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บทคัดย่อ  
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของครู เปรียบเทียบระดับการท างานเป็นทีมของครู 

จ าแนกตามสถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 113 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan  (1970 : 
607-610) และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ชนิดเป็นสัดส่วนโดยก าหนดขนาด
ของโรงเรียนเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การท างานเป็นทีมของครู โดย
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant 
Difference และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตาม
สถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวม                        
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเป้าหมายและด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู คือ ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท างานอย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อน ามา
ปรับปรุงบทบาทอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจนเหมาะสมตามความสามารถและความถนัด 
ผู้บริหารส่งเสริมการประเมินผลการท างาน โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการตั้งเกณฑ์การประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย 
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน ผู้บริหารจะต้องเป็นศูนย์รวมใจ สร้างความยุติธรรม และลด
ความขัดแย้งในการท างานของครูภายในโรงเรียน 
ค าส าคัญ : การท างานเป็นทีมของครู, แนวทางการพัฒนา 
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Abstract 
 The research was study and determines the guidelines development of the teamwork 
capability for teacher. The instruments used in the research were questionnaire respondents which 
derived from teachers and school administrators and specifically selected interviewees were 
interviewed. The data was analyzed by percentage, mean value, standard deviation, t-test, One-way 
ANOVA, variation test by Least Significant Difference and the content analysis. The result showed that 
the teamwork capability for teacher the high level in overall and dimensionally, Separated by status 
of respondent. There was found that the overall and the individual aspects were not significantly 
different, Separated by the size of school. There was found that the overall aspects were not 
significantly different. Whereas, the goal and environment aspect showed the significantly different at 
level .05. The guidelines development of the teamwork for teacher is “the objective of work should 
be clearly”. Teacher should be co-determined the target. There are exchanges the knowledge clearly 
assigned the responsibility of member and evaluate the work progressive. The result from the 
evaluation will be used to improve some of weakness of member. Moreover, the school administer 
have to support the working assessment of your teacher. There will grant teacher to set the criteria 
for self-working assessment that will be evaluated by direct and indirect method. There have build 
the suitable working environment, raise awareness the unity in workplace, take a support and co-
operation, be justice and reduce all conflicts in workplace. 
Keywords:  Teamwork of teacher, Development 
 
บทน า 

จากแนวคิดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) พบว่า 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ ที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2558 : 1) สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาในการท างานที่มี ความยุ่งยาก
สลับซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาโดยบุคคลเพียงคนเดียวจึงเป็นไปได้ยาก การท างานเป็นทีมจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพนั้น ทีมงานต้องมีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยสมาชิกภายในทีมมีการรับรู้และความ
เข้าใจตรงกัน สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและร่วมกันตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้องกับของตนเองมาก
ที่สุด มีการแบ่งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในทีมงานแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกันอยู่เสมอ ซึ่งสมาชิกของทีมงานสามารถติดต่อ สื่อสารและมีการท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ โดยอาศัยความ
ร่วมมือ ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถของสมาชิกทีมงานทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการท างานเป็นทีม ท าให้กิจกรรมต่างๆ ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินงานให้องค์กรบรรลุตาม
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เป้าหมายที่วางไว้อย่างประสบความส าเร็จนั้นทีมงานมีส่วนส าคัญอย่างมาก หากทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองอยู่ทีม
เดียวกันและร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จร่วมกัน งานก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (เอกชัย                     
กี่สุขพันธ์. 2538 : 139) การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรในปัจจุบันต่างก็มุ่งเน้นและเสริมสร้างการท างานเป็นทีมไม่ว่า
จะเป็นการท างานในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน เพื่อก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกเหนือจากทีมงานจะมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านอื่นๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2555 : 9) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ได้ใช้ทีมงาน ที่เพียบพร้อม ไปด้วยทักษะของตน โดยสนับสนุนให้คนท างานร่วมกัน โดยเฉพาะการด าเนินงานภายใน
สถานศึกษา จึงต้องอาศัยครูเป็นหลัก 

