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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร

โรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 266 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบ

เชิงพรรณนา ประชากร ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน รวม 105 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบช้ันภูมิ

ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 86 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ข้ัน ได้แก่ (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(26) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (3) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

(5) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (6) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ประกอบด้วย แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t–test (Independent) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปÄนทีม, ความคิดเห็น 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study teachers' opinions on the team 

work of school administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational 

Service Area Office 26 and 2) To compare opinions on the team work of school 

administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational Service Area 

Office 26. Research methodology was descriptive research. The population, totaling 105 

teachers, included 86 teachers Samples, totaling randomized by Stratified Random 

Sampling. Research procedure consisted of 6 steps; (1) population and sample (2) research 

instrument (3) construction of research tools (4) data collection (5) data analysis and (6) 

Statistics used for data analysis. The instrument used for data collection was a 

questionnaire which 5 rating scales. The statistics used for data analysis were percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and t-test (Independent). 

 Major Findings: (1) The study of teachers' opinions on the teamwork of the school 

administrators Kosumwittayason school under the Secondary Educational Service Area 

Office 26, In the overall and all aspects were at the high level, and (2) Compare opinions on 

the team work of school administrators Kosumwittayason school under the Secondary 

Educational Service Area Office 26, classified by experience and education level. The 

overall and in all aspects level were different at .05 significant.  

 

Keywords: Team management, Teachers and administrators’ Opinions 

 

บทนำ 
 ในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ องค์กร

ธุรกิจเอกชนหรือองค์กรของรัฐจะมีโครงสร้างองค์กรท่ีสลับซับซ้อนมีการบริหารอย่างเป็นระบบการบริหาร

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทำให้โรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและระบบและสัมพันธ์กับ

องค์กรอ่ืน ๆ มีการยอมรับและนำหลักการและรูปแบบการทำงานเป็นทีมมาใช้โดยเน้นการสร้างทีมงานให้

แข็งแกร่งและให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 มาตรา 8 กำหนดให้ “สังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา” โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีความครอบคลุมท้ังการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดำเนินงาน (Participate) การเข้ามาร่วมมือ ร่วมใจเพ่ือพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(Collaborate) และการประสานการประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (Coordinate) ซ่ึงการมีส่วนร่วม

จะต้องเกิดข้ึนภายในสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ 
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 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซ่ึงแต่ละ

โรงเรียนน้ันมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนา

การศึกษาให้มีคุณภาพน้ัน บุคลากรในองค์การถือเป็นกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาโดยเร่ิมจากบุคลากรท่ีมี

คุณภาพการทำงานท่ีดี การทำงานท่ีประสบผลสำเร็จควรต้องเร่ิมจากการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของ

บุคลากรหลาย ๆ ฝ่าย การทำงานเป็นทีมจึงเป็นส่วนท่ีจะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 

 ปัจจุบันพบว่า โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ได้พยายามสนับสนุนการทำงานเป็นทีมแต่ยังพบปัญหาว่าบุคลากรของโรงเรียนยังมีแนวคิดรวมท้ังทัศนคติ

แตกต่างกัน ขาดทักษะการทำงานเป็นทีมท่ีถูกต้อง ขาดภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ประกอบกับต้อง

รับภาระงานมากข้ึนนอกเหนือจากการสอนปกติ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสาร การประสานงาน ทำให้

การทำงานโดยภาพรวมยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ัน  

ครูจึงต้องทราบถึงปัญหาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือจะได้วางแผนการ

พัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากความสำคัญของการทำงานเป็นทีมดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของ

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม 

(Teamwork) ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการเรียน

การสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเป็นทีมท่ีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และช่วย

ให้สมาชิกในทีมได้สร้าง กลยุทธ์ความร่วมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองค์กรได้คล่องตัวและเกิดประสิทธิผล

สูงสุดต่อองค์กร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 

      2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยา

สรรค์สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1)  

แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงในสุนันทา เลาหนันท์, 2541: 

426) 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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                 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ท่ีมา: วูดค็อกและ ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-21) 

และลิเคิร์ท (Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 426) 

 

การดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ในปีการศึกษา 2563 ครูผู้สอน จำนวน 105 คน  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอน จำนวน 86 คน ได้จากการสุ่มโดยใช้ตามตาราง

ของเครจซี และมอร์แกน Krejcie & Morgan; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์ (2542: 148-149) แล้วทำ

การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified  Random Sampling) แล้วทำการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละโรงเรียน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสร้าง

แบ่งเป็น 26 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ทำงานและระดับ

การศึกษา เป็นคำถามแบบสำรวจรายการ (Checklist) และตอนท่ี 26 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ 

การทำงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 26 ในแต่ละข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 

สถานภาพของครู 
 

1. ประสบการณA 
      - 1-20 ปÆ 

      - มากกว_า 20 ปÆ 

2. ระดับการศึกษา 
      - ปริญญาตร ี

      - สูงกว_าปริญญาตร ี

 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงาน 
เป็นทีม แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 

 

  1. การมีปฏิสัมพันธ์ 

  2. การมสี่วนร่วม 

  3. การสื่อสารอย่างเปิดเผย 

  4. การมีเป้าหมายเดียวกัน 

  5. การยอมรับนับถือ 

  6. ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้

ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ

การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 2) นำข้อมูลจากข้อ 1 มาวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาวิธีการสร้าง

เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของการบริหารงานเป็นทีม 3) สร้าง

แบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามของ อักษร ใจอ่อน (2562) มาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับเน้ือหาท่ีต้องการ 

แล้วนำฉบับร่างเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเน้ือหาแต่ละ

ข้อคำถาม หลังจากน้ันนำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ของข้อคำถาม

กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยการนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผู้เช่ียวชาญ 3 คน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดการประเมินผล และผู้เช่ียวชาญ

ด้านภาษา พิจารณาลงความเห็น ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า .50 ทุกข้อ 4. นำแบบสอบถามท่ีมีค่า

ความเท่ียงตรงแล้วไปทดลองใช้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

26 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองท่ีโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว จำนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำผลจากการทดลองใช้แบบสอบถามมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล

ฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .088 5. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความเช่ือม่ันไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 

86 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอหนังสือจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

26 เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล จากน้ันดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีนำ

หนังสือรับรองจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และส่งแบบสอบถามให้

ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน  

86 คน โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนในการเก็บข้อมูลและผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 

จำนวน 86 ฉบับ แล้วนำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมารวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำคะแนนท่ีได้มา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 
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1. การวิเคราะห์เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เฉพาะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จำแนกตาม

ประสบการณ์และระดับการศึกษา โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุม

วิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean)  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางพร้อมคำบรรยาย

ประกอบ แล้วนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดับ  

ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981: 190) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใช้

ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of items Objective Congruence: IOC) การหาค่าความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติท่ีใช้ในการ

พรรณนาข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Arithmetic mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่า t แบบ Independent  

t-test 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  
การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุม

วิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีของวูดค็อกและ 

ฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท 

(Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์. 2541: 426) เก่ียวกับการบริหารงานเป็นทีม ซ่ึงแบ่งออก 

เป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีปฏิสัมพันธ์ 2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมี

เป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ และ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน      
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของครูโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบด้วย 

 1. ประสบการณ์ 

     - 1-20 ปี 

  - มากกว่า 20 ปี 

 2. ระดับการศึกษา 

     - ปริญญาตรี 

  - สูงกว่าปริญญาตรี 
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 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารงานเป็นทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟ

รานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960: 19-261) และลิเคิร์ท 

(Likert, 1970 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2541: 42) มี 6 ด้าน จำแนกเป็น 1) การมีปฏิสัมพันธ์  

2) การมีส่วนร่วม 3) การส่ือสารอย่างเปิดเผย 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ  

และ 6) ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

 

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่าครูผู้สอนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 26 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 86 คน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1 - 20 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.10 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 การศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 72.16 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.84 

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือ การ

มีส่วนร่วม การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การส่ือสารอย่างเปิดเผย 

 3. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 1-20 ปี และมากกว่า 20 ปีข้ึนไป พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน แต่

เม่ือพิจารณารายด้าน ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่ม มีความคิดเห็นต่อการ

ทำงานเป็นทีมของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ การ

ส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือ และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ส่วนด้าน

การมีส่วนร่วม ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกด้าน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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1. การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วม  

การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารอย่างเปิดเผย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประจวบ แจ้โพธ์ิ (2556) ได้วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็น

ทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บทบาทผู้บริหารใน

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ

คิดเห็นของครูโดยรวมและรายด้านมีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ผ่องอำไพ สระเพ็ชร (2560) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า  

การบริหารการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำแนกตามประสบการณ์และระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ แต่เม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันท้ังสอง

กลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม มีการ

กำหนดเป้าหมายแบ่งหน้าท่ีการทำงานชัดเจนถูกต้อง ผู้บริหารมีความเข้าใจในความสามารถท่ีแตกต่างของ

ครูแต่ละคน ทำให้ครูยอมรับในความแตกต่างของผู้ร่วมงาน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ี

ดีมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานด้วยความเป็นกันเอง มีการช่วยเหลือครูผู้สอนในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน

ร่วมกันน้ันจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยหรือมากก็ตาม แต่ทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวให้สามารถ

เข้ากับทีมงานได้ ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน และบุคลากรจะมุ่งต่อผลสำเร็จในการทำงาน

เป็นอย่างมาก อีกท้ังครูผู้สอนต่างมีความเข้าใจและมีความคิดเห็นเก่ียวกับการทำงานเป็นทีมไปในแนวทาง

เดียวกันว่าการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และการพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาการทำงานเป็นทีมของพนักงานครู

เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีการทำงานเป็น

ทีม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของลำเทียน       

เผ้าอาจ (2559: 726) วิจัยเร่ือง การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมือง

ตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตราด พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู

เก่ียวกับการทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหน่งหน้าท่ี ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
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นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นผู้นำ

ในการกำหนดเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน

โกสุมวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการ

นำไปใช้ ดังน้ี ผู้บริหารควรมีการส่ือสารอย่างเปิดเผย เพ่ือให้การทำงานเป็นทีมสามารถดำเนินไปได้อย่าง

เรียบร้อย ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมาก

ข้ึน เพ่ือให้ครูสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป คือ  

ควรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 26 และควรวิจัยปัญหาของการบริหารงานเป็นทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
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