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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) จำนวน 67 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในวิจัยนี ้ไดแก ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 

แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

 ผลการวิจัยพบวา (1) การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎรประสิทธิ์)สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ ) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน รองลงมาคือการสื่อสารอยางเปดเผยและขอที่มีคาเฉลี่ยตำ่สุด 

คือ การมีเปาหมายเดียวกัน (2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบรหิารงานเปนทีมโรงเรยีนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวาโดยภาพรวมและรายดานมีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การบริหารงานเปนทีม ความคิดเห็นของคร ู

 

ABSTRACT 

The purpose of this research: ( 1)  To study of teachers’ opinion of administration team at Ban 

Kratum Lom school (Nakornrachprasit)under the Nakornpathom primary Educational Service Area Office 

2; ( 2)  To comparision of teachers’ opinion of administration team at Ban Kratum Lom school 

(Nakornrachprasit)under the Nakornpathom primary Educational Service Area Office 2.  
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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 Ban Kratum Lom 

school ( Nakornrachprasit) under the Nakornpathom primary Educational Service Area Office 2, 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. (2) Comparision of teachers’ 

opinion of administration team at Ban Kratum Lom school ( Nakornrachprasit) under the Nakornpathom 

primary Educational Service Area Office 2, classified by administrators and teachers. Overall and in all 

aspects were not different level..  

Keywords: Team management, Teachers’ Opinions 

 

บทนำ 

ปจจุบันในยุคปฏิรูปการศึกษาของไทย ปจจัยสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูในโรงเรียน คือ ระบบการบริหาร

การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน ตองอาศัย

กระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ทุกสถาบันและทุกองคการที่เกี่ยวของภายนอกโรงเรียน ซึ่ง

การบริหารโดยองคคณะของบุคคล รูจักการทํางานเปนทีม ตลอดทั้งการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนมาตรฐาน (SBM) 

ตามแนวการกระจาย อํานาจการบริหารซึ่งเนนผลประโยชนกับนักเรียนและชุมชนเปนหลัก (ธีระ รุณเจริญ 2554, หนา 7) 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ไดสงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร จึงทำใหองคกรตองวางแผนเพ่ือ

ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคกรใหมีประสิทธิผล สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย เปนองคกร

หน่ึงท่ีมุงแสวงหา แนวความคิดและเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิผลขององคกร นักวิชาการบางคนไดยืนยันวา การสราง

ทีมงานเปนเทคนิคการพัฒนาองคกรที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะเปนความพยายามที่จะชวยกลุมใหแกปญหาตนเอง

โดยการเรียนรูและสามารถเพ่ิมประสิทธิผลขององคกรไดจริง เพราะแนวคิดการทำงานเปนทีมเปนวิธีการท่ีจะทำใหสมาชิก

สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง และคนหาสาเหตุของการกระทำอันจะนำไปสูการปรับปรุงการทำงาน และสงผล

ถึงความมีประสิทธิผลขององคกรโดยสวนรวม  

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนองคการทางการศึกษาที่ดําเนนิภายใตกรอบ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 แมวาโดยภาพรวมลักษณะองคการทาง

การศึกษาและหลักการทางการบริหารการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจะยึดถือหลักการบริหารแบบดั่งเดมิอยู 

แตก็มีหลายสวนที่ชี้ใหเห็นวา ไดมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับที่มีอธิบายไวในเชิง

ทฤษฎี คือ จากทฤษฎีทัศนะดั่งเดิมสูทฤษฎีในทัศนะสมัยใหม หรือกลาวอีกในหนึ่งไดวา ไดมีการนําเอาทฤษฎี ทัศนะ

สมัยใหม มาใชเพ่ือเปนทิศทางในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการทางการศึกษา และการบริหารการศึกษาของไทย เชน 

หลักการกระจายอํานาจ รวมท้ังหลักการมีสวนรวม ในการตัดสินใจ (กัญญา โพธิวัฒน, 2550, หนา 3-4) ซึ่งถือเปนพ้ืนฐาน

สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการทำงานรวมกันทํางานเปนทมีของทุกฝายในองคการเหลานั้น คุณคาของการใชทีมในการ

บริหาร องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพบวา ทีมที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานการปฏิบัติงาน ที่บรรลุ

เปาหมายในการทํางานทั้งในเชิงผลผลิตและบริการ หรือประโยชนในดานเจตคติกัน ไดแก 3 ความพึงพอใจในการทํางาน

ของสมาชิก รวมท้ังประโยชนในดานพฤติกรรมการธรรมรงอยูในทีมตอไป (ภิญโญ มนูศิลป, 2551, หนา 5) เปนตน 
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โดยภาพรวมวัตถุประสงคของการสรางทีมงานการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิผลขององคกร 