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงหน้าที่ในการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหล่อหลอมทีมงานให้เป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเกิดพลังร่วมของกลุ่มอันจะน าไปสู่ทีมงานย่อย เพราะการสร้าง
ทีมงาน ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพไม่ว่าจะใน ส่วนของทีมงานใหญ่เริ่มต้นด้วย
การศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การก าหนดบทบาท ป้าหมาย กระบวนการท างาน ความสับสนซับซ้อน ในการ
ท างานร่วมกัน ขาดคนดูแลรับผิดชอบงานโดยตรง การประชุมหาข้อสรุปไม่ได้ ฯลฯ จากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้บริหาร
และองค์กรจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้โดย การคัดเลือกคณะบุคคลเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินการนิเทศภายในให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามภารกิจหลักของสถานศึกษา ส่งผล ให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร  ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมและสามารถเป็นผู้น าใน
การปฏิรูปการศึกษา ฉะนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษา โดยบริบทของส านักงานฯ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกฝ่าย มีกระบวนการ วางแผนอย่างเป็น
ระบบครบวงจร บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนกลยุทธ์ท าให้ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและกว้างขวาง มีพันธกิจที่สนับสนุนเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงได้ เกิด
ประโยชน์ ตามเป้าประสงค์  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนใดมีการท างานเป็นทีมย่อมส่งผลให้การบริหารโรงเรียน
ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เพราะเป็นแกนหลักส าคัญที่จะ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้ ท าให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องให้ความส าคัญถึงกระบวนการท างาน ซึ่งต้องเ ริ่มที่ตัว
บุคลากรในสถานศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก กระบวนการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนนั้นมีส่วนอย่างยิ่งที่จะท าให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และน าไปสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ว่าในแต่ละโรงเรียนมีสภาพการท างานเป็นทีมที่แท้จริงหรือไม่ มีปัจจัย
ใดบ้าง ที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครู และมีแนวทางใดบ้างที่สามารถพัฒนาการท างานเป็ นทีมของครู ซึ่ง
ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน 
3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาที่เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเป้าหมาย 2) ด้านบทบาท
สมาชิก 3) ด้านกระบวนการท างาน 4) ด้านสภาพแวดล้อม 5) ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก รายละเอียดดังภาพที่ 1 
 

          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระดับและเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยจ าแนกตามสถานะภาพและขนาดของโรงเรียน 

1. สถานภาพ 

    1.1  ครู 

    1.2  ผู้บริหารโรงเรียน 

2. ขนาดของโรงเรียน 

    2.1  โรงเรียนขนาดเล็ก 

    2.2  โรงเรียนขนาดกลาง 

    2.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ 

การท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้แก่ 

  1.  ด้านเป้าหมาย 

  2.  ด้านบทบาทสมาชิก 

  3.  ด้านกระบวนการท างาน 

  4.  ด้านสภาพแวดล้อม 

  5.  ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก 

 

แนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
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   1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 1 จ านวน 144 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 61 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 
76 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 7 โรงเรียน 

     1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
จ านวน 113 โรงเรียน จ าแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 48 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 58 โรงเรียน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 7 โรงเรียน ได้มาโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (สมบูรณ์  
ตันยะ.  2551 : 607-610) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ชนิดเป็นสัดส่วนโดยก าหนดขนาดสถานศึกษาเป็นชั้นภูม ิ

   1.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
1) ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ สถานภาพการท างาน และขนาดโรงเรียน 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) และ 2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับการ
ท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยจ าแนกข้อ
ค าถามเป็นประเด็นต่างๆ ที่เป็นตัวชี้พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านเป้าหมาย, ด้านบทบาทสมาชิก
, ด้านกระบวนการท างาน, ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ  

   1.4  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ก าหนดกรอบการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
แนวคิดทฤษฏีการท างานเป็นทีม ได้ตัวแปรการท างานเป็นทีม 5 ด้าน 2) สร้างแบบสอบถามและน าเสนอแบบสอบถาม
ฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วน ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3) น าแบบสอบถามเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อพิจารณา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ (Index of item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 
c]tน าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 โรงเรียน 4) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ากับ 
0.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมาย มีค่าเท่ากับ 0.88 ด้านบทบาทสมาชิก มีค่าเท่ากับ 0.87 ด้าน
กระบวนการท างาน มีค่าเท่ากับ 0.88 ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.84 และด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก มีค่า
เท่ากับ 0.94    

 1.5  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, การทดสอบค่าที, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว, การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี 
Least Significant Difference (LSD)  

2.  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

      2.1  ผู้ให้ข้อมูล ก าหนดกรอบในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล จ านวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของ
ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  
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  2.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) น าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีม จากนั้นเลือกตัวแปรที่มีระดับ
ต่ าที่สุด 3 ล าดับของแต่ละด้านเพื่อน าไปเป็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างและน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา แลผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
น าไปใช้ 

  2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้สัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ได้ก าหนดไว้
จ านวน 5 คน ผู้สัมภาษณ์จะสรุปและรวบรวมความคิดเห็นทันทีที่จบ การสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีม
ของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ซึ่งหากแต่ละท่านมีความคิดเห็น
เพิ่มเติมก็จะบันทึกเพิ่มเติมไว้อีก ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งผู้วิจัยได้จดบันทึกและบันทึกเทปไว้ทุกครั้ง โดยขออนุญาต
ก่อนที่จะบันทึก 

