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พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบการสรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถานศกึษา 2) 
ศกึษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่งึประสงค ์และวธิกีารสรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถานศึกษา 3) พฒันาแนวทางการ
สร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนามีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ระยะ ตามความมุ่งหมาย
ของการวจัิย กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูบ้รหิารและคร ูในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 24 จำานวน 375 คน โดยการเทยีบจำานวนประชากรทัง้หมดกบัตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ 
Krejcie and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้
เปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั แบบสมัภาษณก่ึ์งโครงสรา้งและแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบการสร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ได้องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ คือ 1) บทบาทที่สมดุล  
2) วัตถุประสงค์เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 3) การติดต่อส่ือสารที่ เปิดเผยเพื่อสร้างบรรยากาศแก้
ปัญหา 4) ความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 5) กระบวนการทำางานการตัดสิน
ใจที่ถูกต้องของผู้นำา 6) ความสัมพันธ์ระหว่างทีม และ 7) การทบทวนประเมินผลงานอย่างสม่ำาเสมอ 
และมีกระบวนการสร้างทีม 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
3) การวางแผนปฏิบัติการ 4) การนำาแผนไปปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลลัพธ์จากการดำาเนินงาน  
2. สภาพปัจจุบันการสร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่เห็นพ้องต้องกัน รองลงมา คือ กระบวนการทำางานการตัดสินใจที่ถูกต้องของผู้นำา และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยทีส่ดุ คอื การตดิตอ่สือ่สารทีเ่ปดิเผยเพือ่สรา้งบรรยากาศแกป้ญัหา ผลการศกึษาสภาพทีพ่งึประสงค์
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การสร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยเพื่อสร้าง
บรรยากาศแก้ปัญหา รองลงมา คือ การทบทวนประเมินผลงานอย่างสม่ำาเสมอ และด้านที่มีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด คือ ความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 3. แนวทางพัฒนาการสร้างทีม
ครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า โดยรวมมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

Abstract 

This research is aimed: 1) Study of elements for teacher team building of the  
education service area office at the high school. 2) Study of the current conditions, desirable  
condition and how to build a team of teachers. 3) Develop guidelines for teacher team  
building. The samples include administrators and teachers of the education service area office 
at the high school The Secondary Education Service Area 24 totally 375 persons selected  
by Multi-Stage Sampling. Survey questionnaire and evaluation form were used in data  
collection. Statistics including percentage, Mean, standard deviation and correlation  
coefficient analysis. 

The results of research were as follows: 1. The 7 elements of team building.  
1) Team role balance. 2) At the same objectives and target. 3) Communication. 4) Cooperation  
for conflicts management. 5) Decision making. 6) Team relationship and 7) Review and 
evaluation. Which is associated with the team building 5 processes 1) Problem Identification 
2) Data Gathering 3) Planning 4) Implementation and 5) Evaluation. 2. Assessments of the 
current conditions as evaluated show middle level. When considered in each aspect found 
that the same objectives and target was at the highest level and the communicate openly 
and creating an atmosphere for a problem solving was at the lower level. Assessments  
of desirable condition and how to build a team of teachers show highest level. When  
considered in each aspect found that the communicate openly and creating an atmosphere 
for a problem solving was at the highest level and Cooperation for conflicts management 
was at the lowest level. 3. The 5 process of team building has 40 team building guidelines. 
8 guideline of problem identification, 8 guideline of data gathering, 8 guideline of planning, 
8 guideline of implementation and 8 guideline of evaluation.

