
การพฒันาแนวทางการสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
The Development of Guideline for Team Building of School  
Administrators in Chaiyaphum Primary Educational Service Area 
Office 2

พรสุดา ประเสริฐนู1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2

Pornsuda Prasertnoo1, Pacharawit Chansirisira2

บทคัดย่อ

การวจิยัในครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาแนวทางการสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นของการสร้างทีมงาน สำาหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำานวน 327 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบกับตารางของ Krejcie 
and Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงาน สำาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ศึกษาสถานศึกษา
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำานวน 3 โรงเรียน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความต้องการจำาเป็น

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์ของการสร้างทีมงาน
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความต้องการโดยเรียง
ลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ลำาดับที่ 1 ด้านการวางแผน ลำาดับที่ 2 ด้านการ
ก่อตั้งทีมและด้านการประเมินผล ลำาดับที่ 3 ด้านการสร้างบรรทัดฐาน และ ลำาดับที่ 4 ด้านการปฏิบัติ
งาน ตามลำาดับ
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2. การพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประกอบด้วย 5 ด้าน 40 แนวทาง ได้แก่ 1) ด้านการก่อตั้งทีม 
มี 5 แนวทาง 2) ด้านการสร้างบรรทัดฐาน มี 8 แนวทาง 3) ด้านการวางแผน มี 11 แนวทาง 4) ด้าน
การปฏิบัติงาน มี 9 แนวทาง 5) และด้านการประเมินผล มี 7 แนวทาง ผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: ทีมงาน การสร้างทีมงาน ผู้บริหารสถานศึกษา

Abstract

The research aimed to development a guideline for team building of school  
administrators in Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2. The study divided to 
2 phases, the first phase was study the current state, desirable state and priority needs index 
of guideline for team building of school administrators in Chaiyaphum Primary Educational 
Service Area Office 2 from 327 samples of administrators and teachers followed Krejcie & 
Morgan’s table, and they were selected by Stratified Random Sampling. The second phase 
was development a guideline for team building of school administrators in Chaiyaphum Primary 
Educational Service Area Office 2 in schools that there are 3 schools gave the information 
about best practice, assessed the suitability and possibility of guidelines by 5 luminaries. 
Research instruments were questionnaires, interview forms and evaluation forms. Descriptive 
statistics used in this study were mainly percentage, mean, standard deviation and modified 
priority needs index. The result were found: 

1. The current condition of team building of school administrators in Chaiyaphum 
Primary Educational Service Area Office 2 was at the high level and the desirable condition  
of team building of school administrators in Chaiyaphum Primary Educational Service  
Area Office 2 was at the highest level. The result of priority needs index of development 
a guideline for team building of school administrators in Chaiyaphum Primary Educational 
Service Area Office 2 by sorting the priority needs index from descending order were as 
follows: 1) planning 2) forming and evaluation 3) norming and 4) performing.

2. The development of team building’s guideline for school administrators in  
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 2 consisted of 5 factors and 40  
guidelines. There were 5 guidelines of forming, 8 guidelines of norming, 11 guidelines of 
planning, 9 guidelines of performing and 7 guidelines of evaluation. The result of suitability 
and possibility assessment of the guideline for team building of school administrators in Chai-
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บทนำา

การจดัการศกึษาในยคุปฏริปูการศกึษาจะ
ประสบความสำาเร็จหรือไม่ ตัวแปรที่สำาคัญที่สุดก็
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องเรียนรู้เพื่อการ
เปลีย่นแปลงและเปน็ผูน้ำาทีด่ ีมทีกัษะความเปน็ผูน้ำา 
มปีญัญา มคีวามรูค้วามสามารถ และใช้วจิยัเพ่ือการ
บรหิารและการจดัการเพ่ือปรบัปรงุคุณภาพผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพของ
ผู้เรียนจึงต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุดก็
คอื ภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารสถานศกึษา (สำานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)