  2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วน าเสนอแบบพรรณนาความเรียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1                 

โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

คือ ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 4.45, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก ( X  = 4.39, S.D. = 

0.47) ด้านเป้าหมาย ( X  = 4.32, S.D. = 0.46) ด้านบทบาทสมาชิก ( X  = 4.29, S.D. = 0.43) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าที่สุด คือ ด้านกระบวนการท างาน ( X  = 4.22, S.D. = 0.41) ตามล าดับ 
2.  การเปรียบเทียบระดับการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบระดับการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม และรายด้าน 

 
การท างานเป็นทีม 

ครู     ผู้บริหารโรงเรียน  
  t 

 
  p X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านเป้าหมาย 4.30 0.46 .35 0.46 .79 .43 
2.  ด้านบทบาทสมาชิก 4.29 0.43 .29 0.42 .07 .95 
3.  ด้านกระบวนการท างาน 4.24 0.41 .18 0.43 1.13 .26 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม 4.44 0.42 .46 0.45 .50 .62 
5.  ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก 4.38 0.48 .41 0.45 .66 .51 

รวม 4.34 0.38 .34 0.38 .24 .81 
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3.  แนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 

       3.1  ด้านเป้าหมาย คือ มีการประชุมชี้แจงเพื่อให้ครูเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มท างาน ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างาน สร้างความตระหนักและให้ครูเห็นถึงความส าคัญใน
การประเมินผลงาน ให้ครูได้พูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกคนอื่นๆ ก าหนดกรอบเวลาและเกณฑ์การประเมินอย่าง
ชัดเจนสอดคล้องกับงานที่ท า โดยน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการท างานและวางแผนในการท างานขั้นต่อไป  

      3.2  ด้านบทบาท คือ สร้างความเข้าใจและก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจน มีการประชุม
พูดคุยแบ่งงานตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก าหนดเป็นแผนผังหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนไม่ทับซ้อน
กับงานผู้อื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม และประเมินการท างาน และสมาชิกมีบทบาทเหมาะสมกับหน้าที่ของตนเอง 
ปรับปรุงบทบาท ของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในงานที่ท าอย่างถูกต้องเพื่อให้ ครูรู้
ขอบเขตอ านาจการตัดสินใจ ในการท างาน และแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.3  ด้านกระบวนการท างาน คือ ผู้บริหารมีการสนับสนุนส่งเสริมการประเมินผลการท างานของครู                      
มีการประเมินในรูปแบบที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการสร้างแรงจูงใจในการประเมินตนเอง เมื่อเสร็จสิ้น
การประชุมมีการสรุปผลการประชุม และเผยแพร่ให้ครูในโรงเรียนทราบในช่องทางที่หลากหลาย ช่วยกันหาแนว
ทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการท างาน ไม่ต าหนิถึงความบกพร่องของครูผู้รับผิดชอบต่อหน้าผู้ร่วมงาน ควรใช้การ
พูดคุยส่วนตัวในการแก้ไขข้อบกพร่อง 

     3.4  ด้านสภาพแวดล้อม คือ ผู้บริหาร ต้องไม่กดดันครู หรือสร้างความตึงเครียดในการท างาน สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน โดยจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์กันของครู ส ารวจความ
ต้องการและความจ าเป็นของครูในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท างาน โดยจัดหาให้พอเพียง สร้างความตระหนัก
ให้กับครูในเรื่อง ของการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

     3.5  ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก คือ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นศูนย์รวมใจให้กับคณะครู คอยดูแล
ประสานงานในเรื่องต่างๆ สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแต่ละคนมี
การน าเสนอผลงานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ครู เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความมีน้ าใจ สามัคคี และปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจทั้งในและนอกเวลางาน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นการอภิปรายตามวัตุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้ 

