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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้เปนการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ซึ่งจะกลาวถึง
วัตถุประสงคของการวิจยั สมมติฐานของการวิจยั วิธดี ําเนินการวิจยั เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป รายละเอียดไดกลาวเปนลําดับ
ดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนที่แตกตาง
สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีทศั นะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
2. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตางกัน มีทศั นะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
3. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีขนาดของ
โรงเรียนตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จาก 123 โรงเรียน จํานวน 1,506 คน
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 317 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
Yamane' (1973 : 727) หากลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportional
Stratified Random Sampling) โดยเทียบสัดสวนกลุมตัวอยางจากประชากรในแตละประเภทของ
โรงเรียน แลวทําการสุมตัวอยางตามสัดสวนที่คํานวณได โดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) ใชวิธีจับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ ทําการสุมตัวอยางจากกลุมประชากรของครู
ไดกลุมตัวอยาง 317 คน จากครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน โดยมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปรับตามกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทีมงานมี 5 ดาน คือ การสรางความไววางใจระหวางกัน การสื่อสาร
ระหวางกันอยางเปดเผย การปรึกษาหารือกัน การสรางความรวมมืออยางแข็งขัน การติดตามและ
การสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง จํานวน 50 ขอ ประกอบดวย แบบสอบถาม
เปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert) แบงเปน 5 ระดับ
โดยผูตอบแบบสอบถามพิจารณาขอความในแตละขอวามีการทํางานเปนทีมของผูบริหารอยู
ในระดับใด ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดตามลําดับ ไดคาความเชื่อมั่น
โดยภาพรวมทุกดาน .928 เมื่อจําแนกรายดาน ไดดังนี้ การสรางความไววางใจระหวางกัน .919
การสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย .915 การปรึกษาหารือกัน .917 การสรางความรวมมืออยาง
แข็งขัน .895 การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง .908
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูว ิจยั เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลเพือ่ การวิจยั จากภาควิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ถึงครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพือ่ ขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจยั
2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 317 ชุด พรอมหนังสือขอความรวมมือไปยัง
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยสงผานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 20 วัน ผูวิจัยไปรับแบบสอบถามคืนตามโรงเรียนตางๆ
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดวยตนเองจนไดครบตามกําหนด
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
เพื่อนําไปตรวจใหคะแนนและวิเคราะหขอ มูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในครั้งนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ไปวิเคราะห
ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลและหาคาสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน โดยการหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ )
และคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมและรายดาน
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตางกัน ดวยการทดสอบคาที (t–test)
4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนตางกัน ดวยการทดสอบคาเอฟ (F–test) ดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe , s Method)
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สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยครัง้ นี้ สรุปประเด็นสําคัญไดดงั นี้
1. ผลการศึกษาระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดาน
สรุปผลไดดังนี้
1.1 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