ซึง่ผูน้ำาทีใ่หค้วามสำาคญักบัการทำางานเปน็
ทีมนัน้ จะประสบความสำาเรจ็มากกวา่ผูน้ำาลกัษณะ
อืน่ๆ ภายใตส้ภาวะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่ง
รวดเร็ว ผู้นำาจะต้องใช้รูปแบบการบริหารที่เน้น
การพัฒนางานด้วยการสร้างทีมที่มีประสิทธิผล 
การทำางานเป็นทีมจึงมีคุณค่าต่อองค์กรหลาย
ประเด็น เนื่องจากการทำางานเป็นทีมเกิดจากการ
ประสานความสัมพนัธค์วามสามารถทีแ่ตกตา่งกนั
ของบคุคลหลายฝ่าย การมสีว่นรว่มในการกำาหนด
เปา้มาย การมสีว่นรว่มในกระบวนการทำางานและ
การตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ตลอด
จนการรับรู้ในการเป็นสมาชิกของทีม (เกรียงศักดิ์  
เจริญวงศักดิ์, 2550) 

จากการรายงานการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาของ
สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 
2 ดา้นประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษา 
ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 สรปุผลการ
ประเมนิ ระดับการศกึษาปฐมวยั ยงัมโีรงเรยีนทีไ่ม่

ผา่นการรบัรอบ จำานวน 7 โรงเรยีน และระดบัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยงัมโีรงเรยีนทีไ่มผ่า่นการรบัรอบ 
จำานวน 37 โรงเรียน แสดงถึงว่าโรงเรียนเหล่านั้น 
ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนา ท้ังนี้ในทุกโรงเรียนมี
การบริหารจัดการ แบ่งงานเป็น 4 งานหลัก คือ 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งาน
บริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป มีหัวหน้างาน
หลกั และทมีดำาเนนิงานแตล่ะฝา่ย ภายใตก้ารนำาของ 
ผู้บรหิารสถานศึกษา แต่ประสิทธิภาพการการบรหิาร
จดัการสถานศกึษายงัไมผ่า่นการรบัรอง เนือ่งจาก
บุคลากรบางส่วนขาดประสิทธิภาพการทำางาน
เป็นทีมที่แข็งแกร่ง บรรยากาศการทำางานไม่ค่อย
ราบรื่น ขาดการประสานสัมพันธ์ทีดีในการทำางาน  
ผู้บริหารไม่สามารถขอแรงสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากผู้ร่วมงานบางคนได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ 
ถอืเปน็ปญัหาใหญท่ีเ่กดิขึน้ในองค์กร เพราะถา้หาก
ผูบ้รหิารไมส่ามารถประสานทมีงาน การดำาเนนิงาน 
ก็จะมีความล่าช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบแก่การ 
ดำาเนินงานภายในองค์กรรวมไปถึงส่งผลกระทบ
ตอ่นกัเรยีนโดยตรง (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2, 2561) จากเหตุผลที่
กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 โดยผลการวิจยัในครัง้น้ี 
จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษาใหม้ทัีกษะด้านการสรา้งทีมงาน สง่ผล 
ต่อความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถเป็น
ผู้นำาบุคลากร ผู้นำาสถานศึกษาและชุมชน ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เกิด

yaphum Primary Educational Service Area Office 2 found that the guidelines has suitability 
overall at highest levels and the possibility of guidelines overall at high level.

Keywords: Team, Team-Building, School Administrators
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ประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและประเทศชาติ 
ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคแ์ละความตอ้งการจำาเปน็การสรา้งทมีงาน 
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงาน
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีป้ระกอบ
ด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จำานวน 2,151 คน 

2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 มจีำานวน 
327 คน ไดม้าโดยเทียบจำานวนประชากรทัง้หมดกบั
ตารางสำาเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan (1970) 
และการใชเ้ทคนคิการสุม่แบบแบง่ชัน้ภมู ิ(Stratified 
Random Sampling Technique) จำาแนกตาม
ขนาดโรงเรียน คำานวณหากลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิ แล้วสุ่มอย่างง่ายให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 มีทั้งหมด 2 ตอน  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผูต้อบ มลีกัษณะเปน็แบบ
ตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ระดับสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ

2. แบบสัมภาษณ์โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ 
ทีดี่ (Best practices) ของการสร้างทมีงานสำาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาชยัภมูเิขต 2 แบบกึง่โครงสรา้ง 
มทีัง้หมด 2 ตอน ตอนที ่1 เปน็ขอ้มลูทัว่ไป ตอนที ่
2 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ สัมภาษณ์
ผู้บริหารและครูจำานวน 3 โรงเรียน ทั้งหมด 6 คน 

3. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการสร้างทีมงาน
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เป็น 
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั /คำาถามปลาย
เปิด เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิระบุข้อเสนอแนะต่างๆ 

ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นการสร้างทีม
งานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2

1. ศกึษาเอกสาร ตำารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัด
การสร้างทีมงาน

3. สร้างแบบสอบถามสภาพปจัจบัุน และ
สภาพที่พึงประสงค์การสร้างทีมงาน

4. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำานวน 327 คน

5. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การสร้างทีมงาน

6. วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นและจัด
ลำาดับความต้องการ
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ระยะที ่2 การพฒันาแนวทางการสรา้งทมี
งาน สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

1. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการ
สร้างทีมงานของสถานศึกษา 3 แห่ง

2. สร้างแนวทางการสร้างทีมงาน โดย
ศึกษาจากเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษา
โรงเรียนต้นแบบ

3. ประเมนิความเหมาะสมและความเปน็
ไปได้ของแนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิการ
ตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นการสร้างทีม
งานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2

1. ตรวจสอบจำานวนและความสมบรูณข์อง
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป 

2. นำาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
และขนาดของโรงเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

3. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมา
ใหค้ะแนนตามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอยา่ง แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธี

ของของลิเคิร์ท แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก ที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

4. วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการ
สร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 เพือ่จดัลำาดบัความสำาคญั (Modified Priority 
Needs Index: PNI

modified
)

ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวทางการสรา้งทีม
งาน สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

1. สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
สถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลความหมายของแบบประเมิน
แนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถาน
ศกึษา โดยใชเ้กณฑ์การแปลผลคา่เฉลีย่ของบญุชม 
ศรีสะอาด (2556)

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นการ
สร้างทีมงาน สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ดังตาราง 1
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ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และผลการจัดลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็นการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวม

ที่
ก�รสร้�งทีมง�น
สำ�หรับผู้บริห�ร 

สถ�นศึกษ� 

ระดับคว�มคิดเห็น

PNI

ลำ�ดับ 
คว�มต้องก�ร 

จำ�เป็นสภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1 การก่อตั้งทีม 4.22 0.70 มาก 4.76 0.46 มากที่สุด 0.12 2

2 การสร้างบรรทัดฐาน 4.25 0.74 มาก 4.75 0.46 มากที่สุด 0.11 3

3 การวางแผน 4.18 0.69 มาก 4.73 0.46 มากที่สุด 0.13 1

4 การปฏิบัติงาน 4.25 0.72 มาก 4.71 0.49 มากที่สุด 0.10 4

5 การประเมินผล 4.23 0.68 มาก 4.74 0.46 มากที่สุด 0.12 2

โดยรวม 4.23 0.71 ม�ก 4.74 0.46 ม�กที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของ
การพฒันาแนวทางการสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก ( =4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน เรียงลำาดับคา่เฉลีย่
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสร้างบรรทัดฐาน  
( =4.25) และด้านการปฏิบัติงาน ( =4.25) รอง
ลงมา คือ ด้านการประเมินผล ( =4.23) ด้าน
การก่อตั้งทีม ( =4.22) และด้านการวางแผน  
( =4.18) ตามลำาดับ

สภาพทีพ่งึประสงค์ของการพัฒนาแนวทาง
การสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( =4.74) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านการก่อตั้งทีม ( =4.76) ด้านการ
สร้างบรรทัดฐาน ( =4.75) ด้านการประเมินผล  

( =4.74) ด้านการวางแผน ( =4.73) และด้าน
การปฏิบัติงาน ( =4.71) ตามลำาดับ ดังตาราง 1

ความตอ้งการจำาเปน็ในการพฒันาแนวทาง
การสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 มคีวามตอ้งการโดยเรยีงลำาดบัความตอ้งการ
จำาเปน็จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ลำาดบัที ่1 ดา้นการ
วางแผน ลำาดบัที ่2 ดา้นการก่อต้ังทมีและดา้นการ
ประเมินผล ลำาดับที่ 3 ด้านการสร้างบรรทัดฐาน 
และ ลำาดับที่ 4 ด้านการปฏิบัติงาน

ระยะท่ี 2 การพฒันาแนวทางการสรา้งทีม
งาน สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

2.1 ผลการพฒันาแนวทางการสรา้งทมีงาน
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมิู เขต 2 ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน 40 แนวทาง ดังภาพ 1
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2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องแนวทางการสรา้งทมีงานสำาหรบั

