of teachers’ opinion 

of administration team Anuban Banphiang Mittapharb 138 School, classified by 

administrators and teachers. Overall and in all aspects were not different level. 

 

Keywords: Team management, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

ปัจจุบันในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน  

คือ ระบบการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให้โรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจ 

และบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน ต้องอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  

ทุกสถาบันและทุกองค์การท่ีเก่ียวข้องภายนอกโรงเรียน ซ่ึงการบริหารโดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการ

ทํางานเป็นทีม ตลอดท้ังการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน (SBM) ตามแนวการกระจาย อํานาจ

การบริหารซ่ึงเน้นผลประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนเป็นหลัก (ธีระ รุณเจริญ , 2554: 7) ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร จึงทำให้องค์กรต้องวางแผน

เพ่ือปรับปรุง และเปล่ียนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิผล สถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ เป็นองค์กรหน่ึงท่ีมุ่งแสวงหา แนวความคิดและเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิผลของ

องค์กร นักวิชาการบางคนได้ยืนยันว่า การสร้างทีมงานเป็นเทคนิคการพัฒนาองค์กรท่ีได้รับความนิยมมาก

ท่ีสุด เพราะเป็นความพยายามท่ีจะช่วยกลุ่มให้แก้ปัญหาตนเองโดยการเรียนรู้และสามารถเพ่ิมประสิทธิผล

ขององค์กรได้จริง เพราะแนวคิดการทำงานเป็นทีมเป็นวิธีการท่ีจะทำให้สมาชิกสามารถตรวจสอบ

พฤติกรรมของตนเอง และค้นหาสาเหตุของการกระทำอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงาน และส่งผลถึง

ความมีประสิทธิผลขององค์กรโดยส่วนรวม  
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โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีดําเนิน

ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2545

แม้ว่าโดยภาพรวมลักษณะองค์การทางการศึกษาและหลักการทางการบริหารการศึกษาไทยตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวจะยึดถือหลักการบริหารแบบด่ังเดิมอยู่ แต่ก็มีหลายส่วนท่ีช้ีให้เห็นว่า ได้มีทิศทาง

ของการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับท่ีมีอธิบายไว้ในเชิงทฤษฎี คือ จากทฤษฎีทัศนะ 

ด่ังเดิมสู่ทฤษฎีในทัศนะสมัยใหม่ หรือกล่าวอีกในหน่ึงได้ว่า ได้มีการนําเอาทฤษฎี ทัศนะสมัยใหม่ มาใช้เพ่ือ

เป็นทิศทางในการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์การทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาของไทย เช่น 

หลักการกระจายอํานาจ รวมท้ังหลักการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ (กัญญา โพธิวัฒน์, 2550: 3-4) ซ่ึงถือ

เป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสู่ความสําเร็จในการทำงานร่วมกันทํางานเป็นทีมของทุกฝ่ายในองค์การเหล่าน้ัน 

คุณค่าของการใช้ทีมในการบริหาร องค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะพบว่า ทีมท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด

ประโยชน์ท้ังในด้านการปฏิบัติงาน ท่ีบรรลุเป้าหมายในการทํางานท้ังในเชิงผลผลิตและบริการ หรือ

ประโยชน์ในด้านเจตคติกัน ได้แก่ 3 ความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิก รวมท้ังประโยชน์ในด้าน

พฤติกรรมการธรรมรงอยู่ในทีมต่อไป (ภิญโญ มนูศิลป์, 2555: 5) เป็นต้น 

โดยภาพรวมวัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงานการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิผลขององค์กร โดยมีการรวมพลังกันปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของท้ังเป้าหมายส่วน

บุคคลและขององค์กรในเวลาเดียวกัน ในทำนองเดียวกันการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถจะ

ปฏิบัติงานได้ตามลำพังคนเดียว ประกอบกับในปัจจุบันมีกระแสของการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2553 ได้

กำหนดให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถ่ินและสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมใน 

ทุกข้ันตอนของการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและเป็นเจ้าขององค์กรอันจะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงแผนพัฒนาการศึกษาได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาได้เน้นการ

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ปัจจุบันถึงแม้ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐมรวมท้ังโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย 

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้พยายามสนับสนุนการ

ทำงานเป็นทีมแต่ยังพบปัญหาท่ีเป็นจุดบกพร่องมากมายในการทำงานเป็นทีมว่าบุคลากรของโรงเรียนยังมี