โดยดานการสรางความรวมมืออยางแข็งขัน มีระดับสูงกวาดานอื่นๆ และดานการปรึกษาหารือกัน
มีระดับต่ํากวาดานอื่นๆ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
1.2 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการสรางความไววางใจระหวางกัน
โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยขอผูบริหารสถานศึกษามีความเปนกันเองกับครู
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และขอผูบริหารสถานศึกษาติดตอประสานงานเพือ่ ขอความรวมมือจาก
หนวยงานอืน่ ในการพัฒนาองคการ มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่นๆ
1.3 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย
โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยขอผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูซักถาม
ขอสงสัยหรือปญหาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และขอผูบริหารสถานศึกษาใหขอมูลขาวสาร
ที่ชวยใหครูตดั สินใจในการทํางานไดถูกตองรวดเร็วมากขึ้น มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่นๆ
1.4 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการปรึกษาหารือกัน โดยภาพรวม
และรายขออยูใ นระดับมาก โดยขอผูบริหารสถานศึกษานําผลการตัดสินใจของที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษามาชี้แจงครูอยางตรงไปตรงมา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และขอผูบริหาร
สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นทีแ่ ตกตางของครูมาวิเคราะหอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยต่ํากวา
ขออื่นๆ
1.5 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ดานการสรางความรวมมือกัน
อยางแข็งขัน โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยขอผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
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มีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และขอผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาสใหครูกํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่นๆ
1.6 ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 การติดตามและการสงเสริมการพัฒนา
การทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก โดยขอผูบ ริหาร
สถานศึกษาใหครูมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดแนวทางการติดตามเสริมสรางการพัฒนา
การทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และขอผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชาสัมพันธเสนอผลงาน
ของครูอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่นๆ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนตางกัน สามารถสรุปไดวา
2.1 การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา การพัฒนา
การทํางานเปนทีมของผูบริหารตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา
การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
2.3 การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา การพัฒนา
การทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 นํามาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงคและสมมติฐานไดดังนี้
1. วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ทองเสริฐ ใจตรง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาการทํางานเปนทีมของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พบวา แนวทางการพัฒนาการทํางานเปนทีมของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวมอยูในระดับมากในทุกๆ ดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรือ่ ง การทํางานเปนทีมใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกตามทัศนะของผูบริหาร
และครู พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมและรายดาน
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารเปนผูมีทักษะทางดานความรู
ความคิดและการปฏิบัติงาน พรอมทั้งจะตองฝกทักษะของสมาชิกขององคการใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน ดังที่ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2550 : 481-484) กลาววา
การพัฒนาการทํางานเปนทีม เปนภารกิจทีส่ ําคัญที่สุดของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองใช
ทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน ทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ
นอกจากนี้สอดคลองกับสมจิตร จําปาแดง (2544 : 23) กลาววา การพัฒนาการทํางานเปนทีม คือ