Keywords: Guideline Development, Team Building of Teacher, The Secondary Education 
Service Area 24
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บทนำา

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี การ
สือ่สาร สภาพเศรษฐกจิและขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ ทีม่ี
การสง่ถา่ยถงึกนัและกันเรว็ขึน้เปน็เสมอืนพลงัผลกั
ดนัให้องคก์ารตอ้งตระหนกัถงึความสำาคญัของการ
เปลีย่นแปลงอนัทำาใหเ้กดิการพฒันา ปรบัปรงุการ
ทำางานอยา่งต่อเนือ่งอยูเ่สมอ เพือ่ใหม้คีวามพร้อม
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งไมห่ยดุย้ัง 
เริ่มตั้งแต่เรื่องของนโยบาย กระบวนการบริหาร 
การพฒันาบคุลากร ลกัษณะการทำางาน ตลอดจน
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรเจริญ
ก้าวหน้าและอยู่รอดได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
อยา่งรวดเรว็ การบรหิารองค์การจงึจำาเปน็ตอ้งมกีาร
พฒันาเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการทำางานขององคก์าร 
ซึง่การพัฒนาองค์การมีวตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ขดีขัน้
การพัฒนาคนและปรับปรุงการพัฒนาในองค์การ
ด้วยการเปลี่ยนนิสัยการทำางานของคนในองค์การ
นั้น (Vaill. 1989: 261 ; Plunkett. 1994: 296 
; Porras. 1992: 272) การจัดระบบงานภายใน
สถานศึกษาเป็นการบริหารเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
สถานศึกษา ต้องนำาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความ
รู้ความสามารถทั่วไปในเชิงการบริหารมาใช้เป็น
แนวทางหลักในการดำาเนินการให้เกิดความมั่นใจ
ในศาสตร์ทางการบริหาร ซึ่งให้เป็นพื้นฐานในการ
บริหารงาน (สันติ บุญภิรมย์. 2552: 189) การ
บริหารงานท่ีประสบความสำาเร็จผู้บริหารจึงต้อง
ทำาความเขา้ใจในปจัจัยการบริหาร โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งเรื่อง “คน” มักจะเกิดความเสี่ยงทางอารมณ์
เพราะการที่บุคคลมาจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
แตกต่างกัน เมื่อมาทำางานร่วมกันย่อมก่อให้เกิด
ปัญหา อุปสรรค ความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศในการทำางานขององคก์าร ผูบ้รหิารต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นทีจ่ะต้อง
สรา้งทมีงานในองคก์ร เพราะการสรา้งทมีงานเปน็
เทคนิคการทำางานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายในองค์การ เนื่องจากทีมงานมีบทบาทสำาคัญ
ยิ่งต่อความสำาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ 
(นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. 2549: 25) 

สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ใน
การให้บริการการศึกษาและสร้างคนให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของทางรัฐบาล การบริหารจัดการ
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นงานสำาคัญที่ต้อง
ดำาเนินการ เพื่อให้การประสานงานให้ทุกคนใน
องคก์รปฏบิตัหินา้ทีต่ามหลกัการของการบรหิารทีดี่ 
ผู้บรหิารทีด่จีะตอ้งมกีารจดักระบวนการการทำางาน
อย่างเป็นระบบ ด้านการวางแผน การจัดระเบียบ
งาน การประสานงาน การส่ือความหมาย การมอบ
หมายงาน การวนิิจฉยัสัง่การ การมมีนุษยสมัพนัธ์ 
กระบวนการกลุม่ การประเมนิผลงาน และมเีทคนคิ
วิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยอาศัยความ
รว่มมอืรว่มใจกนัปฏบิตังิานดว้ยจติรบัผดิชอบเพือ่
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความสำาเรจ็
หรือความล้มเหลวของการทำางานเป็นทีม ขึ้นอยู่
กบัทมีงาน หากสมาชกิของทมีงานไมใ่หค้วามรว่ม
มอื ผลงานท่ีไดร้บัยอ่มไมไ่ดม้าตรฐาน ซ่ึงจะสง่ผล
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย (เทพินทร์ จารุศุกร.  
2554: 2) การทำางานเปน็ทมีมคีวามสำาคัญและเปน็
สิง่ทีท่กุองคก์รตอ้งการใหเ้กดิขึน้กบัตนเอง แตย่งัมี
องค์กรอีกจำานวนมากที่ประสบปัญหาการทำางาน
เป็นทีม หรือการเป็นทีมที่ขาดประสิทธิภาพ โดย
ลักษณะที่ทีมขาดประสิทธิภาพคือ บุคคลในทีม
ไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อกัน ขาดการประสานงาน
ที่เพียงพอ ทีมไม่สร้างสรรค์ และต่อต้านองค์กร 
การตดิต่อสือ่สารระหวา่งกนัไมค่อ่ยดี ไมมี่การเปดิ
เผย และขาดการไว้ใจกัน ทีมขาดประสิทธิภาพ 
สมาชิกในทมีขาดความสามารถ ทมีขาดการเรยีนรู ้ 
ประสบการณ์และขาดการชำานาญ (สุนันทา  
เลาหนันทน์. 2541: 62-117)

จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน
มธัยมศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า มีอุปสรรคและจุดอ่อน 
คือ บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานที่ต้องรับผิด
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ชอบหลายงานนอกเหนือจากงานสอน บุคลากร
บางสาขาวิชาขาดแคลน ทำาให้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ำาลง ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมองเห็นทิศทางและ
เป้าหมายไม่ตรงกัน มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายเกิด
ปัญหาความขัดแย้งขึ้นในองค์การ หัวหน้างาน
ขาดภาวะผู้นำา ไม่สามารถนำานโยบาย พันธกิจ  
เป้าหมายของโรงเรียนไปปฏิบัติได้ผู้ร่วมงานไม่ได้
รบัการสนับสนุนหรอืสง่เสรมิใหท้ำางานรว่มกนัเปน็
ทีม การสื่อสารข้อมูลข่าวสารในระดับบนลงล่าง 
หรือล่างขึ้นบนในบางครั้ง บางเรื่องไม่ชัดเจน หรือ
ไม่ทัว่ถงึทำาใหข้าดประสทิธภิาพในการทำางานหรอื
ทำางานไดไ้มเ่ต็มศักยภาพของวตัถปุระสงคแ์ละเปา้
หมายท่ีตัง้ไว ้สง่ผลตอ่การนำาองคก์รใหข้บัเคลือ่นไป
ข้างหน้าและส่งผลต่อเป้าหมายของการปฏิรูปการ
ศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ(แผน
ปฏบิตักิารสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 24. 2558: 16)

ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิารตระหนกัดวีา่ความ
สำาเร็จในงานนั้นมิได้เกิดจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ในองค์กรเพียงลำาพังแต่เกิดจากพลังและคุณภาพ
ของความร่วมมือ รวมถึงการประสานงานของทุก
คนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภารกิจท่ีสำาคัญด้าน
หนึ่งของผู้บริหารในภารกิจหลายๆ ด้านทางการ
บริหารก็คือการสร้างทีมงาน ซึ่งเป็นภารกิจท่ีผู้
บริหารจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติ
งานเช่นเดียวกับภารกิจอื่นๆ คือผู้บริหารจะต้อง
สามารถทำาให้แต่ละคนในทีมมีความรู้สึกเป็นส่วน
หนึง่ของทมีงานจะตอ้งทำาใหแ้ตล่ะคนเขา้ใจหนว่ย
งาน เข้าใจบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของงาน 
เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ภายในหน่วยงาน เข้าใจถึงเพื่อน
ร่วมงานและขอบข่ายการบังคับบัญชาภายในทีม
งานของตน สามารถร่วมกันแก้ปัญหาและช่วย
เหลือกันและกันได้ การสร้างทีมงานเป็นลักษณะ
หนึ่งของการพัฒนาหน่วยงานหรือพัฒนาองค์การ  
(วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์. 2551: 21) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แนวทาง
การสรา้งทมีแลว้เหน็วา่นา่จะเปน็ประโยชน ์ในการ
วางแผนการพฒันาการทำางานในสถานศึกษา สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและจะเปน็ประโยชน์สำานกังานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้พิจารณาการพัฒนาแนวทาง
การสร้างทีมของครูในสถานศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบการสรา้งทมีคร ู
สำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค ์และวธิกีารสรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถานศกึษา 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 24

