บทความการวิจัย
การทางานเป็นทีมของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
วริฏฐา อ่อนลมูล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ จํานวน 66 คน
ได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified randomsampling) และสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.9564
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. การทํ างานเป็ น ที มของครู โ รงเรี ยนมัธ ยมวัด ศรีจั นทร์ป ระดิษ ฐ์ ในพระบรมราชานุเ คราะห์ โ ดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือด้านผู้นํากลุ่ม รองลงมาคือ ด้านการจัดการ
และต่ําสุดคือด้านสมาชิก
2. ผลการเปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จําแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษาที่สําคัญ คือสถานศึกษาควรกําหนด
เป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากรควรยึดถือควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้นําและควรให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการทํางานกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีม ของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีม ของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ใน
พระบรมราชานุ เ คราะห์ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ตามสถานภาพ และ
ประสบการณ์
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3. เพื่อศึ กษาข้ อเสนอแนะในการส่ ง เสริม การทํ างานเป็นที ม ของครู โ รงเรียนมั ธ ยม วัดศรี จันทร์
ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสารบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานเป็น
ทีมเพื่อนํามาวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์การวิจัย
2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเป็นทีม
3. นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไขสํานวน
ภาษาและความถูกต้องของเนื้อหาแล้วนํามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index objective congruence)
โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบ (Format) ความ
ถูกต้องของภาษา (Wording) แล้วนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่า ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00
5. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
ครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item – Total Correlation) ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson‘s
Product Moment CorrelationCoefficience) โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.2457 - 0.8534
6. หลังจากนั้น นําไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้านสภาพการทํางาน
เป็นทีม ด้านปัญหาการทํางานเป็นทีม และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 96) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.9321, 0.9423 และ 0.9564 ตามลําดับ
7. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงโดยอธิบายจุดประสงค์วิธีตอบให้ชั ดเจน รวมทั้งความถูกต้องในเนื้อหา
สาระการพิมพ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการทํางาน
เป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ และ ประสบการณ์การทํางาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรี
จันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
โดยจําแนกเนื้อหาในการสอบถามออกเป็นสามประเด็นหลัก คือ องค์ประกอบด้านสมาชิกองค์ประกอบด้าน
ผู้นํากลุ่ม และองค์ประกอบด้านการจัดการ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของครู
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยจําแนกเนื้อหาในการสอบถามออกเป็นสามประเด็นหลัก คือ
องค์ประกอบด้านสมาชิก องค์ประกอบด้านผู้นํากลุ่ม และองค์ประกอบด้านการจัดการ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธ ยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจั นทร์ประดิษฐ์ ในพระ
บรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ใน
พระบรมราชานุ เ คราะห์ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 ตามสถานภาพ และ
ประสบการณ์
3. เพื่ อ ศึ กษาข้ อ เสนอแนะในการส่ งเสริ ม การทํ า งานเป็น ที ม ของครู โรงเรีย นมั ธ ยมวั ด ศรี จั น ทร์
ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากจํานวนประชากรทั้งหมดของมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งแยกประชากร
เป็นกลุ่มตามเพศ และประสบการณ์การทํางาน 56 คน โดยในการวิจัยครั้งนี้ใช้ครูเป็นประชากรในการวิจัย
ทั้งหมด จํานวน 56 คน
การวิจัยการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมั ธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม ราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีประสบการณ์ต่ํากว่า 10 ปี
2. สภาพการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากด้านที่มีระดับ
การปฏิบัติสูงสุดไปหาต่ําสุดคือ ด้านผู้นํากลุ่ม รองลงมาคือ ด้านการจัดการ และ ด้านสมาชิก ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
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2.1 ด้านสมาชิก โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ ความตั้งใจทํางานของบุ คลากร รองลงมาคือ การประสานงานระหว่างบุคลากร และการกําหนด
เป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร ส่ว นข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือ ความเชื่อมั่นของบุคลากร
เกี่ยวกับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