แนวคิดรวมท้ังทัศนคติแตกต่างกัน ขาดทักษะการทำงานเป็นทีมท่ีถูกต้อง  ไม่เข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน

ของโรงเรียนไม่เข้าใจเน้ืองานท่ีแท้จริง ซ่ึงการทำงานเป็นทีมแต่ละฝ่ายส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดิม ๆ ท่ีสนิทสนม

กันและทำงานร่วมกันมานานเม่ือมีบุคคลากรมาใหม่เข้าไปเสริมและไม่คุ้นเคยกันมาก่อนจะไม่ค่อยได้รับ

ความสนใจ ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดีเท่าท่ีควรส่ิงเหล่าน้ีทำให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสาร  

การประสานงาน ทำให้การทำงานโดยภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน 

ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ัน ผู้บริหารงานและครูในโรงเรียนจึงต้องทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา  
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เพ่ือจะได้วางแผนการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากความสำคัญของการทำงานเป็นทีมดังกล่าว

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  

และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ในฐานะท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาท

สำคัญต่อการเรียนการสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเป็นทีมท่ีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ

ทำงาน และช่วยให้สมาชิกในทีมได้สร้าง กลยุทธ์ความร่วมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองค์กรได้คล่องตัว 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย 

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ครูท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 

ท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

2. ครูท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แตกต่างกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1)  

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิร์ท (Likert, 1970; อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 

42) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมี

ส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ และ 6) ความ

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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             ตัวแปรต้น                                          ตัวแปรตาม 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้วิจัยได้นำทฤษฎี

ของวูดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) 

และลิเคิร์ท (Likert, 1970; อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 42) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม  

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย  

4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  

67 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายจากตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan, 1970: 607-610) ได้จำนวน 57 คน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู 57 คน  

 

 

ตำแหน่งงาน จำแนกเป็น 

1. อาย ุ

   - ระหว่าง 20 ป ี

   - 30 ปีข้ึนไป          
 

2. การศึกษา 

   - ปริญญาตร ี

   - สูงกว่าปริญญาตรีข้ึนไป 
 

3. ประสบการณ์ทำงาน 

    - 1- 15 ปี                                     

    - 15 ปีข้ึนไป 

การบริหารงานเป็นทีม แบ่งออก 
เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

 

1. การมีปฏิสัมพันธ์ 

2. การมีส่วนร่วม 

3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

5. การยอมรับนับถือ 

6. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ตำแหน่งงาน จำแนกเป็น 

     1.1 ผู้บริหาร 

             1.2 ครู 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานเป็นทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & 

Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา 

เลาหนันท์, 2541: 42) มี 6 ด้าน จำแนกเป็น 

2.1 การมีปฏิสัมพันธ์ 

2.2 การมีส่วนร่วม 

2.3 การส่ือสารอย่างเปิดเผย 

2.4 การมีเป้าหมายเดียวกัน 

2.5 การยอมรับนับถือ 

2.6 ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสร้าง

แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ทำงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารในโรงเรียนอนุบาล 

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138  

2. ร่างแบบสอบถาม  

3. นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง การใช้

สำนวนภาษา รับข้อเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  

4. นำแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาให้ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่านรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

โดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมของ

สำนวนภาษาท่ีใช้ ส่ือความหมายให้ ชัดเจนและให้ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object 
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Congruence หรือ Index of Concordance) หรือเรียกว่า IOC โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาลงความเห็น 

5. นำแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าวิจัยได้

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

6. นำแบบสอบถามไปทดลอง (try out) ใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  

แล้วนำข้อมูลดังกล่าว มาหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์ิ 

แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี

ของ Cronbach (1970: 202 -204) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ีมีค่ามากกว่า 

หรือเท่ากับ 0.7   

7. แบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าความเช่ือม่ันแล้วเป็นแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพ์เพ่ือใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามไปเก็บ

ท่ีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 กลุ่มตัวอย่างมาจาก คณะครู 57 คน  

3. เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำแบบสอบถาม

จำนวน 57 ฉบับ แจกให้ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ตอบคำถามพร้อมนำมาคืน  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ โดยใช้สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี  

1. การวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคำบรรยายประกอบ 

   2.1 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) 
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ

ท่ี 138 สถิติท่ีใช้ โดยใช้การทดสอบค่า t-test (Independent)  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับ

สถิติท่ีใช้มีดังต่อไปน้ี 

1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 

    1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of item Objective Congruence: IOC) 

  1.2 การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) 

2. สถิติท่ีใช้ในการพรรณนาข้อมูล ได้แก่ 

   2.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) 