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างทีมครู 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ปีการศึกษา 2558 
จำานวน 2,057คน จาก 55 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ปีการศึกษา 
2558 จำานวน 375 คน จากสถานศึกษา 48 
โรงเรียน โดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมด
กับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้น
ตอน (Multi-Stage Sampling) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบประเมนิความเหมาะสมองคป์ระกอบ
การสรา้งทมี และแบบประเมนิกระบวนการสรา้งทมี

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั สภาพทีพึ่ง
ประสงค์ และวิธีการสรา้งทมีครสูำาหรบัสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24

3. แบบสัมภาษณ์การพัฒนาแนวทางการ
สรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดข้องแนวทางการสรา้งทีม สำาหรบัสถานศกึษา

ขั้นตอนการวิจัย

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัองค์ประกอบการสรา้งทมีและกระบวนการสรา้ง
ทีมสำาหรับสถานศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
องคป์ระกอบการสรา้งทมีและกระบวนการสรา้งทมี
สำาหรบัสถานศกึษา ในสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 ตรวจสอบความเหมาะสม 
ขององค์ประกอบการสร้างทีมและกระบวนการ
สร้างทีม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. นำาผลการวิจัยในข้อที่ 1 มาใช้ในการ
สรา้งแบบสอบถาม เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และวิธีการสร้างทีมของครูสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 วเิคราะหค์วามตอ้งการจำาเปน็ โดยการนำา
ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พงึประสงค์ สำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 มาหาค่า
ดัชนีความจำาเป็น (Priority Need Index) เพื่อจัด
ลำาดับความจำาเป็น 

3. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practice) 
จำานวน 3 โรง โดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วนำา

มาออกแบบแนวทางการสรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถาน
ศึกษา นำาแนวทางการดำาเนินงานที่ได้ไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒติรวจสอบความเหมาะสมและความเปน็ไป
ได้ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จัิยไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสร้างทีมและกระบวนการสร้างทีม สำาหรับ
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 24 ซึง่เปน็ขอ้มลูจากการประเมนิ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึประสงค์ และวิธกีารสร้างทมีครสูำาหรบั
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) 
และร้อยละ (Percentages) ผลการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็นในการสร้างทีมครู สำาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 24 ผูว้จิยัวเิคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลีย่ 
(Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่า PNIModified 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการ
สรา้งทมีคร ูสำาหรบัสถานศกึษา ในสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้วิจัยนำา
เสนอผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ วิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการการสร้างทีมครู สำาหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 และแปลความค่าเฉลี่ย
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ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบการสร้างทีมครู สำาหรับ
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 24 จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดมี 4 ด้าน คือ วัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่เห็นพ้องต้องกัน การติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยเพื่อ
สรา้งบรรยากาศแก้ปญัหา กระบวนการทำางานการ
ตดัสนิใจทีถ่กูตอ้งของผูน้ำาและการทบทวนประเมนิ
ผลงานอยา่งสม่ำาเสมอ รองลงมา คอื ความรว่มมอื
ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างทีม และบทบาทที่สมดุล 

ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
กระบวนการสร้างทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ใน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 
24 พบวา่ ความเหมาะสมของกระบวนการสร้างทมี 
สำาหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมือ่พิจารณาเปน็รายด้านพบว่า องคป์ระกอบ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

2. สภาพปัจจุบันการสร้างทีมครู สำาหรับ
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกุ
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้าน
วตัถปุระสงคเ์ปา้หมายทีเ่ห็นพอ้งตอ้งกนั รองลงมา 
คือ กระบวนการทำางานการตัดสินใจที่ถูกต้องของ
ผู้นำา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดต่อ
สื่อสารที่เปิดเผยเพื่อสร้างบรรยากาศแก้ปัญหา 

ผลการศึกษาสภาพทีพ่งึประสงค์การสรา้ง
ทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศกึษาเขต 24 พบวา่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น โดยเรยีงลำาดบั

คา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ด้านทีม่ีคา่เฉลีย่สูงสุด 
คอื การตดิตอ่สือ่สารทีเ่ปดิเผยเพ่ือสรา้งบรรยากาศ
แก้ปัญหา รองลงมา คือ การทบทวนประเมิน
ผลงานอย่างสม่ำาเสมอ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ 