2.2 ด้านผู้นํากลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
การแสดงภาวะผู้นําของผู้นํากลุ่ม รองลงมาคือ ความอดทนของผู้นํากลุ่ม และการไม่ใช้อิทธิพลส่วนตัวเหนือ
บุคลากรในกลุ่มของผู้นํากลุ่ม ส่วนข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุด คือการรู้จักกระบวนการจูงใจที่แตกต่างกันมา
ใช้กับบุคลากรของผู้นํากลุ่ม
2.3 ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ข้อที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
การทําความเข้าใจเป้าหมายและขอบเขตการทํางานของบุคลากร รองลงมาคือการกําหนดขอบเขตการทํางาน
ที่ชัดเจนของสถานศึกษา และการกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ําสุด
คือ การประเมินผลงาน
3. ปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ มาก ด้านที่มี
ปัญหาสู งสุ ดไปหาต่ําสุ ดคือ ด้านผู้ นํ ากลุ่ ม รองลงมาคือ ด้านการจัดการและด้านสมาชิก ตามลํ าดับ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า
3.1 ด้านสมาชิก โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับปัญหาสูงสุด 3 อันดับ
แรกคือ การแสดงความรู้สึกอย่างอิสระของบุคลากร รองลงมาคือ การแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ของบุคลากร และการประสานงานระหว่างบุคลากร ส่วนข้อที่มีระดับปัญหาต่ําสุดคือ การสร้างความคาดหวัง
ในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
3.2 ด้านผู้นํากลุ่ม โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง ข้อที่มีระดับปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
การรู้จักกระบวนการจูงใจที่แตกต่างกันมาใช้กับบุคลากรของผู้นํากลุ่ม รองลงมาคือ การรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรของผู้นํากลุ่ม และการเอาใจใส่ต่อกลุ่มของผู้นํากลุ่ม ส่วนข้อที่มีระดับปัญหาต่ําสุดคือ การไม่ใช้
อิทธิพลส่วนตัวเหนือบุคลากรในกลุ่มของผู้นํากลุ่ม
3.3 ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ข้อที่มีระดับปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ การยอมรับจากบุคลากรเกี่ยวกับขอบเขตและเป้าหมายในการทํางานของสถานศึ กษา รองลงมาคือ การ
กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร และการประเมินผลงาน ส่วนข้อที่มีระดับปัญหาต่ําสุดคือ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างมาตรฐานการทํางานกลุ่ม
4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านสมาชิกแตกต่างกัน นอกนั้นไม่แตกต่าง
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5. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการทํางานเป็นทีมของโรงเรียนมัธยมวัด
ศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
6. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
7. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการทํางานเป็นทีมของครูโรงเรียนมัธยม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการทํา งานเป็นทีมในของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ใน
พระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีประเด็นที่สําคัญในแต่ละด้าน
มีดังนี้
8.1 ด้านสมาชิก มีข้อเสนอแนะสําคัญ 3 อันดับแรก คือ ควรกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกัน
ของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 78.30 รองลงมาคือ ควรยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน คิดเป็นร้อยละ 76.65
และ ควรให้ความร่วมมือในการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 73.35
8.2 ด้านผู้นํากลุ่ม มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกคือ ควรยึดถือควรรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากรและผู้นํากลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 75.83 ผู้นํากลุ่มไม่ควรใช้อิทธิพลส่วนตัวเหนือบุคลากรในกลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 71.70 และควรเอาใจใส่ต่อกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 70.33
8.3 ด้านการจัดการ มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ 3 อันดับแรกคือ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สร้างมาตรฐานการทํางานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 76.37 ควรกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 75.00 และ เน้นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 73.08

อภิปรายผลวิจัย
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยได้นําประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสภาพบริบททั่วไปของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์ สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 6 เป็ น สถานศึ ก ษาขนาดกลาง ซึ่ ง มี จํ า นวนบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา จํานวน 56 คน ซึ่งจะมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของ เทื้อน ทองแก้ว (2547: 43-44) ที่กล่าวไว้ว่า หลักการทํางานเป็นทีม คือ ทุกคน
จะต้องเข้าใจงานที่ทําหน้าที่ของตนด้วย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจการทํางานกับคน
จํานวนมากยอมรับความคิดเห็น ของผู้อื่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ระลึกเสมอว่าความสําเร็จของงานขึ้นอยู่
กับความร่ วมมือ ของทุ กคน ทุกคนจะต้องทําตนให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น ลดความขัดแย้งและเพิ่มความ
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ประนีประนอมในทีมให้มากขึ้น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผนจนถึงขั้นตรวจสอบ ผู้นําจะต้องเป็นผู้คอยดูแลและถามข่าวคาวอยู่เสมอและร่วมแก้ไขปัญหากับสมาชิก