1.  ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านสภาพแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้ค านึงถึงการจัด
การศึกษาและการตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ถือเป็นหัวใจหลักในการด าเนินงานและลงมือปฏิบัติจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือร่วมใจ ร่วม
ท างานด้วยความมุ่งมันให้การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงจะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ อีกทั้งการน า
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หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาการท างาน
ของครู มีกิจกรรมร่วมกัน ท าให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันวางแผนเพื่อปรับปรุงการท างานของครู และพัฒนาครู
โดยให้มีการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรร่วมกันทั้งในภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ทองทิพ
ภา  วิริยะพันธุ์ (2553) ได้สรุปว่า บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการท างานเป็นทีมที่ดี ท าให้สมาชิกในทีมงานทุกคนมี
ความสุขในการท างาน มีความรักใครสามัคคีกลมเกลียว และมีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการท างานร่วมกันของทีมในทุก
รูปแบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  มังคละคีรี (2552) ได้สรุปว่าเรื่ององค์ประกอบการท างานเป็นทีมที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พบว่า การท างานเป็นทีมของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
นครพนม โดยภาพรวมและ  รายด้านอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน  เผ้าอาจ 
(2559) ที่ได้ท าศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า การท างานเป็นทีมประกอบด้วยการมีเป้าหมายเดียวกัน การมีปฏิสัมพันธ์ 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมการยอมรับนับถือ และการสื่อสารอย่างเปิดเผย โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

2.  ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการท างานภายในโรงเรียนนั้นจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทเป็นผู้น าในการก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และวางแผนการด าเนินงาน โดย
อาศัยครูผู้สอนเป็นผู้ร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการร่วมมือการ
ท างานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน รวมทั้งด้านการร่วมกันก าหนดเป้าหมายการท างาน บทบาทของสมาชิก
แต่ละคนใน การท างาน กระบวนการท างาน สภาพแวดล้อมของการท างาน และความสัมพันธ์อันดี ของครูผู้สอนและ
ผู้บริหารภายในโรงเรียนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน  เผ้าอาจ (2559) ที่ได้
ท าศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนก 
ตามต าแหน่งหน้าทีโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเป้าหมาย
และด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
ด้านเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารมีการ
วางแผนและก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีให้กับบุคลากรให้มีความเข้าใจตรงกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งบริบทของขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกันภาระงานที่ได้รับมองหมายย่อมแตกต่างกันไปได้ รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ภายโรงเรียนซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือการติดต่อ
ประสานงาน รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายอาจจะมีความครอบคลุมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีภาระงานค่อนข้างเยอะ และจ านวนบุคลากร อาจส่งผลให้การท างานต้องกระจายไปภาระงานไปยังส่วนต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าเทียน  เผ้าอาจ (2559) ที่ได้ท าศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูใน
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โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอเมืองตราด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการมีเป้าหมาย
เดียวกัน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านสภาพแวดล้อม
โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ทั้งอาจเป็นเพราะในการท างานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการท างาน ยังต้องอาศัยความช านาญงานของแต่ละ
บุคคล และความพร้อมของทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกัน 

3.  แนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
      3.1  ด้านเป้าหมาย ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู คือ สร้างความตระหนักให้ครู
เห็นถึงความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยมีการด าเนินการจัดประชุม ชี้แจ้ง เปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างชัดเจน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่
ชัดเจน โดยน าผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
พูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นจากสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อให้ครูได้ตรวจสอบความเข้าใจตนเองเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่าง
ถูกต้องชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร  ม่วงกลาง (2558) ที่ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการท างานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า การที่บุคคลกรในโรงเรียนท างานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและก าหนดเป้าหมายร่วมกันท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2  ด้านบทบาทสมาชิก ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู คือ 1) ก าหนดบทบาทหน้าที่
ให้ชัดเจน และมีการปรับปรุงบทบาทให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 2) พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในงานที่ท าอย่าง
ถูกต้อง สนับสนุนให้ครูตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ก าหนดเป็น
แผนผังหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนไม่ทับซ้อนกับงานผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดขอ งชูวงศ์ ฉายะ
บุตร (2550) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมจะเกิดขึ้นและประสบความส าเร็จได้เพราะ มีการจัดแบ่งบทบาทและหน้ าที่ 
ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Beckhard ที่กล่าวไว้ว่า การท างานเป็นทีมจะพัฒนาได้ควรพิจารณาว่าใครท าหน้าที่อะไร หรือใครแสดง
บทบาทอะไรบ้างในทีมงาน ซึ่งจะต้องค านึงถึงความชัดเจนของบทบาท สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจบทบาทตนเองและคน
อื่นๆ ต้องมีค าบรรยายลักษณะงาน (Job description) และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกต้องพูดให้เข้าใจซึ่งกันและ
กันเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน 

3.3  ด้านกระบวนการท างาน ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู กล่าวคือ 1) ส่งเสริมให้มี
การประเมินผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย โดยให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 2) มีการ
ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหา และน าผลที่ได้จากการประชุมเผยแพร่ให้ครูทุกคนรับทราบในรูปแบบ
ต่างๆ และ 3) ไม่ต าหนิความบกพร่องของครูผู้รับผิดชอบในที่ประชุม ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศร กรุงกาญจนา (2549) ที่ได้ศึกษาการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การท างานเป็นทีมจะมี
ประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีการติดต่อสื่อสารประสานงาน ใช้วิธีการเปิดเผยและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา มีการ
สนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน มีการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างาน มีการพัฒนาตนเองและ



