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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเขต 25  2) เปรียบเทียบการท างาน
เป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ 1) แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ านวน 4,012 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 จ านวน 351 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan, 
1970:608)เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย  คื อ
แบบสอบถามที่สร้างจากแนวคิดของวู๊ดค๊อก 

(Woodcock, 1989 : 75-166 อ้างถึงใน อัจฉรา 
ชุนณะวงค์, 2553 : 5-6) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .91วิ เคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบt–test (Independent 
samples test) และ F–test(One way ANOVA)
ทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe) 
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสู งสุด  คือ  ด้ านความชัด เจนของ
เป้าหมาย ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การสื่อสารที่ด ี

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 
 
 



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

193 

2. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งในภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการสื่อสารที่ดี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ 
มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

3. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสนับสนุน
และการไว้วางใจต่อกัน ด้านภาวะผู้น าที่
เหมาะสม ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม และ
ด้านการสื่อสารที่ดี มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทมี 
 
Abstract 
 This purpose of the research was 
to study and compare teamwork in 
educational institution under secondary 
educational service area office 25 as 
perceived by personnel that classified by the 
position and the size of educational 
institution. The sample was 123 the 
educational institution administrators and 
228 teachers in the academic year 2015 by 
Krjcie & Morgan ‘s method with stratified 

random sampling. The data was collected by 
questionnaires with 5 rating scales that the 
researcher created by Wood cock ‘ s concept. 
The IOC was 1.00 and the reliability was 
0.934. The data analysis was used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (One way ANOVA) and by least 
significant difference by Scheff’s method. 
 The result of the research revealed 
that,  

1. Teamwork in educational 
institution under secondary educational 
service area office 25, the overall was at the 
high level. When considering each aspect 
found that the highest operation was goal 
setting and the lowest operation was good 
communication. 

2. Teamwork in educational 
institution under secondary educational 
service area office 25 as perceived by 
personnel and classified by the position. The 
overall was not different when considering 
each aspect found that the good 
communication was statistically significant 
different at .05. The other aspect was not 
different. 

3. Teamwork in educational 
institution under secondary educational 
service area office 25 as perceived by 
personnel and classified by the size of 
educational institution. The overall was not 
different when considering each aspect 
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found that support and trust together, 
suitable leadership and group interpersonal 
and good communication were statistically 
significant different at .05. The other aspect 
was not different. 
 
Keywords : Teamwork  
 
บทน า 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองการปกครองรวมทั้งความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้
ประเทศหรือสังคมต่างๆสามารถติดต่อ
เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิด
สภาวะการแข่งขันผลจากการแข่งขันและการ
พั ฒ น า ใ น ยุ ค โ ล ก า ภิ วั ฒ น์ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
วิกฤติการณ์ต่างๆนั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของมวลมนุษย์ทั้งโลกในด้านครอบครัว
ชุมชนศีลธรรมจริยธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแพร่ระบาดของ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ช า ติ ที่ ห ลั่ ง ไ ห ล แ ล ะ
แพร่กระจายระหว่างสังคมและประเทศทั้ง
สังคมเมืองและสังคมชนบทโดยเฉพาะใน
สังคมเมืองหลวงเมืองแห่งศูนย์กลางการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง
และการปฏิรูปการศึกษาของไทยปัจจัยส าคัญ
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ 
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะท าให้โรงเรียนบรรลุความส า เร็จตาม
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ต้อง

อาศัยกระบวนการบริหารที่ เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร ทุกฝ่าย ทุกสถาบัน และ
องค์การที่เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน ซึ่งการ
บริหารโดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการ
ท างานเป็นทีม ตลอดทั้งน าการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวการกระจายอ านาจ
การบริหารซึ่งเน้นผลประโยชน์กับนักเรียน 
และชุมชนเป็นหลัก (ธีระ รุณเจริญ,2550 : 7) 