โดยมีการรวมพลังกันปฏิบัติงานอันจะนำไปสูความสำเร็จของทั้งเปาหมายสวนบุคคลและขององคกรในเวลาเดียวกัน ใน

ทำนองเดียวกันการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะปฏิบัติงานไดตามลำพังคนเดียว ประกอบกับในปจจุบันมี

กระแสของการมีสวนรวมการตรวจสอบและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี3) 

พ.ศ.2553 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจไปสูทองถิ ่นและสถานศึกษา เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุก

ขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบและเปนเจาขององคกรอันจะกอใหเกิดความรวมมือในการ

บริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาการศึกษาไดกำหนดนโยบายดานการศึกษาไดเนนการพัฒนาระบบบริหารและการจดั

การศึกษาที่สงเสริมใหบุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปจจุบันถึงแมผูบริหารโรงเรียนตางๆในจังหวัดนครปฐมรวมท้ัง

โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสทิธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ไดพยายาม

สนับสนุนการทำงานเปนทีมแตยังพบปญหาที่เปนจุดบกพรองมากมายในการทำงานเปนทีมวาบุคลากรของโรงเรียนยังมี

แนวคิดรวมทั้งทัศนคติแตกตางกัน ขาดทักษะการทำงานเปนทีมที่ถูกตอง ไมเขาใจวัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนไม

เขาใจเนื้องานที่แทจริง ซึ่งการทำงานเปนทีมแตละฝายสวนใหญเปนบุคคลเดิมๆ ที่สนิทสนมกนัและทำงานรวมกันมานาน

เมื่อมีบุคคลากรมาใหมเขาไปเสริมและไมคุนเคยกันมากอนจะไมคอยไดรับความสนใจ ทำใหไมสามารถทำงานรวมกันไดดี

เทาที่ควรสิ่งเหลานี้ทำใหเกิดปญหาดานการสื่อสาร การประสานงาน ทำใหการทำงานโดยภาพรวมยังไมมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นยังไมดีเทาที่ควร ดังนั้น ผูบริหารงานและครูในโรงเรียนจึงตองทราบถึงปญหา แนว

ทางการแกไขปญหา เพื่อจะไดวางแผนการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพตอไป จากความสำคัญของการทำงานเปนทีม

ดังกลาวผูบริหารระดับสูงของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา จึงมอบนโยบายการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวม และการ

ทำงานเปนทีม (Teamwork) ในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญตอการเรียนการสอน 

จึงสนใจศึกษาถึงสภาพการทำงานเปนทีมท่ีสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลในการทำงาน และชวยใหสมาชิกในทีมไดสราง กล

ยุทธความรวมมือกัน เพ่ือดำเนินงานในองคกรไดคลองตัวและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ครูที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 

2. ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎร

ประสิทธ์ิ)สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 

3. ครูท่ีมีประสบการณทำงานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎร

ประสิทธ์ิ)สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ ์) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อกและ ฟรานซิส 

(Woodcock & Francis, 1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลเิคิรท (Likert, 1970 อางถึงในสุนันทา 

เลาหนันท, 2541: 42) เก่ียวกับการบริหารงานเปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย  

1. การมีปฏิสัมพันธ  

2. การมีสวนรวม  

3. การสื่อสารอยางเปดเผย  

4. การมีเปาหมายเดียวกัน  

5. การยอมรับนับถือ  

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน67 คน โดยใชวิธีสุมอยางงายจากตารางกำหนดขนาดตัวอยางของเครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607 -610) ไดจำนวน 57 คน ผูใหขอมูล ไดแก ครู 57 คน  

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรตน ไดแก ตำแหนงงาน จำแนกเปน 

1.1 ผูบริหาร 

1.2 ครู 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารงานเปนทีม ตามทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 

1994: 1) แมคเกรเกอร (McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert.1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) มี 

6 ดาน จำแนกเปน 

2.1 การมีปฏิสัมพันธ 

2.2 การมีสวนรวม 

2.3 การสื่อสารอยางเปดเผย 

2.4 การมีเปาหมายเดียวกัน 

2.5 การยอมรับนับถือ 

2.6 ความไววางใจซึ่งกันและกัน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำทฤษฎีของวูดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis,  1994: 1) แมคเกรเกอร 

(McGregor, 1960: 19-21) และลิเคิรท (Likert, 1970 อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2541: 42) เกี่ยวกับการบริหารงาน

เปนทีม ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย 1) การมีปฏิสัมพันธ 2) การมีสวนรวม 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมี
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เปาหมายเดียวกัน 5) การยอมรับนับถือ 6) ความไววางใจซึ่งกันและกัน นำมาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ชุด มีโครงสรางแบงเปน 2 ตอน 

ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาย ุการศึกษา และประสบการณทำงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แตละขอมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

5  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมมากท่ีสุด  

4  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมมาก  

3  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมปานกลาง  

2  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมนอย  

1  หมายถึง  การบริหารงานเปนทีมนอยท่ีสุด  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดำเนินการสราง

เครื่องมือตามข้ันตอนดังน้ี  

ตำแหนงงาน จำแนกเปน 

1. อาย ุ

- ระหวาง 20 ป 

- 30 ปข้ึนไป          

2. การศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 

3. ประสบการณทำงาน 

- 1- 15 ป  

- 15 ปข้ึนไป 

การบริหารงานเปนทีม แบงออกเปน 6 ดาน

ประกอบดวย 

1. การมีปฏสิัมพันธ 

2. การมีสวนรวม 

3. การสื่อสารอยางเปดเผย 

4. การมีเปาหมายเดียวกัน 

5. การยอมรับนับถือ 

6. ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
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1. ศึกษาเอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนบานกระทุมลม(นคร

ราษฎรประสิทธ์ิ)สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. รางแบบสอบถาม  

3. นำแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองการใชสำนวนภาษา รับ

ขอเสนอแนะ และดำเนินการปรับปรุงแกไข  

4. นำแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญมีดังนี้ ผอ.สญชัย รัศมีแจม, 

นางสาวกมลนัทธ มรมวง, นางสาวปริยฉัตร วงศดียิ ่ง ตรวจสอบโดยผูเชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 

(Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสมของสำนวนภาษาที ่ใชสื ่อความหมายใหชัดเจนและใหดัชนีความ

สอดคล อง  (Index of Item Object Congruence หร ือ  Index of Concordance) หร ือ เร ียกว  า  IOC โดยการนำ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาลงความเห็น โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

ใหคะแนน  +1  ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอคำถามน้ันสอดคลอง  

ใหคะแนน  0  ถาผูเช่ียวชาญไมแนใจวาขอคำถามน้ันสอดคลอง  

ใหคะแนน  -1  ถาผูเช่ียวชาญแนใจวาขอคำถามน้ันไมสอดคลอง 

ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 ขึ้นไปถือวาอยูในเกณฑที่ใชไดถาต่ำกวานั้นตองนำมาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ  

5. นำแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาวิจัยไดพิจารณาและใหความ

เห็นชอบ  

6. นำแบบสอบถามไปทดลอง (try out) ใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนไดแกครูโรงเรียนวัดไร

ข ิงแลวนำขอมูลดังกลาว มาหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชส ูตร สัมประสิทธิ ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของเครื ่องมือแบบมาตราสวนประมาณคาตามวิธีของ Cronbach 

(1970:202 -204) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ท่ีมีคา มากกวา หรือ เทากับ 0.7  

7. แบบสอบถามที่ผานการหาคาความเชื่อมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย มีลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผูอำนวยการโรงเรียนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขออนุญาตและขอความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  

2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามไปเก็บที่โรงเรียน

บานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุมตัวอยาง มา

จาก คณะครู 57 คน  

3. เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีนำแบบสอบถามจำนวน 57 ฉบับ 

แจกใหครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ตอบคำถามพรอมนำมาคืน  

4. นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนำคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใช

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร  
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียด ตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ  

2. การวิเคราะหระดับความคิดเหน็ของครูในการบริหารงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรยีนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิต ิ

ที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนำเสนอในรูปแบบตาราง

พรอมคำบรรยายประกอบ นำผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของ เบสท (Best 1981: 190) กำหนดดังน้ี  

 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด  

 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ มาก  

 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ ปานกลาง  

 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับ นอย  

 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความเห็นอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

3. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถิติท่ีใช โดยใชการทดสอบคา t – test (Independent)  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

1.1 การหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (Index 

of item Objective Congruence: IOC ) 

1.2 การหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 

2. สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

2.1 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 คารอยละ (Percentage) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี  

1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนครูโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน  

 2. การบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ ์) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศกึษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ขอ
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ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารอยางเปดเผย การยอมรับนับถือ การมีสวนรวม การมี

ปฏิสัมพันธ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีเปาหมายเดียวกัน  

2.1 ดานการมีปฏิสัมพันธ พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีปฏิสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีบรรยากาศการทำงานที่ดีเกื้อกูลกัน รองลงมาคือ 

ผูบริหารเปนแบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธท่ีดี และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ผูบริหารมีความเขาใจซึ่งกันและกันตอผูรวมงาน  

2.2 ดานการมีสวนรวม พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุ มลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือครูมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ

โรงเรียนรองลงมาคือครูมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผูบริหารและครู

มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  

2.3 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการสื่อสารอยางเปดเผย โดยภาพรวมอยูในระดบั

มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและครูสื่อสารเขาใจตรงกัน รองลงมาคือผูบริหารมีทักษะในการสื่อสารท่ีดีและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผูบริหารเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

2.4 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการมีเปาหมายเดียวกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารกำหนดเปาหมายการทำงานอยางชัดเจน รองลงมาคือครูเขาใจในเปาหมายของโรงเรียน และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ครูปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี 

2.5 ดานการยอมรับนับถือ พบวา การบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารเขาใจในความสามารถที่แตกตางของครูแตละคน รองลงมาคือครูสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุขและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูอยางตั้งใจ 

2.6 ดานความไววางใจซึ่งกันและกัน พบวาการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดานความไววางใจซึ่งกัน

และกัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารมอบหมายงานใหครูดวยความไววางใจ (Χ รองลงมา

คือครูสามารถปรึกษาปญหานอกเหนือจากงานกับเพื่อนรวมงานไดและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ครูเชื่อมั่นในความสามารถ

ของผูรวมงาน  

3. เมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎร

ประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การมีสวนรวม การมีเปาหมายเดียวกัน การ

ยอมรับนับถือและความไววางใจซึ่งกันและกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน แตการมีปฏิสัมพันธและการสื่อสารอยาง

เปดเผย มีความเห็นแตกตางกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม 

(นครราษฎรประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
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1. การบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก การสื่อสารอยางเปดเผย การมีสวนรวม ความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน การมีเปาหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ และการยอมรับนับถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมานิ

สา พูลสวัสดิ์ (2558: 95) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลงยาว สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ระดับการพัฒนาการทำงานเปนทีมของครูในโรงเรียนอำเภอแปลง

ยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาทุก

แหงไดมีการจัดการระบบการบริหารการศึกษาที่มีรูปแบบเนนการกระจายอำนาจการบริหารไปยังบุคลากรทุกคนทุกฝาย 

ซึ่งครูถือวาเปนบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียน โดยไดเขามามีสวนรวมในการคิด สามารถแสดง

ความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาหารือกันมากข้ึน มีการประสานงานระหวางบุคคล กลุมงานรวมมือรวมใจกัน รวมกันทำงานดวย

ความมุงมั่น ใหการยอมรับและไวใจซึ่งกันและกัน จึงทำใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สงผลใหการทำงานเปนทีม

ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงเดือน กลีบมาลัย (2556: 86) วิจัยเรื่อง การศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พบวา การทำงานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ

ทำงานในระบบสถานศึกษามีบุคลากรที่ทำงานรวมกันคอนขางมาก การจะใหปฏิบัติงานตางๆประสบผลสำเร็จ จึง

จำเปนตองอาศัยการทำงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย การผสมผสานทักษะและความสามารถตางๆของบุคคลที่แตกตางกัน

เขาไวดวยกันอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงานในแตละสถานการณ มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีความรับผิดชอบใน

วัตถุประสงครวมกัน สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย สามารถแสดงความรูสึก สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร ความคิดเห็นที่จำเปนตอการทำงาน ใหความรวมมือ มีความสัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุม สามารถจัดการความ

ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในทางสรางสรรค ยอมรับการทำงานเปนทีม การตัดสินใจรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งจำเปนในการพัฒนาขีด

ความสามารถของทีม 

2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎรประสิทธ์ิ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของอริศษรา อุมสิน (2560: 55) วิจัยเรื่อง การศึกษาการทำงานเปนทีมของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวา การทำงานเปนทีมของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามประสบการณการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ที่ปฏิบัติงาน

รวมกันน้ันจะมีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยหรือมากก็ตาม แตทุกคนน้ันจะมีการปรับตัวใหสามารถเขากับทีมงานได 

ก็เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น และบุคลากรจะมุงตอผลสำเร็จในการทำงานเปนอยางมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ลำเทียน เผาอาจ (2559: 72) วิจัยเรื่อง การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอ

เมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ

การทำงานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด จำแนกตามตำแหนงหนาท่ี ในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิต ิทั้งนี้อาจ

เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทในการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะเปนผูนำในการกำหนดเปาหมาย 
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ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเปนทีมโรงเรียนบานกระทุมลม (นคร

ราษฎรประสิทธ์ิ) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปใช 

1. ผูบริหารควรมีการกำหนดเปาหมายการทำงานอยางชัดเจน เพื่อใหการทำงานเปนทีมสามารถดำเนินไปได

อยางเรียบรอย  

2. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ เพ่ือใหครูสามารถทำงานกันอยางมีความสุข  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. ควรวิจัยปญหาของการบริหารงานเปนทีมในโรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธ์ิ)สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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