กระบวนการทีส่ งเสริมสนับสนุน ทําใหทมี สามารถลดปญหา อุปสรรคในการทํางานรวมกันและ
สามารถดึงความสามารถศักยภาพของสมาชิกมาใชในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยังสอดคลองกับบุญปอง สิงหคู (2549 : 13) กลาววา การพัฒนาการทํางานเปนทีม คือ กิจกรรม
การเพิ่มทักษะความรู ความสามารถใหกับสมาชิก ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน ซึ่งเปนการใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวม
ในการทํางานตามขอบเขตและบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมของแตละคน มีการสรางความไววางใจ
ระหวางกัน ซึง่ เปนปจจัยสําคัญในการทํางานเปนทีมใหบรรลุผลสําเร็จ เพราะการที่คนมารวมกัน
เปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันจําเปนตองมีความไววางใจกันและกัน ไมดูถูกกันและกัน มีการสื่อสาร
ระหวางกันอยางเปดเผย ซึ่งจะทําใหสมาชิกมีความผูกพันกันในทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เปนจุดเริ่มตนของความเขาใจการแปลความหมายนําไปสูการปฏิบัติ เพราะการสื่อสารมีความสําคัญ
และมีความจําเปนตอความสําเร็จของการทํางานเปนทีม มีการติดตามและการสงเสริมพัฒนา
การทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารควรเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปน
การสรางบรรยากาศและประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนีย้ ังตองมีการปรึกษาหารือกัน
ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือความคิดเห็นตอกันที่กอใหเกิดอิทธิพลซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ
ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ (2551 : 79-80) ไดศึกษาหลักการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ Porter และ
Lawler (1975) ซึ่งกลาวไววา ปกติการทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบดวยหลักการ
(Principles) ซึ่งแสดงถึงองคประกอบสําคัญในการทํางานนั้นๆ และสวนประกอบทางดานเทคนิค
(Technique) ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเราสามารถทํางานไดผลดียิ่งขึ้น ดังนัน้ ในการทํางานรวมกัน
เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคได จะตองยึดหลักในการปฏิบัติ 5 ดาน คือ
การสรางความไววางใจระหวางกัน การสื่อสารระหวางกันแบบเปดเผย การปรึกษาหารือกัน
การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีม
อยางตอเนื่อง และยังสอดคลองกับณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545 : 74-77) ไดศึกษาเกีย่ วกับ
การสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดแกทีมในทิศทางที่เหมาะสม ไดแก 1) การพัฒนาทักษะ
ในการเปนผูนาํ ของทีม เชน เปนตัวของตนเองอยางเปนธรรมชาติ รูจักตนเอง กําหนดบทบาท
ของตนในฐานะผูนํา แบบแผนการปฏิบัติของทีม เปนคนเปดเผย จริงใจ และโปรงใส ใหขอมูล
ยอนกลับในเชิงสรางสรรค 2) การสรางความสัมพันธทดี่ ีระหวางสมาชิกในทีม เชน การเปดโอกาส
ใหมีชว งเวลาที่สมาชิกจะทําความรูจักและคุนเคยกัน ใหเวลาสมาชิกในการสื่อสารเกี่ยวกับความ
ตองการและจุดมุงหมาย การสื่อสารเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทีม สรางเสียงหัวเราะและอารมณขันใน
การทํางานเปนทีม ใหเวลาในการกําหนดเปาหมายรวมกัน และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับเหตุการณ เปนตน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 5 ดาน ผลการวิจัยพบวา
1.1 ดานการสรางความไววางใจระหวางกัน พบวา ระดับการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
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เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐนันท ดนูพิทักษ
(2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 6 ที่มีตอลักษณะการพัฒนาการทํางานเปนทีมที่มปี ระสิทธิภาพ ดานความไว
เนื้อเชื่อใจ อยูใ นระดับปานกลาง
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารสถานศึกษา
มีความเปนกันเอง เปดเผยและจริงใจ ใหความเอาใจใส ดูแล สนับสนุนการทํางานตางๆ ของครู
อยางจริงจัง โดยเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการกําหนดบทบาทหนาที่และวางแผน
การทํางานของตนเองอยางเหมาะสม รวมไปถึงยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของครู และหากครู
มีขอสงสัยก็พรอมที่จะอธิบายถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของครูอยางถูกตองและชัดเจน
พรอมทั้งมีการประสานงานระหวางคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ และติดตอประสานงาน
เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นในการพัฒนาองคการ สอดคลองกับ Woodcock (1989 : 75–
116) กลาววา การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน เปนสิ่งสําคัญที่สมาชิกในทีมมีความตองการ
ฉะนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหการสงเสริมสนับสนุนสมาชิกในองคการของคน เชน สนับสนุน
โดยการฟง การยกยองชมเชย การแสดงความซาบซึ้ง การสงเสริม การแสดงความหวงใย
ในปญหาและประเด็นตางๆ ของงาน โดยใหบุคลากรในโรงเรียนตระหนักวาผูบริหารมีความจริงใจ
องคการก็จะกาวหนาไปตามขั้นตอนของการพัฒนา ผลที่ไดรับจะทําใหบุคลากรในองคการให
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการแตละคน ในองคการจะ
เขาใจความเกีย่ วของสัมพันธระหวางงานของตนเองกับของคนอื่นๆ และพรอมที่จะรับและให
ความชวยเหลือรวมมือรวมใจอยางจริงใจ อันจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังที่ สงวน ชางฉัตร (2542 : 41) กลาววา การสรางความไววางใจกัน นับเปนสิ่งแรกของ
การพัฒนาทีมงานที่สําคัญอยางยิ่ง ที่หัวหนาทีมงานจะตองสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันในหมู
สมาชิกของทีม เพื่อไมใหเกิดความหวาดระแวงระหวางกัน สรางทีมงานใหรว มมือกันพัฒนาและ
แกปญหาในการปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ภายใตบรรยากาศแหงความไววางใจซึ่งกันและกัน
อยางเต็มที่ สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 472) กลาววา กอนทีก่ ลุมจะ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ สมาชิกจะตองมีความรูสึกที่ดีตอ ความไววางใจ
ตอความเต็มใจกับบุคคลอื่นๆ และเชื่อมั่นตอความสามารถในการดําเนินงานตามเปาหมาย และ
สอดคลองกับสุภาพร อัคราวัฒนา (2541 : 34-35) กลาววา ความไววางใจ (Trust) สมาชิกในทีม
จะตองมีความซื่อสัตยในหนาที่ มีระเบียบวินัยในการทํางาน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมี
ลักษณะเปดเผย ใหความเคารพ เห็นคุณคาและยอมรับในบทบาทหนาที่ของกันและกัน เพื่อจะ
ไดรับการยอมรับจากสมาชิกในทีม ฉะนั้นทุกคนจึงควรมีน้ําใจตอกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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จะไดทําใหงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหครูมองวา
ผูบริหารไดมีการพัฒนาการทํางานเปนทีมในดานการสรางความไววางใจระหวางกัน อยูในระดับ
มาก
1.2 ดานการสือ่ สารระหวางกันอยางเปดเผย พบวา ระดับการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของทรงวุฒิ ทาระสา (2549 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีม ดานการสื่อสารอยางเปดเผย อยูใ น
ระดับมาก แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐนันท ดนูพิทักษ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ที่มี
ตอลักษณะการพัฒนาการทํางานเปนทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ ดานการสื่อสารแบบเปดเผย อยูในระดับ
ปานกลาง
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะ
ในการสื่อสาร เพื่อโนมนาวดึงดูดใจความคิดครูใหมีสวนรวมในการทํางาน ใหขอมูลขาวสารที่เปน
จริงอยางชัดเจนตรงไปตรงมา เปดโอกาสใหครูสามารถแสดงความคิดเห็นไดทกุ เรื่องอยางอิสระ
ซักถามขอสงสัยในคําสั่งหรือปญหาในการทํางานได มีการแจงเรื่องราวที่ควรรูและสําคัญตอ
การดําเนินงานของสถานศึกษาอยางเหมาะสมทันเหตุการณและมีการติดตอสื่อสาร กับครูดวยความ
จริงใจ รวมถึงมีศิลปะและความรูความสามารถในการสื่อสารกับสมาชิกทีมงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหขอ มูลขาวสารที่ชวยใหครูตัดสินใจไดถกู ตองรวดเร็วมากขึ้น และมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางครูเพือ่ สื่อสารไดเขาใจตรงกัน พรอมทั้งจัดระบบการติดตอ
สื่อสารในการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ดังที่ สงวน ชางฉัตร (2542 : 41) กลาววา
การพูดจาพูดคุยกันแบบเปดเผย ความไววางใจกันเปนเหตุชักนําใหสมาชิกในทีมงานพูดจาพูดคุย
กันอยางเปดเผย ทําใหสามารถทําความเขาใจเรื่องตางๆ ใหตรงกันได เปนการลดหรือปดชองวาง
ของความหวาดระแวงและมีความรูสกึ ไมปลอดภัยในการพูดของตนเอง ดังนั้น ทีมที่มีบรรยากาศ
ของการอธิบาย อภิปรายและมีการแสดงความคิดเห็นแบบเปดเผยโดยเรื่องทุกเรื่องจบลง ณ ที่นั้น
จะไมมกี ารนําขอมูลออกไปขยายผลใหเกิดความขัดแยง ความรูสึกที่ดตี อกันก็จะเกิดขึ้น นอกจากนี้
ณัฎฐพันธ เขจรนันท (2545 : 97) กลาววา การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่มีความสําคัญกับ
การทํางานและการอยูรว มกันเปนทีม การสื่อสารจะชวยใหทีมงานมีความคิด แนวทางใน