การท างานเป็นทีมนับว่ามีคุณค่าต่อ
องค์การในหลายประเด็น เนื่องจากการท างาน
เ ป็ น ที ม เ กิ ด จ า ก า ร ป ร ะ ส า น สั ม พั น ธ์
ความสามารถท่ีแตกต่างกันของบุคลากรหลาย
ฝ่าย การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานและการ
ตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดจน
การรับรู้ ในความเป็นสมาชิกของทีม สิ่ ง
เหล่านี้จะน าไปสู่การสร้างสรรค์ พัฒนา และ
ยกระดับผลงานขององค์การ การสร้างสรรค์
ผลงานที่ตอบสนองผู้รับบริการ การคิดค้น
นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย  แ ล ะ เพิ่ ม ป ร ะสิ ทธิ ภ าพก า ร
ติดต่อสื่อสารในองค์การตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจ ความพึงพอใจและบรรยากาศของ
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร อย่างไรก็
ตามอาจจะต้องค านึงถึงอยู่บ้างว่าการท างาน
เป็นทีมนั้นผู้บริหารต้องใช้ทักษะในการ
บริหารจัดการอย่างสูงในการประสานความ
แตกต่างหรือหากทีมมีขนาดใหญ่อาจเกิด
พฤติกรรม การออมแรงทางสังคม หรือ
สภาวะหลีกเลี่ยงไม่ร่วมมือกันท างานอันเป็น
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สิ่งที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของทีมและ
องค์การได้เช่นกัน (ภิญโญ มนูศิลป์,2551 : 4) 

ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 มีสถานศึกษาในสังกัดที่
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา มีภาระงานที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่  4 งาน ได้แก่ งาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และ
งานบริหารทั่วไป ซึ่งพบปัญหาการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา ใน
บางครั้งท าให้เกิดความขัดแย้ง ดังนั้นจ าเป็น
อย่างมากที่ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องมีการ
ท างานเป็นทีมร่วมกัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในสั งกั ดส านักงาน เขตพื้นที่ ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และสารสนเทศเกี่ยวกับการท างาน
เป็นทีมในสถานศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อน าไปพัฒนาการท างาน
เป็นทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

2 เพื่อเปรียบเทียบการท างานเป็น
ทีมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและ
ขนาดของสถานศึกษา 

ขอบเขตของปัญหา 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาการท างาน

เป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตาม
แนวคิดของวู๊ดค๊อก (Woodcock, 1989 : 75-
166 อ้างถึงในอัจฉราชุนณะวงค์, 2553 : 5-6)มี 
11 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทที่สมดุล ด้านความ
ชัดเจนของเป้าหมาย ด้านการเปิดเผยและการ
เผชิญหน้ า  ด้ านการสนับสนุนและการ
ไว้วางใจต่อกัน ด้านความร่วมมือและความ
ขัดแย้งด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด้านภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม ด้านการทบทวนการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ ด้านการพัฒนาตนเองด้าน
สัมพันธภาพระหว่ างกลุ่ม  และด้ านการ
สื่อสารที่ด ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ 

ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ สอนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 4,012 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ สอนสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 
สุ่มตัวอย่างด้วยโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie&Morgan, 1970 : 608) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 351 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ มี 2 ชุด ได้แก่ 
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1) เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 
ต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา 

2) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมใน
สถานศึกษา  สั งกั ดส านั กง าน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษา ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา เสนอต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมกับแบบสอบถาม
เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วย
ตนเอง 

3) ผู้ วิ จั ย ติ ด ต า ม เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองได้แบบสอบถาม
กลับคืนจ านวน 351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test 
(Independent samples test) และ F– test(One 

way ANOVA)ทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ ่(Scheffe) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต25 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสู งสุด  คือ  ด้ านความชัด เจนของ
เป้าหมายรองลงมาคือ ด้านบทบาทที่สมดุล
และด้านการเปิด เผยและการเผชิญหน้า
ตามล าดับ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้าน
การสื่อสารที่ด ี

2. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นขออง
บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งในภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการสื่อสารที่ดี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ 
มีการปฏิบัตไิม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบการท างานเป็น
ทีมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การสนับสนุนและการไว้วางใจต่อกัน ด้าน
ภาวะผู้น าที่ เหมาะสม ด้ านสัมพันธภาพ
ระหว่างกลุ่ม และด้านการสื่อสารที่ดี มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ มีการปฏิบัติ
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาการท างานเป็นทีมใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต25 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านความชัดเจน
ของเป้ าหมายทั้ งนี้ เนื่ องมาจากผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาเห็น
ความส าคัญและยอมรับในการน าหลักการ
ท างานเป็นทีมมาใช้ในการบริหารงานมีการ
สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อเน้นให้บุคลากรทุก
คนเห็นความส าคัญของกระบวนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมซึ่งส่งผลให้การท างานนั้นๆ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลจึงให้ความส าคัญกับความส าเร็จ
ของงานที่ท ามีการวางแผนการปฏิบัติงานที่
ชั ด เจนมี การก าหนดกรอบหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมและในการท างานแต่ละ
ครั้งผู้บริหารจะแจ้งจุดมุ่งหมายเพื่อการปฏิบัติที่
ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่ง
สอดคล้องกับรังสิมามั่นใจอารีย์ (2549) ที่กล่าว
ว่าผู้น าทีมเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
น ากลุ่ มท างานไปสู่ เป้ าหมายผู้ น า เป็นผู้
ด าเนินงานส่งเสริมกระตุ้นก ากับจูงใจให้
สมาชิกร่วมกันท างานร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือ
อย่างมี เป้าหมายแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัจฉรา ชุนณะวงศ์ (2553) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการศึกษาการท างานเป็นทีมของ
ผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง 
พบว่า ความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน จังหวัดระยองที่มีต่อการท างานเป็นทีม
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดาวเทียม บับที (2553)ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ
และปัญหาการท างานเป็นทีมของบุคลากรใน
โรงเรียนเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ท างานเป็นทีมในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม และรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก  

2. การท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ตามความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนก
ตามต าแหน่งในภาพรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าในการท างานเป็นทีมนั้นทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนนั้นจะต้องมีการ
ร่วมกันท างานที่เป็นลักษณะเป็นทีมที่มีการ
ด าเนินงานร่วมกันอยู่ตลอดโดยที่จะต้องมีการ
วางแผนก าหนดนโยบายในการปฏิบัติที่ชัดเจน
โดยมีการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ
ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดาวเทียม บับ
ที (2553)ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา
การท างานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียน
เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การ
เปรียบเทียบการท างานเป็นทีมในโรงเรียน
เฉพาะความพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง
โดยรวมและรายด้านแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
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3. การเปรียบเทียบการท างานเป็นทีม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท างานเป็นทีมในสถานศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแก้วสุข 
เกษมสุข(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการ
ท างานเป็นทีมในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
การท างานเป็นทีมของครู และผู้ บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจ
ต่ อกั น  ด้ านภาวะผู้ น าที่ เหมาะสม ด้ าน
สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม และด้านการสื่อสารที่
ดี  มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งระหว่าง
สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรและ
งบประมาณที่มากกว่าท าให้มีความพร้อมใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านบุคคลกรที่เพียงพอ
ท างานแบบทีมส่วนโรงเรียนขนาดกลางอาจมี

ข้อจ ากัดในด้านของจ านวนบุคลากรซึ่งอาจมี
จ านวนน้อยท าให้การจัดทีมในการท างานท าได้
ไม่คลอบคลุม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 1.1 ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร มี ก า ร
แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาควร
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้แก่ครูได้ทราบ
เป็นประจ าและตัดสินใจสั่งการโดยผ่านหัวหน้า
งานตามล าดับขั้นตอน  
 1.2 สถานศึกษาควรติดตามผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอเมื่อพบข้อบกพร่อง
จะต้องหาทางร่วมกันแก้ปัญหาไม่มุ่งหาคนผิด
คนถูกเพื่อทบทวนการท างาน 
 1.3 ผู้บริหารควรตระหนักว่าการ
สร้างทีมงานเป็นภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
และคว รสนั บสนุ น ให้ มี ก า รป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในหน่วยงาน
เป็นระยะๆเพื่อน าไปสู่การท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.2 ควรศึกษาการท างานเป็นทีม
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่นๆเพื่อน าผลที่ได้มา
เปรี ยบเที ยบและใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการท างานเป็นทีม 
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