
9 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2564 

การศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

The Study of Teacher Opinions on the Teamwork of the School Administrators in the 

Puttaraksa Group under the Nakhon Pathom Primary Educational  

Service Area Office 2 

 

กุพชกา นุกาศ*1, จุฑารัตน นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธิ ์

Kupachaka Nukas*, Jutharat Nirundorn and Phrompiriya Panarson 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

*ผูนิพนธหลัก e-mail: pookepung_026@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน  

ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (2) เพื่อเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผู บริหารโรงเรียน ในกลุ มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา ประชากร ประกอบดวยครูผูสอน จำนวน รวม 130 คน กลุมตัวอยางใช

วิธีสุมแบบชั้นภูมิประกอบดวย ครูผูสอน จำนวน 97 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 6 ขั้น ไดแก (1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

(2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (3) การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (5) การวิเคราะหขอมูล และ 

(6) สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล เครื ่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ t–test (Independent) 

ผลการวิจัยพบวา (1) การศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุม

พุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (2) การ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปนทีม ความคิดเห็น 

 

ABSTRACT 

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

administrators in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

2 and (2) To compare opinions on the team work of school administrators in the Puttaraksa group under 

the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 

Research methodology was descriptive research. The population, totaling 130 teachers, included 

97 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 
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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 

in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, In the 

overall and all aspects were at the high level, and (2) Compare opinions on the team work of school 

administrators in the Puttaraksa group under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 

2, 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 ปจจัยสำคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ องคกรธุรกิจเอกชนหรือ

องคกรของรัฐจะมีโครงสรางองคกรท่ีสลับซับซอนมีการบริหารอยางเปนระบบการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

ทำใหโรงเรียนบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและระบบและสัมพันธกับองคกรอื่น ๆ มีการยอมรับและนำหลักการและ

รูปแบบการทำงานเปนทีมมาใชโดยเนนการสรางทีมงานใหแข็งแกรงและใหบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของการทำงาน

เปนทีม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 มาตรา 8 กำหนดให 

“สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” โดยการมีสวนรวมอยางแทจริง มีความครอบคลุมท้ังการเขามาเปนสวนหน่ึงของการ

ดำเนินงาน (Participate) การเขามารวมมือ รวมใจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุวัตถุประสงค (Collaborate) 

และการประสานการประสานงานระหวางกลุมตาง ๆ (Coordinate) ซึ่งการมีสวนรวมจะตองเกิดข้ึนภายในสำนักงานคณะ

กรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 

 โรงเรียนในกลุมพุทธรักษาที่อยูในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งแตละ

โรงเรียนน้ันมีเปาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามแนวนโยบาย การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ

นั้น บุคลากรในองคการถือเปนกลไกที่สำคัญในการพัฒนาโดยเริ่มจากบุคลากรที่มีคุณภาพการทำงานที่ดี การทำงานท่ี

ประสบผลสำเร็จควรตองเริ่มจากการรวมแรงรวมใจในการทำงานของบุคลากรหลายๆ ฝาย การทำงานเปนทีมจึงเปนสวนท่ี

จะทำใหองคการประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

 ปจจุบันพบวา โรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได

พยายามสนับสนุนการทำงานเปนทีมแตยังพบปญหาวาบุคลากรของโรงเรียนยังมีแนวคิดรวมท้ังทัศนคติแตกตางกัน ขาด

ทักษะการทำงานเปนทีมที ่ถูกตอง ขาดภาวการณเปนผู นำและผู ตามที ่ดี ประกอบกับตองรับภาระงานมากข้ึน

นอกเหนือจากการสอนปกติ จึงทำใหเกิดปญหาดานการสื่อสาร การประสานงาน ทำใหการทำงานโดยภาพรวมยังไมมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนน้ันยังไมดีเทาท่ีควร ดังน้ัน ครูจึงตองทราบถึงปญหาการทำงานเปนทีมของ

โรงเรียน แนวทางการแกไขปญหา เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จากความสำคัญของการ

ทำงานเปนทีมดังกลาว ผูบริหารระดับสูงของสำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเนนการมีสวน

รวม และการทำงานเปนทีม (Teamwork) ในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท

สำคัญตอการเรียนการสอน จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเปนทีมท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน และ

ชวยใหสมาชิกในทีมไดสราง กลยุทธความรวมมือกัน เพื่อดำเนินงานในองคกรไดคลองตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ

องคกร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของครูตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อก และฟรานซิส (Woodcock 

& Francis. 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท. 

2541: 42) เก่ียวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) 

การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน  

 2. ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอน จำนวน 130 คน  

  3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพของครูในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 ประกอบดวย 

   1) ประสบการณ 

    - 1-20 ป 

    - มากกวา 20 ป 

   2) ระดับการศึกษา 

    - ปริญญาตรี 

    - สูงกวาปริญญาตรี 

 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานเปนทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส 

(Woodcock & Francis. 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน  

สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) มี 6 ดาน จำแนกเปน 

  1) การมีปฏิสัมพันธ 

  2) การมีสวนรวม 

  3) การสื่อสารอยางเปดเผย 

  4) การมีเปาหมายเดียวกัน 

  5) การยอมรับนับถือ 

  6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อก และฟรานซิส แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท 

(Likert, 1970 อางถึงในสุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) เกี ่ยวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ ่งแบงออกเปน 6 ดาน 
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ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมีเปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับ

นับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน นำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในปการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน ครูผูสอน จำนวน 130 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอน จำนวน 97 คน ไดจากการสุมโดยใชตามตารางของ เครจซี 

และมอรแกน Krejcie & Morgan; อางถึงในประสิทธิ์ สุวรรณรักษ (2542, 148-149) แลวทำการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แล วทำการส ุ มแบบอยางง าย (Simple Random Sampling) ตามส ัดส วนของ

ประชากรในแตละโรงเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสรางแบงเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ประสบการณทำงานและระดับการศึกษา เปนคำถามแบบสำรวจ

รายการ (Checklist) และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการทำงานเปนทีมตามความคิดเห็นของครูในกลุมพุทธรกัษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในแตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสราง

เครื่องมือตามขั้นตอนดังน้ี 1. ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครู

ตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน ในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 2. นำขอมูลจากขอ 1 มาวิเคราะหเน้ือหา ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีมีมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ของการบริหารงานเปนทีม 3. สรางแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามของ อักษร ใจออน (2562) มาปรับปรุง

แกไข ใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการ แลวนำฉบับรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 

ของเนื้อหาแตละขอคำถาม หลังจากนั้นนำผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง ของขอ

สถานภาพของคร ู

1. ประสบการณ 

 - 1-20 ป 

 - มากกวา 20 ป 

2. ระดับการศึกษา 

 - ปริญญาตร ี

 - สูงกวาปริญญาตร ี 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการบรหิารงาน 

เปนทีม แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 

 1. การมีปฏิสมัพันธ 

 2. การมีสวนรวม 

 3. การสื่อสารอยางเปดเผย 

 4. การมีเปาหมายเดยีวกัน 

 5. การยอมรับนับถือ 

 6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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คำถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยการนำแบบสอบถามที ่สรางขึ ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน คือ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการวัดการประเมินผล และผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

พิจารณาลงความเห็น ไดคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา .50 ทุกขอ 4. นำแบบสอบถามท่ีมีคาความเท่ียงตรงแลวไปทดลอง

ใชกับครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยทดลอง

ที่โรงเรียนวัดกลางบางแกว จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนำผลจากการ

ทดลองใชแบบสอบถามมาคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 

.089 5. นำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 97 คน 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือจากคณบดคีณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึง

ผูอำนวยการโรงเรียนกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน 

เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล จากน้ันดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำหนังสือรับรองจาก

คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสงแบบสอบถามใหผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน โดยขอความอนุเคราะหจากผูอำนวยการ

โรงเรียนในการเก็บขอมูลและผูวิจัยสงแบบสอบถาม จำนวน 97 ฉบับ แลวนำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมารวบรวมตรวจสอบ

ความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล เฉพาะโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา จำแนกตามประสบการณและ

ระดับการศึกษา โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ แลวนำผลการวิเคราะหขอมูลที่ได

เปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของ เบสท (Best 1981: 190) 

 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการหา

คุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of items Objective Congruence: IOC) การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชส ัมประสิทธิ ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการ

ทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

 1. จากการศึกษาพบวาครูผูสอนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 97 คน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 - 20 ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 70.10 มีประสบการณในการ
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ปฏิบัติงานมากกวา 20 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.90 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

72.16 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.84 

 2. ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การ

มีปฏิสัมพันธ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การสื่อสารอยางเปดเผย 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามประสบการณในการปฏิบัตงิาน 

ตั้งแต 1-20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป พบวา โดยภาพรวมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน ครูที่มีประสบการณใน

การปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุม มีความคิดเห็นตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ในดานการมีปฏิสัมพันธ การสื่อสารอยางเปดเผย การมีเปาหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือ และความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน สวนดานการมีสวนรวม ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็น

ไมแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปริญญา

ตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวา โดยภาพรวม และรายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไป

นอย ไดแก ความไววางใจซึ่งกันและกัน การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธและ

การสื่อสารอยางเปดเผย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประจวบ แจโพธิ์ (2556 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ

ครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา บทบาทผู บริหารในการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตบึงกุ ม สังกัด

กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดานมีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ผองอำไพ สระเพ็ชร (2560: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการทำงานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนนว

มินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา การบริหารการทำงาน

เปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณและระดับการศึกษา โดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมี

สวนรวมของครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันทั้งสองกลุมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวาผูบริหารมีการสงเสริมใหครูทำงานเปนทีม มีการกำหนดเปาหมายแบงหนาที่การทำงานชัดเจนถูกตอง ผูบรหิารมี

ความเขาใจในความสามารถที่แตกตางของครูแตละคน ทำใหครูยอมรับในความแตกตางของผูรวมงาน ผูบริหารเปน

แบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธที่ดีมีความสัมพันธอันดีตอผูรวมงานดวยความเปนกันเอง มีการชวยเหลือครูผูสอนใน
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สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานรวมกันน้ันจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตาม แตทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวให

สามารถเขากับทีมงานได ก็เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และบุคลากรจะมุงตอผลสำเร็จในการทำงานเปน

อยางมาก อีกทั้งครูผูสอนตางมีความเขาใจและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมไปในแนวทางเดียวกันวาการ

ทำงานใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนดไวและการพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับสถานศึกษาอ่ืน

จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนและทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553: 

บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาการทำงานเปนทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 

พนักงานครูที่มีประสบการณตางกันมีการทำงานเปนทีม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

สอดคลองกับงานวิจัยของลำเทียน เผาอาจ (2559: 72) วิจัยเรื่อง การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยาย

โอกาสอำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหนงหนาที่ ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนำในการกำหนดเปาหมาย 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในกลุมพุทธรักษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช ดังน้ี ผูบริหารควร

มีการสื ่อสารอยางเปดเผย เพื ่อใหการทำงานเปนทีมสามารถดำเนินไปไดอยางเรียบรอย ควรจัดกิจกรรมเสริมสราง

ความสัมพันธ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากขึ้น เพื่อใหครูสามารถทำงานรวมกันอยางมีความสขุ 

และผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป คือ ควรวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และควรวิจัยปญหาของการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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