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การปฏิบัติและการปรึกษาหารือกันรวมกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหครูมองวา ผูบริหารไดมี
การพัฒนาการทํางานเปนทีมในดานการสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย อยูในระดับมาก
1.3 ดานการปรึกษาหารือกัน พบวา ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ
ผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ทองเสริฐ ใจตรง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั
เรื่อง การพัฒนาการทํางานเปนทีมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดานการประชุม
ปรึกษาหารือ อยูในระดับมาก
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกับครู เปดโอกาสใหครูระดมความ
คิดเห็นรวมกันอยางเต็มที่โดยอิสระปราศจากขอจํากัดใดๆ และรวมกันพิจารณาความคิดเห็น
ขอเสนอแนะทุกมุมมองเพือ่ ประโยชนในการวิเคราะหปญหารวมกัน แลวหาขอสรุปรวมกัน
เพื่อทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งทําการวิเคราะหความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีระบบ
มีความยืดหยุน และเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของครูทกุ ประเด็น พรอมทั้งยอมรับดวยทาทีที่สงบ
เมื่อความคิดเห็นที่นําเสนอไมไดรับการยอมรับจากครู ตลอดจนยอมรับวาครูทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง รับฟงคําชี้แนะจากครูดวยความเต็มใจ และยอมรับในความสามารถของครู
ยังมีนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความคิดเห็นทีแ่ ตกตางของครูมาวิเคราะหอยางเปนระบบ ดังที่
ทัศนา แสวงศักดิ์ (2539 : 12) กลาววา การปรึกษาหารือกัน เปนกลยุทธที่ชวยสรางแรงจูงใจใหแก
บุคคลเปาหมาย ดวยการใหมีสวนรวมในการความคิดและวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายนั้น
สอดคลองกับสงวน ชางฉัตร (2542 : 41) กลาวไววา การหันหนาเขามาปรึกษาหารือกัน เมื่อมี
ความไววางใจกัน และพูดจากันอยางเปดเผยการประชุมปรึกษาหารือกันจึงประสบความสําเร็จใน
แงของการเผชิญกับปญหา การชวยกันแกไขปญหาและความขัดแยงในทีมงาน หรือกระบวนการ
กลุมจึงเกิดขึน้ ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหครูมองวา ผูบริหารไดมีการพัฒนาการทํางานเปนทีม
ในดานการปรึกษาหารือกัน อยูในระดับมาก
1.4 ดานการสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน พบวา ระดับการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ผลการวิจัยดังกลาวคลายคลึงกับแนวคิดของอัยนา เพ็ชรทองคํา
(2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษา วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหาการทํางานเปนทีมของผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบวา สิ่งที่ผบู ริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน สวนใหญปฏิบตั ิไดเหมาะสม คือ การโนมนาวครูใหทํางานเต็มความรู
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ความสามารถ ทัศนคติในการทํางาน และการแสวงหาวิธีทํางานที่ทําใหงานสําเร็จ สิ่งที่ผูบริหาร
และครูควรปรับปรุงแกไข คือ ขวัญและกําลังใจ งบประมาณและสวัสดิการ
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารสถานศึกษา
มีการสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของผลงานที่เกิดขึ้น โนมนาวจิตใจใหครูเห็นแกประโยชน
สวนรวมของโรงเรียน ยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงานตามความเหมาะสม สงเสริมใหครู
มีโอกาสกาวหนา ในวิชาชีพอยางเสมอภาค สรางบรรยากาศของการทํางานที่เปนกันเอง เพื่อ
ผอนคลายปราศจากความเครียด รวมถึงใหครูมีการอภิปรายอยางกวางขวางในเรื่องที่ทุกคน
เกี่ยวของและเปดใจรับฟงความคิดเห็นของครู ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดเปาหมาย
การทํางานตลอดจนใหครูมสี วนรวมในการตัดสินใจการทํางาน พรอมทั้งเปดโอกาสใหครู
ปฏิบัติงานอยางอิสระเต็มตามศักยภาพ ใหครูกํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกันนั้น
มีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหครูมีโอกาสกาวหนาในวิชาชีพอยางเสมอภาค ดังที่
สงวน ชางฉัตร (2542 : 41) กลาววา การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน ผูบริหารหรือหัวหนา
ทีมงานจะตองเห็นความสําคัญ ติดตามเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาทีมงานจึงควรใช
การเสริมแรงในทางบวกทั้งทีม เชน การยกยองชมเชย การใหรางวัล การเปดโอกาสใหเสนอ
ผลการพัฒนางานการสงเสริมและเสริมสรางการใชความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนา
การทํางานและอื่นๆ การเสริมแรงในทางบวก (Positive Reinforcement) จะชวยใหสมาชิกของ