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดังตาราง 2

 
ภาพ 1 แนวทางการสรางทมีงานสําหรับผูบริหารสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
  2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแนวทางการสราง
ทีมงานสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ดังตาราง 2 
ตาราง 2   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
และความเปนไปไดของแนวทางการสรางทีมงานสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวม 

ที่ 

การสรางทมีงานสําหรับผูบรหิาร
สถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 

ระดับความคิดเห็น 
ความเมาะสม ความเปนไปได 

x� S.D. ระดับ x� S.D. ระดับ 

1 การกอตั้งทีม 4.64 0.48 มากที่สุด 4.52 0.48 มากที่สุด 
2 การสรางบรรทัดฐาน 4.56 0.45 มากที่สุด 4.47 0.46 มาก 
3 การวางแผน 4.44 0.59 มาก 4.12 0.53 มาก 
4 การปฏิบัติงาน  4.75 0.40 มากที่สุด 4.51 0.54 มากที่สุด 
5 การประเมินผล 4.6 0.48 มากที่สุด 4.40 0.64 มาก 

โดยรวม 4.61 0.48 มากที่สุด 4.40 0.53 มาก 
 

แนวทางการสรางทีมงาน
สําหรับผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 

ภ�พ 1 แนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ต�ร�ง 2 คา่เฉลี่ย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของแนวทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวม

ที่
ก�รสร้�งทีมง�นสำ�หรับผู้บริห�รสถ�น

ศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประถมศึกษ�ชัยภูมิ เขต 2

ระดับคว�มคิดเห็น

คว�มเม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D. ระดับ S.D. ระดับ

1 การก่อตั้งทีม 4.64 0.48 มากที่สุด 4.52 0.48 มากที่สุด

2 การสร้างบรรทัดฐาน 4.56 0.45 มากที่สุด 4.47 0.46 มาก

3 การวางแผน 4.44 0.59 มาก 4.12 0.53 มาก

4 การปฏิบัติงาน 4.75 0.40 มากที่สุด 4.51 0.54 มากที่สุด

5 การประเมินผล 4.6 0.48 มากที่สุด 4.40 0.64 มาก

โดยรวม 4.61 0.48 ม�กที่สุด 4.40 0.53 ม�ก

จากตาราง 2 พบวา่ แนวทางการสรา้งทมี
งานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชัยภมู ิเขต 2 โดยรวม

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.61) 
และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ( =4.40) 
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อภิปรายผล

ผลการวจิยัการพัฒนาแนวทางการสร้างทีม
งานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจำาเป็นการสร้างทีม
งาน สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 พบวา่ 

1.1 สภาพปัจจุบันของการสร้างทีมงาน
โดยรวมมกีารปฏบัิตอิยูใ่นระดับมาก เม่ือพจิารณา
เปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้น
การสรา้งบรรทัดฐาน สอดคลอ้งกบั George Elton 
Mayo (1933) ได้ทำาการศึกษาและพบว่าองค์
ประกอบทีส่ำาคญัทีส่ดุในการเพิม่ประสทิธภิาพของ
การทำางานคือ การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจากสังคม และ
ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน 

1.2 ระดบัสภาพทีพ่งึประสงคข์องการสรา้ง
ทีมงาน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ คอื ดา้นการกอ่ตัง้ทีม สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ปารฉิตัร ศรศีริกิลุ (2559) ทีว่จัิยเกีย่วกบัการ
ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางแกป้ญัหาการสรา้ง
ทีมงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการสรา้งทมีงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 

1.3 ผลการศึกษาความตอ้งการจำาเปน็ใน
การสรา้งทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำาเป็นลำาดับ

แรก คือ ด้านการวางแผน สอดคล้องกับ Likert 
(1961) ผูอ้ำานวยการสถาบันวจิยัทางสงัคมศาสตร์
แหง่มหาวทิยาลยัมชิแิกน ไดต้ั้งทฤษฎกีารจดัรปูแบบ
องค์การเชิงมนุษยสัมพันธ์ขึ้น เรียกว่า ทฤษฎีหมุด
เชือ่มโยง หลกัการสำาคญัตอ้งถอืวา่การวางแผนและ
การแก้ปัญหาเป็นเร่ืองของกลุ่ม ให้กลุ่มตัดสินใจ 
โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมด้วย ทุกคนในกลุ่ม
จะพงึพอใจผกูพนัและยอมรบันบัถือซึง่กนัและกนั 
องคก์ารจะปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งดทีีส่ดุนัน้กต็อ่เมือ่
การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของสมาชิกจะต้องอยู่ใน
ลักษณะของกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
การปฏบิตังิานสงู ฝา่ยบรหิารจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่
การสรา้งกลุม่หน่ึงอาจจะเปน็ผูต้ามในอีกกลุม่หน่ึง
ทีอ่ยูส่งูขึน้ไป และจะเปน็เชน่นีไ้ปตลอดทัง้องคก์าร