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-725- 

ความสัมพันธ์ระหว่างทีม การที่ภายในทีมมีกระบวนการส่งเสริม ให้สมาชิกได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการท างาน 
ท าให้เกิดการกระบวนการท างานและแก้ปัญหาในรูปแบบที่หลากหลาย มีการระดมสมองโดยให้สมาชิกแต่ละคนเสนอ
ความคิดใหม่ๆ ไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์  

3.4  ด้านสภาพแวดล้อม ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู คือ 1) สร้างบรรยากาศที่ผ่อน
คลายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน 2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ 3) สร้างความตระหนักให้กับครูในเรื่อง
ของการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริรัตน์ แก้วสมบัติ (2553) 
ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า การที่ในโรงเรียนมีสภาพการท างานที่เป็นกันเอง มีบรรยากาศการท างานที่สนับสนุนเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีน้ าใจต่อกันในทีมงาน มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกัน มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน มี
ความสัมพันธ์ด้วยการมีไมตรีจิตที่ดี มีเมตตาต่อกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ความไว้วางใจ จะสามารถท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกจากการสร้างสภาพแวดล้อมภายในทีมที่เอื้อต่อการท างานแล้วนั้น การสร้าง
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ทีมประสบความส าเร็จ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “การที่ท างานเพื่อความมั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตา
ท าหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้งานรุดหน้าไป
พร้อมเพรียงกัน” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อหาของพระบรมราโชวาทฯ นั้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เพราะโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์ไม่สามารถอยู่เพียงล าพังได้ แต่หากต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่ งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

3.5 ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก ส าหรับแนวทางการพัฒนาการท างานเป็นทีมของครู คือ 1) สร้างความ
ยุติธรรมและลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความสามัคคีในการท างาน 2) จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ของครูแต่ละคน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงการท างาน และ 3) จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ใน
โรงเรียน มีการพูดคุย ชื่นชมและให้ก าลังใจกันในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Stevens (1999) ที่
กล่าวถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ คือ การมีสภาพบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความสุข และมีความผ่อนคลาย 
การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนในทีมโดยไม่มีการวิจารณ์ความเห็นเหล่านั้น โดยใช้การแสดงความไม่เห็น
ด้วยในลักษณะของผู้ที่เจริญแล้ว โดยเพิ่มความรักในหมู่คณะด้วยบรรยากาศที่สนับสนุนกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ สงวน ช้างฉัตร (2542) ได้ให้ทัศนะว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เป็นการให้สมาชิก
ในทีมงานท ากิจกรรมร่วมกัน โดยการก าหนดให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมตามขอบเขตที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 
ก่อให้เกิดลักษณะการท างานเป็นทีมและร่วมมือกันอย่างแข็งขัน มีบรรยากาศการท างานแบบมีชีวิตชีวาและร่วมมือกัน
แก้ปัญหา ท าให้เกิดการพัฒนาการท างานเป็นทีมแบบสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1.1  ด้านเป้าหมาย พบว่า ในการท างานควรชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการท างานให้ครูทราบโดยทั่วถึงกัน

อย่างชัดเจนและถูกต้อง เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการท างานร่วมกัน ก าหนด
กรอบเวลาและเกณฑ์การประเมินร่วมกันอย่างชัดเจน และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างาน 
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 1.2  ด้านบทบาทสมาชิก พบว่า ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ขอบเขตในการท างานอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงบทบาทของครูให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และลดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 1.3  ด้านกระบวนการท างาน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอในรูปแบบที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการสรุปผลย้อนกลับให้ครูทุกคนได้ทราบ เพื่อให้น ามา
พัฒนาการท างานของตนเอง และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนุกสนานในระหว่างการท างาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคีร่วมมือกันในการท างานอย่างจริงใจ 

 1.4  ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องไม่สร้างความตึงเครียดให้ครูในการท างาน ควร
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานโดย การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ครูใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันภายในโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้กับครู เพื่อให้งานที่ท าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี 

 1.5  ด้านความสัมพันธ์ของสมาชิก พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นศูนย์รวมใจและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์อันดีภายในโรงเรียนให้กับคณะครู คอยดูแลสร้างความยุติธรรม และลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การท างาน จัดกิจกรรมให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการพูดคุย ชื่นชมและให้ก าลังใจซึ่ง
กันและกันในการท างาน 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1  ควรศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทีมของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2.2  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู 
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