ทีมงานแสดงพฤติกรรม ที่พึงประสงคในทางการพัฒนาการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหครูมองวา ผูบริหารไดมีการพัฒนาการทํางานเปนทีมในในดานการสราง
ความรวมมือกันอยางแข็งขัน อยูในระดับมาก
1.5 ดานการติดตามและการสงเสริมพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง พบวา
ระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก ผลการวิจัยดังกลาว
มีความสอดคลองกับแนวคิดของปราโมทย พากพูลไทร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั เรื่อง
การพัฒนาการทํางานเปนทีมของบุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษา
คนควาพบวาการพัฒนาการทํางานเปนทีม โดยใชกลยุทธการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ
ภายใน ถือวาเปนประสบความสําเร็จเปนอยางดี หนวยงานควรมีการสงเสริมและสนับสนุน
การทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปลูกฝงใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน รัก
และสามัคคีกนั อันจะสงผลใหองคการเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากครูมองวา ผูบริหารสถานศึกษาใหครู
มีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดแนวทางการติดตามเสริมสรางการพัฒนาการทํางาน
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สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูทุกครั้ง และนําผลไปปรับพัฒนางานครั้งตอไป
พรอมทั้งมีการประกาศเกียรติคุณและยกยองแกผูมีผลงานประสบความสําเร็จอยางสม่ําเสมอ
และมีการประชาสัมพันธโดยการเสนอผลงานของครู ตรวจสอบความคืบหนาและคุณภาพของงาน
อยางสม่ําเสมอ มีการประชุมทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อติดตามความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานของครู มีการฝกอบรมสงเสริมความรูและเทคนิคใหมๆ เพื่อเพิ่มความชํานาญ
ในงานที่รับผิดชอบ และสรุปผลการดําเนินงานประจําปของครู ทั้งในรูปแบบการประชุมสัมมนา
หรือรวบรวมผลงานเปนรูปเลม ดังที่ ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ (2551 : 80) กลาววา การติดตามและ
การสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง เปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารตองติดตามเอาใจใส
อยางสม่ําเสมอ โดยอาจทําไดโดยการใหรางวัล หรือยกยองทีมที่ประสบความสําเร็จใหเปนทีมงาน
ตัวอยาง เปดโอกาสใหทีมงานนําเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนตองเสริมสรางความรู
และเทคนิคใหมๆ ในการทํางานแกทีมงาน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหครูมองวา ผูบริหารได
มีการพัฒนาการทํางานเปนทีมในดานการติดตามและการสงเสริมพัฒนาการทํางานเปนทีม
อยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก
2. วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนที่แตกตาง
2.1 สมมติฐานขอที่ 1 ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ที่มีวุฒกิ ารศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
แตสอดคลองกับ ดํารง ธิสุกะ (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การพัฒนาการทํางานเปนทีม
ในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
การทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ ริหารและครูผูสอน ที่มี
วุฒิการศึกษาตางกัน มีการทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนือ่ งมาจาก ผูบริหารที่เขาสูตําแหนงในปจจุบัน
ตางมีความรูความสามารถในการบริหาร โดยเฉพาะการพัฒนาการทํางานเปนทีม ผูบ ริหารมี
การหลอหลอมทีมงานใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และรูจกั หาวิธจี ูงใจใหครูทํางานดวยความสมัครใจ
และเต็มใจ ตลอดจนมีการสรางความสัมพันธตางๆ ในการทํางานใหดีขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและ
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เชิงคุณภาพซึ่งมีผลตอการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย ผูบ ริหารมีการสรางบรรยากาศที่อบอุน
มีการกําหนดวัตถุประสงคในการทํางานรวมกัน กําหนดหนาทีแ่ ละบทบาทความรับผิดชอบของ
แตละบุคคลภายในทีม สรางความรวมมือกับบุคคลอื่นในทีมงาน การติดตอสื่อสารกันภายใน
ทีมงาน และการแกปญหาความขัดแยงภายในทีม มีการปอนขอมูลยอนกลับและทบทวนการทํางาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาความขัดแยงและดําเนินงานอยางเปดเผยดวยความซื่อสัตย ดังที่
เรวัตร ชาตรีวศิ ิษฎ และคณะ (2545 : 13,34) กลาวไววา การทํางานเปนทีมเกีย่ วของกับการกําหนด
วัตถุประสงคของทีม กิจกรรมของทีมงานวิธีการทํางาน การกําหนดหนาที่และบทบาทของ