2. ผลการพัฒนาแนวทางการสร้างทีม
งานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

2.1 ดา้นการกอ่ตัง้ทมี มกีารเริม่ตน้กอ่ตวั
ของทีมงานโดยมุ่งเน้นการกำาหนดเป้าหมาย การ
กำาหนดวัตถุประสงค์ การคัดเลือกสมาชิก การ
กำาหนดบทบาทหนา้ที ่และการคำานงึถงึความตอ้งการ
และข้อเสนอแนะของทีม สอดคล้อง สอดคล้อง
กับไพโรจน์ บาลัน (2551) ให้ทัศนะว่า ทีมอาจ 
มีภารกิจและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีมเป็น 
ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ แต่ทีมจะมีลักษณะ
ทั่วๆ ไปในการทำางานที่เหมือนกัน คือ ทีมจะตั้ง
เป้าหมายให้ชัดเจนและทำาตามเป้าหมายที่วางไว้
ให้ได้มีความเห็นพ้องต้องกันในแนวทางดำาเนิน
โครงการพฒันากระบวนการทำางานใหส้ำาเรจ็ลลุว่ง

2.2 ดา้นการสรา้งบรรทดัฐาน มีการกำาหนด
บรรทดัฐานของทมีเพือ่สรา้งความเปน็เอกภาพและ
การยอมรบัรว่มกนัในทมีงาน โดยมุง่เนน้การมภีาวะ
ผู้นำาร่วม การมีวิสัยทัศน์ร่วม การมีความไว้วางใจ 
และการมีความเหนยีวแนน่ในทมี สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของ ประหยดั ชำานาญ (2562) ไดว้จิยัเกีย่วกบั
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การพฒันาแนวทางการทำางานเปน็ทมีสำาหรบัสถาน
ศึกษาสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิซึง่ผล
การวิจัยพบว่า ด้านการให้ความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมและติดตามดูแล
อย่างสม่ำาเสมอ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและ
วางแผนการจดักจิกรรมอยา่งเป็นระบบเพ่ือส่งเสริม
การใหค้วามร่วมมือและการมสีว่นรว่มของสมาชกิ
ทีมอย่างต่อเนื่อง ร่วมวิเคราะห์เป้าหมายและผล
สำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของทมีหรือ
ของงานที่กำาหนดไว้ มีการตรวจสอบการให้ความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในทีม  
และมีการเสริมแรงโดยการมอบรางวัลสำาหรับ 
ทีมท่ีมีความโดดเด่นด้านความร่วมมือและการ 
มีส่วนร่วมของสมาชิกทีม

2.3 ดา้นการวางแผน มกีารกำาหนดทศิทาง 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยเลอืกวธิทีำางานทีดี่ทีส่ดุ มีประสทิธิภาพ
มากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่
กำาหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประหยดั ชำานาญ 
(2562) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการ
ทำางานเป็นทีมสำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิซึง่ผลการวจิยัพบวา่ การ
ทำางานเป็นทีมนั้น ควรมีการกำาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมท้ังงานหลักและงานย่อย
โดยให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมและมีมติเห็นชอบ 
สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของทีมและลงมติให้ความเห็นชอบร่วม
กนั มกีารเผยแพรเ่ปา้หมายลงสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็
ระบบ ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน ได้แก่ การมอบนโยบาย
ในกจิกรรมหนา้เสาธง การประชมุทมีเพือ่ทำาความ
เขา้ใจเปา้หมาย มกีารจดัทำาแผนการดำาเนนิงานและ
กำาหนดการดำาเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุ 
ผลสำาเร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่กำาหนดและ
มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผล
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