   2.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent t-test 

 

ผลการวิจัย  

การวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. การบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกัน

และกัน การส่ือสารอย่างเปิดเผย การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด คือ การมีเป้าหมายเดียวกัน  

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138

ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ  สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานท่ีดีเก้ือกูลกัน รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผู้บริหารมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันต่อผู้ร่วมงาน 

3. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 ด้าน

การมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า  

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือครูมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียนรองลงมาคือครูมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้บริหารและครูมีการช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันในการปฏิบัติงาน  
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4. ด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผย พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 

138 ด้านการส่ือสารอย่างเปิดเผย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารและครู

ส่ือสารเข้าใจตรงกัน รองลงมาคือผู้บริหารมีทักษะในการส่ือสารท่ีดีและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ผู้บริหาร

เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

5. ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 

138 ด้านการมีเป้าหมายเดียวกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารกำหนด

เป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน  รองลงมาคือครูเข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียน และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด

คือ ครูปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

6. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า การบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

ด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารเข้าใจในความสามารถ

ท่ีแตกต่างของครูแต่ละคน รองลงมาคือครูสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต่ำสุด คือ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของครูอย่างต้ังใจ 

7. ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน พบว่าการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ

ท่ี 138 ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหาร

มอบหมายงานให้ครูด้วยความไว้วางใจ รองลงมาคือครูสามารถปรึกษาปัญหานอกเหนือจากงานกับเพ่ือน

ร่วมงานได้และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ ครูเช่ือม่ันในความสามารถของผู้ร่วมงาน 

8. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  

(นครราษฎร์ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วม 

การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือและความไว้วางใจซ่ึงกันและกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่

การมีปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารอย่างเปิดเผย มีความเห็นแตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียน

อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. การบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การส่ือสารอย่างเปิดเผย การมี

ส่วนร่วม ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การมีเป้าหมายเดียวกัน การ ปฏิสัมพันธ์ และการยอมรับนับถือ  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิสา พูลสวัสด์ิ (2558: 95) วิจัยเร่ือง การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ระดับ

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาทุกแห่งได้มีการจัดการระบบ

การบริหารการศึกษาท่ีมีรูปแบบเน้นการกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย ซ่ึงครูถือว่า
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เป็นบุคลากรท่ีสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด สามารถ

แสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน มีการประสานงานระหว่างบุคคล กลุ่มงานร่วมมือร่วมใจ

กัน ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งม่ัน ให้การยอมรับและไว้ใจซ่ึงกันและกัน จึงทำให้การปฏิบัติงานประสบ

ความสำเร็จ ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของดวงเดือน กลีบมาลัย (2556: 86) วิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง

กับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบว่า การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะว่าการทำงานในระบบสถานศึกษามีบุคลากรท่ีทำงานร่วมกันค่อนข้างมาก การจะให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ

ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ซ่ึงประกอบด้วย การผสมผสานทักษะ 

และความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลท่ีแตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละ

สถานการณ์ มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและมีความรับผิดชอบในวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

ในการต้ังเป้าหมาย สามารถแสดงความรู้สึก ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นท่ีจำเป็นต่อ

การทำงาน ให้ความร่วมมือ มีความสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างกลุ่ม สามารถจัดการความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน

ในทางสร้างสรรค์ ยอมรับการทำงานเป็นทีม การตัดสินใจร่วมกัน ซ่ึงเป็นส่ิงจำเป็นในการพัฒนาขีด

ความสามารถของทีม 

2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย

มิตรภาพท่ี 138 พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอริศษรา  

อุ่มสิน (2560: 55) วิจัยเร่ือง การศึกษาการทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า การทำงานเป็นทีมของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ท่ีปฏิบัติงานร่วมกันน้ันจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือมากก็ตาม แต่ทุก

คนน้ันจะมีการปรับตัวให้สามารถเข้ากับทีมงานได้ ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน 

และบุคลากรจะมุ่งต่อผลสำเร็จในการทำงานเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลำเทียน เผ้าอาจ 

(2559: 72) วิจัยเร่ือง การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองตราด สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการ

ทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นผู้นำ

ในการกำหนดเป้าหมาย 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาล

บ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 

1.1 ผู้บริหารควรมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน เพ่ือให้การทำงานเป็นทีม

สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย 

1.2 ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้ครูสามารถทำงานกันอย่างมีความสุข 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 

2.2 ควรวิจัยปัญหาของการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 138 
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