แตละบุคคลภายในทีม กฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ความประพฤติ การควบคุมใหปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และมาตรฐานความประพฤติ การทําความเขาใจซึ่งกันและกัน การสรางความรวมมือกับ
บุคคลอื่นในทีมงาน การติดตอสื่อสารกันภายในทีมงานและการแกปญ
 หาความขัดแยงภายในทีม
ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน ตางมีความพอใจและมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันวา การพัฒนา
การทํางานเปนทีมของผูบริหารไมแตกตางกัน
2.2 สมมติฐานขอที่ 2 ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ
ผูบริหาร แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับ บุญปอง สิงหคู (2549 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการศึกษาการพัฒนา
การทํางานเปนทีมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายโสธร เขต 2 ผลการวิจยั พบวา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนา
การทํางานเปนทีมในโรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนือ่ งมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบันไดมี
การพัฒนาองคการของตนอยางตอเนื่องและจริงจัง ใหทันตอการเปลีย่ นแปลงตามสภาพสังคม
โลกาภิวัฒนทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนั้นจะตองกระทํารวมกัน
ทั้งองคการเปนแนวเดียวกัน เพื่อใหองคการมีวัฒนธรรมการทํางานเปนอันหนึ่งอันเดียว มีวิสัยทัศน
รวมวางแผนการทํางานปฏิบัติงาน และประเมินผลความสําเร็จในการทํางานรวมกัน นอกจากนี้
ผูบริหารสวนใหญมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และพยายามกระตุนใหบุคลากรสนใจในการพัฒนา
ตนเองและผูรว มงาน รูจกั แกไขปญหาทีม มีความคิดริเริ่ม นําเอาวิธีการพัฒนาองคการใหมๆมาใช
เชิญบุคคลภายนอกที่มีความสามารถมาเปนที่ปรึกษา ฟน ฟูองคการกลับสูสภาวะทีม่ ีชีวิตชีวามีพลัง
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และวัฒนธรรมองคการที่สอดคลองกับสภาพองคการและสิ่งแวดลอม ดังที่ ไชย ณ พล (2539 :
147-149) ไดใหทัศนะการพัฒนาองคการไววา การพัฒนาองคการเปนการทําใหดีขึ้น สิ่งหนึ่งที่
ผูบริหารควรเขาใจใหชัดและเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาองคการ คือ การพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่องตลอดเวลา คนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดเพราะคนเปนผูทําสิ่งตางๆ องคการและ
และงานตางๆ ขององคการจึงเกิดขึ้นได องคการจะเปนอยางไร งานจะไปทางไหน สําเร็จเพียงใด
คนเปนปจจัยสําคัญ การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและคุณประโยชนอยางตอเนื่องไดประโยชน
อยางมากมาย เชน เมื่อคุณภาพของบุคลากรสูงขึ้น ประสิทธิภาพงานที่เขาทํายอมดีขึ้น องคการจึง
ผลงานดีๆ ออกมาเสมอ ดังนั้นหัวใจของการพัฒนาองคการ คือ การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และจริงจัง สอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร (2551 : 215) กลาวไววา การทํางานเปนทีมที่ดี
กอใหเกิดประโยชนตอบุคลากรและองคการ คือ งานดีมีคุณภาพ มีเปาหมายของงานอยางชัดเจน
เพิ่มผลผลิตของงานทําใหงานประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ลดความขัดแยง
ในองคการ เนื่องจากทํางานกับเพื่อนรวมทีมงานเดียวกันรูหนาที่บทบาทของตนเอง ทําใหพรอม
จะใหการชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ตองการความชวยเหลือได ปลูกฝงความรับผิดชอบ ทําให
ตองรับผิดชอบในหนาที่ของตนใหดี สรางมิตรสัมพันธในการทํางานรวมกันทําใหทีมงาน
มีความสนิทสนมหรือคุนเคยกันมากขึ้น และพัฒนาความคิดสรางสรรคทําใหสามารถทํางานกับ
เพื่อนรวมทีมงานไดอยางมีความสุข จากเหตุผลดังกลาว ทําใหประสบการณการทํางานเปนทีม
ของครูที่ไดทํางานรวมกับผูบ ริหาร ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีทศั นะตอการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน
2.3 สมมติฐานขอที่ 3 ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 1 ที่มีขนาดของโรงเรียนตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดของโรงเรียนตางกัน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แตสอดคลองกับ ดํารง ธิสุกะ ( 2551 : บทคัดยอ ) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทํางาน
เปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา
การเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน จําแนกตามขนาดโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
และไมสอดคลองกับ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการศึกษา การทํางานเปนทีม
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีม
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ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ขอนแกน เขต 5 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นโรงเรียนทีม่ ีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี่ยมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนือ่ งมาจาก ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาแตละ
สถานศึกษาไมวาเปนสถานศึกษาที่มีขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ตางใหความสําคัญในการทํางาน
เปนทีม และมีการสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของผลงานที่เกิดขึน้ เห็นแกประโยชนสวนรวม
ยกยองชมเชยในผลสําเร็จของงาน สงเสริมใหครูมีโอกาสกาวหนา และสรางบรรยากาศของ
การทํางานที่เปนกันเอง มีการรวมกันเปนทีมในการกําหนดเปาหมายรวมกัน การวางแผน
การทํางานรวมกัน การพึ่งพาอาศัยกัน และสรางความไววางใจใหแกสมาชิกในทีมงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานในสถานศึกษา ดังที่ ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2546 : 23)ไดกลาวถึง
การสรางทีมงานที่ประสิทธิภาพ และลักษณะของการทํางานเปนทีมที่ดี พอสรุปไดดังนี้
1. การมีเปาหมายรวมกัน (Common Goal) ทําใหสมาชิกในทีมเกิดความเขาใจตรงกันในการทํางาน
ทําใหการทํางานดําเนินไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเปาหมาย 2. การวางแผนรวมกัน (Common
Plan) การทํางานของทีมงานจะตองมีการวางแผน การปฏิบัตงิ านรวมกันและมีการประเมินผล
รวมกัน ถาขาดแผนรวมกันจะทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอนหรือทํางานไม บรรลุวัตถุประสงคได
3. การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) สมาชิกในทีมงานจะตองพึ่งพาอาศัยและรวมมือกัน
4. ความไววางใจ (Trust) สมาชิกในทีมงานจะตองมีความซื่อสัตยในหนาที่ มีระเบียบวินยั
ในการทํางาน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยมีลักษณะเปดเผย ใหความเคารพ เห็นคุณคาและ
ยอมรับในบทบาทหนาที่ของกันและกัน เพื่อจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกในทีมงาน ฉะนั้น
ทีมงานทุกคนจึงควรมีน้ําใจตอกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน จะไดทําใหงานนั้น บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551 : 79-80) ไดกลาวไววา ปกติการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวยหลักการ (Principles) ซึ่งแสดงถึงองคประกอบสําคัญ
ในการทํางานนั้นๆ และสวนประกอบทางดานเทคนิค (Technique) ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเรา
สามารถทํางานไดผลดียิ่งขึน้ โดยยึดหลักการการพัฒนาการทํางานเปนทีม คือ การสราง
ความไววางใจระหวางกัน การสื่อสารระหวางกันแบบเปดเผย การปรึกษาหารือกัน การสราง
ความรวมมือกันอยางแข็งขัน การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยาง
ตอเนื่อง สิ่งสําคัญ คือ ผูบริหารตองติดตามเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ จากเหตุผลดังกลาว ทําให
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหารไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ขอคนพบที่นาจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาการทํางานเปนทีม
ของผูบริหาร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะ
ของครู ดังนี้
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาการทํางานเปนทีม โดยมีการรวมกัน
ปรึกษาหารือใหมากและตอเนื่อง
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูรวมกําหนดบทบาทหนาที่
ของตนเองอยางเหมาะสม
1.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหขอมูลขาวสารที่ชวยใหครูตัดสินใจในการทํางาน
ไดถูกตองรวดเร็วมากขึ้น
1.4 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนําความคิดเห็นทีแ่ ตกตางของครูมาวิเคราะห
อยางเปนระบบ
1.5 ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูกํากับดูแล และตรวจสอบ
การทํางานซึ่งกันและกัน
1.6 ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเสนอผลงานของครู
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของผูบริหาร
หรือหัวหนากลุมงาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในดานอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
กับแรงจูงใจในการทํางานเปนทีมของครู ตามทัศนะของครูหรือผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1