2.4 ด้านการปฏิบัติงาน การรวมทักษะที่
หลากหลายของสมาชกิในทมี ความรูค้วามสามารถ
ในการดำาเนินการต่างๆ ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อ
ใหก้ารปฏบิตังิานของทมีงานบรรลเุปา้หมายความ
สำาเร็จร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การมี
แรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ การคิดสร้างสรรค์ การ
สร้างบรรยากาศที่ดี และการสื่อสารระหว่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณี คชเดช (2559) 
ทีไ่ดวิ้จัยเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางการพัฒนาการ
สร้างทีมงานในโรงเรียนอำาเภอแก่งหางแมว สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทกีารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี
เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ด้านการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูเรียนรู้งานซึงกัน
และกันจนสามารถเปลี่ยนงานกันได้ โดยคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้แต่ละคนเห็นความสำาคัญ
ของงาน และผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความ
สำาคัญของบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
บรรยากาศในการทำางาน สภาพแวดล้อมและการ
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน

2.5 ด้านการประเมินผล กระบวนการที่
ใชใ้นการตัดสินคณุค่าหรือคณุภาพของการดำาเนิน
งานทีส่ถานศึกษาไดด้ำาเนนิการไปแลว้ โดยเปรียบ
เทียบกับวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายที่กำาหนดไว้ว่า
มีผลลัพธ์เป็นเช่นไร มีการสะท้อนผลงานเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ อารยี ์ไกรเทพ (2560) ทีไ่ดว้จิยัเกีย่ว
กับพฤตกิรรมการสรา้งทมีงานของผู้บรหิารโรงเรยีน
กลุ่มเครือข่ายท่าแซะ 1 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 1 ซึง่ผลการวิจยั
พบวา่ ด้านการทบทวนการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ 
ผู้บริหารมีการยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติ
งานและนำามาเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการการบรหิาร
จัดการโรงเรียนครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำาเสมอ  
ผูบ้รหิารมกีารนำาเอาขอ้มลูทีเ่ปน็ปญัหาและอปุสรรค
ในการดำาเนินงานมาสรุปตามความเป็นจริงและมี
การแจ้งให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายทราบและผู้บริหาร
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มีการดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบการทำางานของครูและบคุลากรในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้   

1.1 ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ทางการสร้างทีมงานสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมรายด้าน พบว่า ด้านการ
วางแผน อยูใ่นระดบัต่ำา ดงันัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครผููม้สีว่นเกีย่วขอ้งควรตระหนกัถงึความสำาคญัดา้น
การวางแผนปฏิบัติงาน เพราะแผนการปฏิบัติงาน
ทีดี่นัน้ จะสง่ผลให้การทำางานมีประสทิธภิาพ และ 
ที่สำาคัญต้องคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตด้วย การวางแผนจงึเปน็เครือ่งมอืสำาคญั
อันหนึ่งที่จะทำาให้ไปสู่เป้าหมายในเวลากำาหนด

1.2 ดา้นสภาพทีพ่งึประสงค์ของการสรา้ง
ทมีงานสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกดัสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 โดย
รวมและรายด้าน พบว่า มีความต้องการสูงสุด คือ 
ดา้นการก่อต้ังทีม ผูบ้รหิารและครผููม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

ควรสนบัสนนุการทำางานเปน็ทมีโดยมุง่เนน้ใหม้กีาร
กำาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
มีการคัดเลือกสมาชิก กำาหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกอย่างเหมาะสมและคำานึงถึงความต้องการ
และข้อเสนอแนะของทีม ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการ
กอ่ตัง้ทมีเพือ่การทำางานเปน็ทมีอย่างมีประสทิธิภาพ 

1.3 ผลการวจิยัในครัง้นี ้ผูส้นใจทีต่อ้งการ
นำาผลการวิจัยไปใช้ อาจนำาไปใช้ในการออกแบบ
โปรแกรมหรือรูปแบบการสร้างทีมงาน ที่ประกอบ
ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ทั้งการวางแผนการ
ปฏบิตั ิการตรวจสอบประเมนิผล และการสะทอ้น
ผล เพือ่นำาสูก่ารพฒันาสถานศกึษาอยา่งเปน็ระบบ
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาบทบาทของครผููส้อนในสถาน
ศกึษาเกีย่วกบัการสรา้งทมีงานและการทำางานเปน็
ทีมที่มีประสิทธิภาพ

2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารงานในสถานศึกษา
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