3. แนวทางการพัฒนาการสร้างทีมครู 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 พบว่า โดยรวมมี
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้อยูใ่นระดับมาก
ทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ทกุดา้น
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล

การวจิยัครัง้นี ้มปีระเดน็สำาคญัจากขอ้ค้น
พบที่ได้จากการศึกษาวิจัย ที่ควรนำามา

อภิปรายผล ดังนี้

1. องค์ประกอบการสร้างทีมครู สำาหรับ
สถานศึกษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ประกอบด้วยองค์
ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก ่1) บทบาทท่ีสมดุล 
2) วัตถุประสงค์เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 3) 
การติดต่อสือ่สารท่ีเปิดเผยเพ่ือสร้างบรรยากาศแก้
ปญัหา 4) ความร่วมมอืในการจดัการความขดัแยง้
อยา่งสรา้งสรรค ์5) กระบวนการทำางานการตดัสิน
ใจที่ถูกต้องของผู้นำา 6) ความสัมพันธ์ระหว่างทีม 
7) การทบทวนประเมินผลงานอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จำานงค ์ศิลารนิทร ์(2550: 
94) ทีศึ่กษาเร่ืองสภาพและปญัหาการสรา้งทมีงาน
ในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวัดอดุรธาน ีพบวา่ องค์
ประกอบของการสร้างทมีมีองค์ประกอบอยู่ 7 องค์
ประกอบหลกัคอื 1) วตัถปุระสงคท์ีชั่ดเจนและเปา้
หมายที่เห็นพ้องต้องกัน 2) ความเปิดเผยต่อกัน
และการเผชญิหนา้เพือ่แก้ปญัหา 3) การสนับสนนุ
และการไว้วางใจต่อกัน 4) ความร่วมมือและการ
ใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 5) กระบวนการ
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ทำางานและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 6) 
การตรวจสอบผลงานและวิธีการทำางาน และ 7) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม กระบวนการสร้างทีม
ครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จากการวิจัย
พบว่า มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้
ปญัหา 2) การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 3) การ
วางแผนปฏิบตักิาร 4) การนำาแผนไปปฏบิตั ิ5) การ
ประเมนิผลลพัธจ์ากการดำาเนนิงาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ จิราภรณ์ เอมเอี่ยม (2550: 222) ที่
เสนอวา่กระบวนการสรา้งทีมงานครใูชก้ระบวนวิจัย
ปฏิบัติการเป็นกระบวนการขับเคลื่อนในการสร้าง
ทีมงานครู กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการโดยเน้น
การมส่ีวนรว่ม ซึง่มีกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ 1) 
สรา้งความตระหนกัในการทำางานเปน็ทมีในสถาน
ศกึษารว่มกนั 2) ร่วมกนัศกึษาสภาพความต้องการ
และปัญหาการทำางานในสถานศึกษา 3) ร่วมกัน
วางแผนปฏิบัติการสร้างทีมงานครูในโรงเรียน 4) 
ดำาเนินการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา โดยใช้
วธิกีารแทรกเสรมิ 5) ประเมินผลการสรา้งทมีงาน
ครูในสถานศึกษา และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ 
เขียวยิ่ง (2544: 386-388) ที่ได้กำาหนดขั้นตอน
ในกระบวนการสร้างทีม ไว้ดังนี้ 1) ขั้นการค้นหา
ปัญหาที่เกิดขึ้น 2) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) 
ขั้นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา 4) ขั้นการนำาเอา
แผนการแก้ปญัหาไปดำาเนนิการ 5) ขัน้การตดิตาม
และประเมนิผล ซึง่กระบวนการสรา้งทมีงานครโูดย
ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการนั้น 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัการสรา้งทมี
ครู สำาหรับสถานศึกษา ในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 พบวา่ สภาพปจัจบุนั
การสรา้งทีมคร ูโดยรวมมคีวามเหน็วา่ มกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นวตัถปุระสงค์
เป้าหมายทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนั และดา้นทีม่คีา่เฉล่ียต่ำา
สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยเพื่อสร้าง
บรรยากาศแกป้ญัหา ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์กรทกุองค์
ที่มีการสร้างทีมงานต้องมีการวางแผนการทำางาน

ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถทำางานได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ ทำางานอยา่งมแีบบแผน มรีะบบ ดว้ยการ
วางวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกนัอย่างชัดเจน 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพราะไม่ว่าการ
ทำางานคนเดียวหรือการทำางานเป็นทีม ย่อมมีเป้า
หมายของงานนัน้ๆ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเอกชยั 
กีส่ขุพนัธ ์(2533: 56) ท่ีเสนอวา่ ทีมงานท่ีดีตอ้งมี
การกำาหนดนโยบาย จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์
ในการทำางานที่ชัดเจนก่อน เมื่อสมาชิกทุกคนรับรู้
นโยบาย จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงคใ์นการทำางาน
อย่างทั่วถึงด้วยความเข้าใจตรงกันแล้วจะมีส่วน
ร่วมในการทำางาน แก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานของตนเองมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ  
ทาระสา (2549: 62) ทีศ่กึษาเรือ่ง การทำางานเปน็
ทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ทำางานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
คือ การมีเป้าหมายเดียวกัน รองลงมา คือ การมี
ส่วนร่วมและการสื่อสารอย่างเปิดเผยตามลำาดับ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ หลอดแก้ว 
(2555: 60) ทีศ่กึษาเรือ่ง การสรา้งทมีงานของครู
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า การสร้างทีมของครู
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้าน
วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนและเปา้หมายทีย่อมรับ ด้าน
การพัฒนาตนเอง และด้านภาวะผู้นำาที่เหมาะสม

ผลการศึกษาสภาพทีพ่งึประสงคก์ารสรา้ง
ทีมครู สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ อยู่ในระดับมากทีส่ดุทกุด้าน โดยด้านทีม่คีา่
เฉล่ียสูงสุดสามอันดบัแรกคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร
ที่เปิดเผยเพื่อสร้างบรรยากาศแก้ปัญหา ด้านการ
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ทบทวนประเมนิผลงานอยา่งสม่ำาเสมอ ด้านความ 
สัมพนัธร์ะหวา่งทมี และด้านทีม่คีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ 
คือ ด้านความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 มีความต้องการพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทำางาน สอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา เลา
หนนัท ์(2549: 115) ทีก่ลา่วถึง การสือ่สารทีเ่ปดิ
เผยว่า ทีมจะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยได้สมาชิกจะ
ตอ้งมีความเช่ือใจซึง่กนัและกนั ซึง่การเชือ่ใจจะต้อง
อาศัยเวลา ในการสร้าง สมาชิกของทีมจะช่วยส่ง
เสริมให้มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ด้วยการทำา
ตนให้เป็นคนเชื่อถือได้ พูดตรงไปตรงมา และให้
ความรว่มมอืกบัทมี ผูบ้รหิารควรใหก้ารสนบัสนนุให้
มกีารวิพากษวิ์จารณก์นัได ้และไมต่อบโตพ้ฤตกิรรม 
ดังกล่าวด้วยการวิจารณ์พฤติกรรมนั้น มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
ความเปิดเผย จริงใจต่อกัน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้เกิดความเข้าใจและสามารถประสานงานฝ่าย
ตา่งๆ ทำางานไดต้รงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการโดย
ใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมตาม
สถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติกรณ์ 
ไชยสาร (2557: 101) ที่ศึกษาเรื่องการสร้างทีม
งานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบ
วา่ การสรา้งทมีงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาศรสีะเกษ 
เขต 1 ด้านการสื่อสารที่เปิดเผย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทกุขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่สูงสดุเรยีงลำาดบัจาก
มากไปหานอ้ย คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาแจ้งขอ้มลู
ขา่วสารระหวา่งบคุคลทัง้ภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาอยู่เสมอ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ วิธีการสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสมหลาย 
รปูแบบตามสถานการณ ์ผูบ้รหิารสถานศกึษาตดิตาม
ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากร

ผู้รับข่าวสารได้รับรู้ความหมายหรือเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งงานตามคำา
สั่งตามลำาดับ ขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้าง
บรรยากาศในการทำางานเต็มไปด้วยความเปิดเผย 
และจริงใจต่อกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการสร้างทีมครู 
สำาหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

3.1 ด้านการรับรู้ปัญหา พบว่า ผู้บริหาร
ควรรับฟังความคิดเห็นของครูผู้สอนทั้งทางบวก
และทางลบ เพือ่จะไดน้ำาความขดัแยง้มาเปน็โอกาส
ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และต้องเปิด
โอกาสให้ครูได้วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น
การทำางานไดเ้พ่ือเปน็การลดช่องวา่งในการทำางาน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของสภุาพ กนัสการ (2552: 
88) ไดท้ำาการศึกษาพฤติกรรมการสรา้งทมีงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอำาเภอโคกสูง สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบ
ว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ปัญหา หรือ
สาเหตุต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบติังาน หรอืมกีาร
ประชมุเพือ่วพิากษว์จิารณก์ารทำางานของกนัอยา่ง
เปดิเผยตรงไปตรงมาอยา่งบรสิทุธิยุ์ตธิรรม การเปดิ
โอกาสให้ครูเข้าพบผู้บริหารเมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ทำาให้ครูพัฒนาการทำางานได้ผลดีขึ้น

3.2 ดา้นการรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู 
พบวา่ กระบวนการการตดัสนิใจในการบรหิารงาน
ต้องมีความยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ด้วยการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศที่
จำาเปน็ตอ่การบรหิารจดัการเพือ่ใชตั้ดสินใจในเรือ่ง
ต่างๆ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญหรือที่
เกีย่วข้องใหค้รไูดร้บัทราบอย่างทนัทว่งท ีสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสรุศกัดิ ์ศรณรนิทร ์(2546: 88) ได้
ทำาการศกึษาการสรา้งทมีงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มธัยมศกึษาตามทรรศนะของผูช้ว่ยผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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กรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบ
ว่า ผู้บริหารได้ตระหนักในการพัฒนาครูผู้สอนใน
โรงเรียน โดยแจ้งข้อมลูทีส่ำาคญัหรอืทีเ่กีย่วข้องใหผู้้
ใต้บังคบับญัชาไดรั้บทราบ โดยผา่นหัวหนา้งานตาม
ลำาดบัขัน้ตอน นำาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช ้จะชว่ย
ใหโ้รงเรยีนมคีวามเจริญและพฒันาไปในทางทีด่ขีึน้

3.3 การวางแผนปฏบัิตกิาร พบวา่ ผูบ้รหิาร
ตอ้งเปดิโอกาสใหบุ้คลากรมส่ีวนรว่มในการกำาหนด
หลักเกณฑ์กระบวนการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้
มีกระบวนการทำางานที่ชัดเจน เหมาะสม มีการ
วางแผนก่อนปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือทำา
หน้าที่ในตำาแหน่งต่างๆ ตามความสามารถและ
ทักษะที่แตกต่างกันในแต่ละด้านมาทำางานร่วม
กัน และจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงานเอาไว้ อย่าง
ชัดเจนและประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ หลอดแก้ว 
(2555: 62) ได้ทำาการศึกษาการสร้างทีมงานของ
ครโูรงเรยีนเทศบาล 1 (สภาวร) สงักดัเทศบาลเมอืง
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า มีการคัด
เลือกครูที่มีความ สามารถและทักษะที่แตกต่าง
กันในแต่ละด้าน มาทำางานร่วมกันเสมอ โรงเรียน
มีระบบคัดเลือกครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
สาระตามความรู ้และประสบการณก์ารทำางาน จดั
ทำาหนงัสือแตง่ตัง้กำาหนดงานในหน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบ
ของแต่ละฝ่ายและบุคคลอย่างชัดเจน

3.4 การนำาแผนไปปฏิบัติการ พบว่า จัด
กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมความรูแ้ละแนวคดิใหมใ่หแ้กค่รู
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและ
บคุลากรรว่มกำาหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์
เพือ่การดำาเนินการของโรงเรยีน สง่เสริมใหค้รแูละ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินการดำาเนินงาน
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแผน การ
สร้างบรรยากาศในการทำางานในโรงเรียนให้มีการ
ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจในการทำางานอย่างดีไม่มี
แบ่งพรรคแบ่งพวก ติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัย 
เพือ่สะดวกรวดเรว็ ไวบ้รกิารเพือ่การตดิตอ่ประสาน

งานระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และประชุมชี้แจง 
นโยบาย แผนพัฒนา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ให้ครูได้ทราบเพื่อความเข้าใจตรงกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจินดาพร นพนิยม (2555: 66) 
ได้ทำาการศึกษาการทำางานเป็น ทีมของข้าราชการ
ครแูละบคุลาการทางการศกึษาในโรงเรยีนประถม
ศึกษาอำาเภอตาพระยา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 2 ผลการวจิยั
พบว่า ผู้บริหารมีการวางแผนและกำาหนดปฏิบัติ
งานประจำาปี ให้กับบุคลากรได้มีความเข้าใจตรง
กัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้ บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ซ่ึง
จะทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีกำาหนดไว้ 

3.5 การประเมนิผลลพัธจ์ากการดำาเนนิการ 
พบวา่ ผูบ้รหิารควรใหค้วามสำาคญักบักลุม่งานกลุม่
สาระต่างๆ ในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานทุกครั้ง
และนำาผลไปปรับพฒันางานครัง้ตอ่ไป การประชมุ
ครูและบคุลากร เพือ่ทบทวนปญัหา อปุสรรคในการ
ดำาเนินงานตามโครงการทีผ่า่นมาแล้วนำามากำาหนด
นโยบายและเปา้หมายของโรงเรยีนในโอกาสตอ่ไป 
สอดคลอ้งกบังานวจัิยของโสภณ หลอดแลว้ (2555: 
65) ไดท้ำาการศกึษาการสรา้งทมีงานของครโูรงเรยีน
เทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารให้ฝ่าย 
กลุม่สารสาระงานตา่งๆ ทบทวนวตัถปุระสงค ์เปา้
หมาย กระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
ทีไ่ดด้ำาเนนิการทกุปกีารศกึษามกีารนำาเอาข้อมลูที่
เปน็ปญัหาและอปุสรรคของโรงเรยีนมาสรปุผลตาม
ความเป็นจริงแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สถานศึกษาทีต้่องการนำาแนวทางการ
สร้างทีมครูไปใช้ ควรทำาการสำารวจสภาพเบื้องต้น
ในการปฏบิตังิานของคร ูเพือ่ทำาการวเิคราะหร์ะบบ
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โครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติงานในสถาน
ศึกษา ซึ่งจะนำาไปสู่การพิจารณาปัญหาหรือจุด
พัฒนา ได้อย่างเที่ยงตรงและมีความชัดเจนเพราะ
การสร้างทีมครูคณะครูต้องประชุม ปรึกษาหารือ
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาและหาจุดพัฒนานั้นร่วมกัน   

1.2 ผูบ้รหิารควรสง่เสริมให้ครูและบคุลากร
เขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการโรงเรยีน ภาย
ใตบ้รรยากาศแหง่ความสมานฉนัท ์ขอ้มลูสารสนเทศ
ทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั ยอมรับแนวคิดและวิธีการทีแ่ตก
ต่าง เพื่อความสำาเร็จของงาน

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป

2.1 ควรศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความ
พงึพอใจในการทำางานเปน็ทมี กบัผลสำาเรจ็ในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ือหารูปแบบการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมในการสร้างทีมครู

2.3 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝกึอบรมเรือ่งการสรา้งทมีงาน แกค่รแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา

2.4 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมการทำางาน
เป็นทีมของบุคลากรทุกคนในองค์กร
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