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2547: 132) กล่าวไว้ว่า หลักการทํางานเป็นทีมประกอบด้วย
การมีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาทํางานร่วมกันนั้น จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการมาร่วมกลุ่มกัน คือ
จะต้องมีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันว่า จะทําอะไรให้เป็นผลสําเร็จ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันทํางานนั้นจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในกลุ่ ม กล่ า วคื อ บุ ค คลที่ ม าร่ ว มกั น ทํ า งานนั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ สื่ อ
ความหมาย เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถทํางานร่วมกันไปได้ การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม
กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันทํางานนั้น จะต้องมีการประสานงานกัน เพื่อให้งานของกลุ่มดําเนินไปสู่ความสําเร็จ
และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือบุคคลที่มาร่วมกันทํางานนั้นได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน
จากผลที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553: บทคัดย่อ)
ที่ศึกษาการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า การทํางาน
เป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ
ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกัน การยอมรับนับถือ การมีส่วนร่วมการมีปฏิสัมพันธ์และความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน สอดคล้องกับ นภาพร เมฆมูสิก (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของบุคลากร
กรณีศึกษา: กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคใต้
ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ในเขตพื้นที่ภ าคใต้ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของบุคลากรในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เขตพื้นที่ภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ด้าน โดยที่ ด้านกระบวนการ
ทํางาน มีพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการกําหนดเป้าหมายการทํางาน ด้านบทบาท
สมาชิก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านที่มีพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมต่ําสุด คือ ด้านบทบาทของ
ผู้นํา สอดคล้องกับ เรณู เชื้อสะอาด (2552: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการทํางานเป็นทีมด้านวิชาการของพนักงานครู
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพนักงานครูส่วนใหญ่ได้ทํางานเป็นทีม
บ่อยครั้งในการไว้วางใจซึ่งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขัดแย้ง และการตัดสินใจโดย
ฉันทามติ โดยบางครั้งที่พนักงานครูเกินครึ่งได้หาทางออกให้กับทีมงานเมื่อเกิดความขัดแย้งตระหนักว่าตนเอง
เป็ น บุ คคลสํ าคัญในการตัดสิ นใจคนหนึ่งในทีมงาน ยอมรับฟังคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ อภิชาติ ไตรธิเลน (2550: บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาสภาพการทํางานเป็นทีมในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการทํางานเป็นทีมและประสิทธิผลการบริหารงานทั่วไป
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพี้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ทรงวุฒ ทาระสา (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการ
ทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ขอนแก่น เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการทํางานเป็นทีมจําแนกตามตําแหน่ง
หน้าที่ และขนาดโรงเรียน ผลการวิจัย พบว่า 1) การทํางานเป็นทีมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ปั ญ หาการทํ างานเป็ น ทีม ของโรงเรี ย นมัธ ยมวัด ศรีจั น ทร์ป ระดิษ ฐ์ ในพระบรมราชานุ เ คราะห์ สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก จากข้อค้นพบ
ดังกล่าวแม้ว่าจะมีการทํางานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีปัญหามากเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่องจากในการทํางานไม่
ว่าจะเป็นองค์การหรือหน่วยงานใดก็ตาม ย่อมมีอุปสรรคต่อการทํางานยิ่งในลักษณะของทีมด้วยแล้วจําเป็น
อย่ างยิ่งที่จะต้องมีการคํานึงถึงอุปสรรคอันจะนํามาซึ่งการขัดขวางต่อการทํางานให้ส ะดุดลงหรือไปไม่ถึง
เป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ ดังที่ อัลแบน และโพลล์ลิท (Alban and Pollit. 1973: 40) กล่าวถึงเครื่อง
ขัดขวางการทํางานเป็นทีมว่าประกอบไปด้วย ทัศนคติที่ขึ้นต่อกันและอํานาจ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน
ของสมาชิกหรืออิทธิพลในด้านทีม ความรู้สึกในทีมหรือนอกทีม ระบบตอบแทนหรือเงินที่บุคคลอื่นเห็นว่าไม่
ยุติธรรม ความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากในแง่ของการทํางานให้สําเร็จ ความยากลําบากในการสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ขาดความแน่นอนในเรื่องของบทบาท ขาดการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและวินิจฉัยสั่ง
การ และการใช้สมรรถภาพในการบริ หารเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ยิ่ง
ทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจํานวนมากยิ่งต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้เพื่อหามาตรการหรือแนวทางในการแก้ไข
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ซึ่ง ผลการวิจั ย ดัง กล่ าว ไม่ ส อดคล้ องกั บ อดิ ศร สุ ภ าพคํา (2548:
บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพปัญหาการทํางานเป็นทีมในสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการทํางาน
เป็ น ที ม ในสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 องค์ประกอบด้านสมาชิก ด้านผู้นํากลุ่มและด้านการจัดการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีมจําแนกตามสถานภาพ และประสบการณ์
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของการทํางานเป็นทีมในโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดกลาง โดยมีจํานวนบุคลากรไม่มากนัก ทําให้การรับรู้เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม
ภายในสถานศึกษาระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ลัคนา กระต่ายทอง (2544:
บทคัดย่อ) ที่ได้ทําวิจัยเรื่องการศึกษาการทํางานเป็นทีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ผลการวิ จั ย พบว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะการทํ า งานเป็ น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพจําแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ อภิชาติ ไตรธิเลน (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพการทํางานเป็นทีมใน
โรงเรีย น ที่ส่งผลต่อการบริ ห ารงานทั่ว ไปในโรงเรียน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการทํางานเป็นทีม และประสิทธิผล
การบริหารงานทั่วไปไม่แตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ทรงวุฒ ทาระสา (2549: บทคัดย่อ) ศึกษา
การทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ขอนแก่น เขต 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการทํางานเป็นทีมจําแนกตามตําแหน่ง
หน้ าที่ และขนาดโรงเรี ย น ผลการวิจั ย พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการทํางานเป็นทีมจําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ดังนั้น จากข้อค้นพบดังกล่าวหากต้องการพัฒนาการทํางานเป็นทีมผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้กลยุทธ์หรือวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในการทํางานเป็นทีมรูปแบบ
เดียวกันได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้สรุปและอภิปรายมานั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไป
ใช้และในการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สภาพการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม ราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดั บมากเมื่อพิจารณา
รายด้านจะเห็นว่าด้านสมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรให้ความสําคัญในการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เช่น ความเชื่อมั่นของบุคลากรเกี่ยวกับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน การยอมรับฟัง
เหตุผลของกันและกันของบุคลากร การแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันของบุคลากร และทักษะในการ
ทํางานของบุคลากร
2. ปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวั ดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก โดย ด้านที่มี
ปัญหาสูงสุดคือ ด้านผู้นํากลุ่ม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคัญในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น เช่น การ
รู้จักกระบวนการจูงใจที่แตกต่างกันมาใช้กับบุคลากรของผู้นํากลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของ
ผู้นํากลุ่ม การเอาใจใส่ต่อกลุ่มของผู้นํากลุ่ม การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของผู้นํากลุ่ม และการรู้จักใช้
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ของผู้นํากลุ่ม
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จําแนกตามสถานภาพ และ
จําแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น การพิจารณาแก้ปัญหาการพัฒนาการทํางานเป็น
ทีผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้รูปแบบ มาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาที่เหมือนกันได้
4. จากการศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมของครู โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6มีข้อเสนอแนะที่
สําคัญในแต่ละด้านมีดังนี้
4.1 ด้านสมาชิก ควรกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร ควรยอมรับฟังเหตุผลของ
กันและกัน และ ควรให้ความร่วมมือในการทํางาน
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4.2 ด้านผู้นํากลุ่ม ควรยึดถือควรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มไม่ควรใช้
อิทธิพลส่วนตัวเหนือบุคลากรในกลุ่ม และควรเอาใจใส่ต่อกลุ่ม
4.3 ด้านการจัดการ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการทํางานกลุ่ม ควรกําหนด
เป้าหมายการทํางานร่วมกันของบุคลากร และเน้นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหาของบุคลากร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทางการทํ า งานเป็ น ที ม ในเชิ ง ลึ ก แต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายที่จะได้นําไปเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาต่อไป เช่น ด้านสมาชิกด้านผู้นํากลุ่ม หรือด้าน
การจัดการ
2. ควรศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการทํางานเป็นทีมเพื่อได้ข้อมู ล หรือ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารทีมงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา เช่น รูปแบบการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
4. ควรใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารทีมงานในสถานศึกษา

