
 

 

ความความพงึพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทมีโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) 

สํานักงานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

                   ศิริพร   โกศล* 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็น

ทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)  สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม

เพศและประสบการณ์การทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการครูโรงเรียนสามเสน

นอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 103  คน สุ่มโดย ใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย 

(Simple random samping) เคร่ืองมือแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .911 ความพึงพอใจของครู

ต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.11 ผลการวิจยัพบวา่ 1) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความร่วมมือ ดา้นกระบวนการทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 2)ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมไม่แตกตางกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และดา้นทุกดา้น

ไม่แตกต่างกนั3) ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกตางกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และดา้นทุกดา้นไม่

แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั 

 ความพึงพอใจของครู   การทาํงานเป็นทีม   

 

บทนํา 

  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเนน้ใหค้นไทยมีปัญญาคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ใหมี้

กระบวนการเรียนรู้สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 
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สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข จึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลายดา้น เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมใน

การพฒันา มีจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคมแห่งการเปล่ียนแปลงและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุลรอบ

ดา้น ดงันั้นส่ิงท่ีทา้ทาผูบ้ริหาร คือความสาํเร็จในการแสวงหากลยทุธ์ กระตุน้ใหอ้งคก์ารมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 องคก์ารในปัจจุบนัทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับตวัอยูเ่สมอ 

เน่ืองจากแรงกดดนัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้น การบริหารองคก์รถือ เป็นกิจกรรม

ท่ีบุคลากรทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั ในการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี กาํหนดไวมี้

การบริหารองคก์รแบบมีส่วนร่วม มีระบบ การทงานเป็นทีม เพื่อช่วยใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ มากกวา่

การบริหารจดัการแบบปัจเจกชน เน่ืองจาก การทาํงานเป็นทีมเป็นการทาํงานท่ีนาํความรู้ ความ สามารถ 

ทกัษะประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัมาผสม ผสาน มีการร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งรอบคอบเหมาะกบั การ

ทาํงานท่ีซบัซอ้น การทาํงานเป็นทีมมีการวางแผน งาน การแบ่งงานกนัทาํ การร่วมมือประสานงาน การ 

ตดัสินใจแกปั้ญหาสมาชิกเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อกนั ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวมใหเ้กียรติซ่ึงกนั 

และกนั (กรกนก  บุญชูจรัส และภทัรพล มหาขนัธ์,  2553, หนา้ 192)  

 การทาํงานเป็นทีม คือการท่ีบุคคลหลายคน มาทาํงานดว้ยกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนัใน

ทีมมีอุดมการณ์เด่ียวกนั มุ่งทาํงานกนัเมท่ีสุดฝีมือ ประสานงานกนัอยา่งดี ทาํใหทุ้กส่ิงท่ีทาํประสบ

ความสาํเร็จตามวตุัประสงคไ์ด ้การสร้างทีมงานท่ีเขม้แขง็ เป็นการเนน้การปรับปรุงประสิทธิภาพและ

แประสิทธิผลของการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม อยา่งเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ในการสร้างทีมงานมี เร่ิมจาก

การตั้งเป้าหมาย และจดัลาํดบัความสาํคญัท่ีทาํ จากนั้นนาํไปสู่การวิเคราะห์ กาํหนดแนวทางปฏิบติังาน 

ตรวจสอบแนวทางการปฏิบติังานของกลุ่ม ปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งรอบคอบระมดัระวงัเสรริมสร้าง

ทกัษะใหแ้ก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อสร้างสมัพนัธภาพอนัดีภายในทีมดงัน้ี (ธีระ รุญเจริญ, (2550,หนา้ 

199)) 

 ปัจจุบนัโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สงักดั

สาํนกังานเขตดินแดง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีนกัเรียนทั้งหมด 

3,148 คน ผูบ้ริหาร 5 คน ครูประจาํการ มีความพร้อมในดา้นของงานวิชาการ บุคลากร  งบประมาณ 

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  แต่ยงัขาดการมีส่วนร่วมจากครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โดยเฉพาะการติดต่อประสานในการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีรวดเร็วทนัต่อเวลา   เน่ืองจากขาดการสาํรวจ

ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงทาํใหไ้ม่ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงส่งผลใหเ้กิดความ
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ขดัแยง้หรือการส่ือสารท่ีตรงกนัไดจึ้งทาํใหโ้รงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)  ในปีการศึกษา

ท่ีผา่น ๆ มา  จึงไม่ประสบผลสาํเร็จ 

 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัตอ้งการเขา้ถึงปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอนน้ีโรงเรียนมีการแบ่ง

ครูออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพื่ออาศยัทีมงานในการช่วยในงานบริหารจดัการ คือ 1) กลุ่มบริหารทัว่ไป 2) กลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล   4) กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ถึงแมค้รูมีงานสอนเป็น

หลกัแลว้ แต่งานบริหารเหล่าน้ียงัตอ้งอาศยัความร่วมมือเพื่อกบัทีมผูส้อนเพื่อขบัเคล่ือนความ

เจริญรุ่งเรืองของสถานศึกษาเช่นกนั ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจในดา้นการทาํงานเป็นทีม

ของครูโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)ในแต่ละลกัษณะมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมโดยจาํแนกตามเพศและประสบการณ์การทาํงาน  ทั้งน้ี

ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลเพื่อนาํไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุงการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสน

นอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)   อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทาํงานท่ีดีข้ึนต่อไป  

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษา  เร่ือง ความความพงึพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียน

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู)   เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีพบมาแกปั้ญหาการทาํงานเป็นทีมของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ในการทาํงานร่วมกนัใหเ้ป็นทีมงานท่ีมีศกัยภาพในทุกดา้น เพื่อขบัเคล่ือน

การศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 

1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์

อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามเพศ และประสบการณ์

การทาํงาน 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียน 

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร             ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559  จาํนวน  140  คน   

                2. กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการครูโรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  กลุ่ม

ตวัอยา่ง  103 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย      (Simple random sampling) 

 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั ความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร คือ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความร่วมมือ ดา้น

กระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

         ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยั  คือ ขา้ราชการครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จาํนวน  140  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ัง

น้ี เป็นขา้ราชการครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 103 คน การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรโดย ใชว้ิธีสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple random samping) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน   

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหา   

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of objective Congruence :IOC) ไดค่้าความเท่ียงตรงเท่ากบั .80 - 1.0           

นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงและมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากร จาํนวน 30 คน นาํมาวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยการหา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ดว้ยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง .21 - .71 และหาค่าความเช่ือมัน่

โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั .911 โดยแบบสอบถาม          

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์การทาํงาน  ลกัษณะ
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แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครู

ต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 5 ดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความร่วมมือ ดา้นกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร จาํนวน 40 ขอ้ นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาตรวจความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามซ่ึงครบถว้นและสมบูรณ์ทุกฉบบั จาํนวน 103 ฉบบั นาํแบบสอบถามท่ีมี

ขอ้ความสมบูรณ์มาจดัระเบียบขอ้มูลลงรหสัวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ ประสบการณ์การทาํงาน โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ ราย

ดา้น โดยรวมแลว้นาํเสนอ ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู

ต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ วิเคราะห์ดว้ยสถิติ Independent  Sample t – test 

จาํแนกตาม อาย ุโดยวิเคราะห์ดว้ยสถิติ One Way analysis of variance ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะนาํค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ไปทาํการทดสอบโดย วิธีเชฟเฟ่  

(Scheffe’s Post  hoc Comparison)  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ Independent  Sample t – test  และ  one  way  ANOVA 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี  

1. ความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์

อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.1) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความร่วมมือ ดา้นกระบวนการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการทาํงาน

เป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  โดย

ภาพรวมไม่แตกตางกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 และดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมไม่แตกตางกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 และดา้นทุกดา้นไม่

แตกต่างกนั 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก 

(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล

ดงัน้ี 

ครูในโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  มี

ความพึงพอใจของครูต่อการการทาํงาน  เป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) 

สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่

ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นท่ีมากท่ีสุด คือดา้นแรงจูงใจ รองลงมาคือ ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นความร่วมมือ  

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร  และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก โรงเรียน

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สงักดัสาํนกังานเขตดินแดง เปิดสอน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีนกัเรียนทั้งหมด 3,148 คน ผูบ้ริหาร 5 คน ครู

ประจาํการ 141 คน มีความพร้อมในดา้นของงานวิชาการ บุคลากร  งบประมาณ อาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอ้ม ดงันั้นการทาํงานเป็นทีมจึงถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง เพื่อนแสดงใหเ้ห็นถึง

ศกัยภาพขอมทีมใหเ้กิดการทาํงานอยา่งคล่องตวั  การสร้างทีมงานเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูบ้ริหารในการ

แสวงหากลยทุธ์และวิธีการเพื่อใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์นาํไปสู่การพฒันาทีมงานใหเ้กิดการ

ปฏิบติังานเชิงประจกัษไ์ดใ้นท่ีสุด ดงัท่ี สุนทร  พลวงค ์(2551, หนา้ 47) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการ

ทาํงานเป็นทีมวา่ การทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ตอ้งมีการแบ่งทั้งงาน 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหบุ้คลากรตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งความถนดัของแต่ละบุคคล 

ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่บุคลากรมีความสามารถต่างกนั ถนดัหรือเช่ียวชาญคนละดา้น การประสานงาน

ร่วมมือร่วมใจกนัการทุ่มเทกาํลงัความคิดและสติปัญญายอ่มนาํมาซ่ึงความสาํเร็จของงาน การทาํงานเป็น

ทีมท่ีเกิดข้ึนผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างเง่ือนไข ใหก้ลุ่มบุคลากรภายในองคก์รตระหนกัวา่พวกตนเอง

ปฏิบติังานร่วมกนัตอ้งพึงพาอาศยัประสบการณ์ ความสามารถและความยนิยอมพร้อมใจของทุกคน และ

สมาชิกของกลุ่มตอ้งยอมรับความคิดเห็นเร่ืองการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคร่์วมกนัได ้และนกัวิชาการอีกหน่ึงท่านคือ สิทธิโชค วรานุสนัติกลู (2550,  หนา้ 37-39) ได้

กล่าวไวถึ้งประโยชน์ของทีมงาน ไวว้า่การตดัสินใจโดยกลุ่มจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ และแกปั้ญหาได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่ บุคคลเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูมี้ค่านิยมในการช่วยเหลือผูอ่ื้น เมตตาปราณี มีความ

รับผดิชอบ เขา้ใจผูอ่ื้น เสียสละ จากการท่ีเขาไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่มการแสดงออกของอารมณ์ต่าง ๆ เช่น 

สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ร่าเริง ผดิหวงั สมหวงั ฯลฯ เหล่าน้ีจะมีความเขม้แขง็สูงกวา่ปกติ เม่ือบุคคลอยูใ่น

กลุ่มมากกวา่เม่ืออยูเ่พียงคนเดียว คุณภาพการใชชี้วิตประจาํวนัจะสูงข้ึนเพราะกลุ่ม เน่ืองจากไดมี้การแบ่ง

งานกนัทาํตามความเช่ียวชาญของแต่ละคน การขจดัขอ้ขดัขอ้งหรือความจดัแยง้ สามารถทาํไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่ เม่ือไดอ้ยูร่่วมกนัในกลุ่มการจดัการกบัอิทธิพลทางสงัคมกดี็กวา่ ถา้ไม่มีกลุ่มกจ็ะไม่

มีมาตรฐานของสงัคมไม่มีค่านิยมของสงัคมไม่มีกฎระเบียบหรือกติกาของสงัคม ความเจริญกเ็กิดข้ึน

ไม่ได ้เอกลกัษณ์ของบุคคล การยอมรับนบัถือในตนเอง และสมรรถภาพทางสงัคมของคนเรา ลว้น

แลว้แต่ไดรั้บการอบรมกล่อมเกลาหรือหล่อหลอมจากสงัคมทั้งส้ิน และถา้ปราศจากการร่วมมือกนั

ระหวา่งคนเราแลว้ กลุ่ม ทีม และองคก์ารทั้งหลายยอ่มอยูร่อดไม่ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปกป้อง 

สิงห์คู่ (2550, หนา้ 111) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันาทีมงานในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี 

ยโสธร เขต 2 จากการศึกษา พบวา่ การพฒันาทีมงานโดยภาพรวม รวมทั้ง 12 ดา้น คือ ความชดัเจนของ

วตัถุประสงค ์บรรยากาศการทาํงานท่ีปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วม การรับฟังซ่ึงกนัและกนั ความไม่

เห็นดว้ยในทางบวก ความเห็นพอ้งกนั การส่ือสารท่ีเปิดเผยบทบาทและการมอบหมายงานท่ีชดัเจน 

ภาวะผูน้าํร่วม ความสมัพนัธ์กบัภายนอก รูปแบบการทาํงานท่ีหลากหลาย แลพการประเมินผลดว้ย

ตนเองมีการพฒัาในระดบัมากครูและบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมรประสบการณ์การทาํงานต่างกนั 

มีทรรศนต่อการพฒันาทีมงานท่ีโรงเรียนต่างกนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผูว้ิจยัอภิปรายไดด้งัน้ี 

1.1 ดา้นผูน้าํ  ครูในโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจของครูต่อการการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก

(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ดา้นภาวะผูน้าํ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การทาํงานเป็นทีมจะตอ้งมีผูน้าํท่ีมีความซ่ือสตัยแ์ละสามารถจูงใจลูกทีมไดอ้ยา่งดี

เพื่อท่ีจะทาํใหผ้ลงานไดบ้รรลุตามผลและตามเป้าหมายท่ีกาํหนดและสาํคญัลูกทีมจะตอ้งมีความร่วมมือ

ในการปฏิบติังาน อาํนวย  ทองโปร่ง (2558, หนา้ 1)คาํวา่ “ผูน้าํ” และ “ภาวะผูน้าํ”  หากพิจารณาแลว้ มี

ลกัษณะความสาํคญัต่างกนัคือ  “ผูน้าํ” เป็นลกัษณะการดาํรงตาํแหน่งภายในกลุ่มท่ีมีสมาชิกร่วมกนั
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ปฏิบติังาน ขณะท่ี “ภาวะผูน้าํ” จะเป็นกระบวนการในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการปฏิบติังานภายในองคก์ร 

หรือหน่วยงาน กิตติ  ตยคัคานนท ์(2530 , หนา้ 13 อา้งถึงใน อาํนวย  ทองโปร่ง , 2558 ,หนา้ 2) ไดใ้ห้

ความหมายของภาวะผูน้าํ หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีจูงใจหรือใชอิ้ทธิพลกบั

ผูอ่ื้น หรือผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบติัการและอาํนวยการโดย

กระบวนดารส่ือความหมายหรือติดต่อซ่ึงกนักนัใหร่้วมใจกบัตนดาํเนินการจนกระทัง่บรรลุความสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดให ้

 1.2 ดา้นความร่วมมือ ครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขต     ดินแดง  

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการทาํงานเป็นทีม  ดา้นความร่วมมือในภาพรวมอยูใ่น  ระดบัมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  ความร่วมมือเกิดจากความเตม็ใจของแต่ละคนในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

พฤติกรรมของบุคคลท่ีทาํร่วมกนั หรือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง การ

ทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนในทางต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ารหรือหน่วยงานบุคคลใน

หน่วยงานหรือองคก์ร ซ่ึงทาํงานช่วยเหลือซ่ึงกนั ดว้ยความเตม็ใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั 

อญัชลี  โพธ์ิทอง (2557, หนา้ 122)  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่ หมายถึง ความร่วมมือการมี

ส่วนร่วมในบางส่ิงบางบางอยา่ง รวมถึงความรับผดิชอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคท์างสงัคม

หรือของกลุ่ม ผลการเห็นพร้องตอ้งกนัเร่ืองความตอ้งการและทิศทางของการเปล่ียนแปลง ความเห็น

พร้องตอ้งกนัจะตอ้งมีมากพอจนเกิดกสารริเร่ิมทาํโครงการปฏิบติัการเหตุผลลเบ้ืองแรกท่ีบุคคตอ้ง

ตระหนกัคือ ปฏิบติัการจึงเป็นตวันาํใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการได ้

 วิลาวณัย ์ จนัทร์ไข่ และทีปพิพฒัน์  สนัตะวนั (2558, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัเร่ือง แน

วางการพฒันาการทาํงานเป็นทีม ของโรงเรียนในจงัหวดักาํแพงเพชร สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 41 พบวา่ในภาพรวม ปัญหาการพฒันาทีมงานอยูร่ะดบัปานลาง เม่ือจาํแนกเป็นรายได้

พบวา่ ปัญหาพฒันาการทาํงานเป็นทีม ในระดบัสูงสุด ไดแ้ก่ การสร้างความไวว้างใจในการทาํงานเป็น

ทีม รองมาไดแ้ก่ การส่ือสาร ในการทาํงานเป็นทีม และปัญหาการพฒันาการทาํงานเป็นทีมนอ้ยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ การเสริมสร้างความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีม 

 1.3 ดา้นกระบวนการทาํงานท่ีเป็นระบบ ครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) 

สาํนกังานเขต  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจต่อการทาํงานเป็นทีม ดา้นกระบวนการทาํงาน
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ท่ีเป็นระบบ ในภาพรวมอยูใ่น  ระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  การท่ีทาํงานท่ีเป็นระบบเป็นการทาํงานอยา่ง

มีขั้นตอนหรือมีระบบการทาํงานเพื่อคน้ควา้หาความรู้หรือเพื่อแกปั้ญหาต่างๆเรียกขั้นตอนของการ

ทาํงานวา่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 1) ระบุปัญหา 2) ตั้งสมมุติฐาน 3) ทดลอง 4) สรุปผล           

อารีย ์ พนัธ์มณี, (2541, หนา้ 6) การเรียนรู้เทคนิคหรือกลยทุธ์ในการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพจึงเป็นการ

ยน่ระยะทางของชีวิต ประหยดัเวลา และถึงเสน้ชยัไดเ้ร็วกวา่ หลายองคก์ารเรามกัพบวา่ บุคลากรมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานไม่เท่ากนั จะเห็นวา่ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีมีนิสยัท่ีไม่ค่อยเหมาะสมหรือ

นิสยัไม่ค่อยดีในการทาํงาน เช่น ชอบทาํงานพลดัวนัประกนัพรุ่งเกียจคร้าน ขาดความอดทนท่ีจะรอคอย 

วิตกกงัวลถึงความลม้เหลว ไม่พอใจกบัการถูกตาํหนิจากนายมีความขดัแยง้ในหน่วยงาน จึงควรพฒันา

นิสยัท่ีดีเพื่อการทาํงานใหมี้ความสุขดว้ย                     

1.4  ดา้นแรงจูงใจ ครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขต  ดินแดง  

กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจต่อการทาํงานเป็นทีม ดา้นแรงจูงใจ ในภาพรวมอยูใ่น  ระดบัมาก 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  ดงัท่ี ชนิสรา  ศิลานุกิจ. (2558. หนา้ 30) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจในการทาํงานแบ่ง

ได ้2 รูปแบบ คือ เชิงเน้ือหา (Contents Theories) อธิบายถึงเน้ือหาของงาน เนน้ความทา้ทาย ความ

เจริญกา้วหนา้ โอกาส และความยอมรับต่อหนา้ท่ีในการทาํงานของพนกังานเชิงกระบวนการ (Process 

Theories) อธิบายถึงกระบวนการในการทาํงานไม่เนน้ท่ีการทาํงานโดยตรง แต่เนน้ท่ีการรับรู้ ความเขา้ใจ

ท่ีมีต่อการทาํงาน และการตดัสินใจ 

1.5 ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขต     ดิน

แดง  กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจต่อการทาํงานเป็นทีม ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ในภาพรวมอยูใ่น  

ระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  วฒันธรรมองคก์ารเป็นความเช่ือ ความรู้สึก พฤติกรรม และสญัลกัษณ์ท่ีมีอยู่

ในองคก์ร แต่ถา้กล่าวอยา่งจาํเพาะเจาะจงแลว้ หมายถึง ปรัชญา อุดมการณ์ ความเช่ือ ความรู้สึก คติฐาน 

(Assumption) ความคาดหวงั เจตคติ บรรทดัฐาน (Norms) และค่านิยม (Value) ดงัท่ี ศิริพงษ ์  เศาภายน 

(2558. หนา้ 51) ซ่ึงแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีชดัเจนของวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ประจาํและสงัเกตได ้(Observed Behavioral Regularities) เม่ือสมาชิกในองคก์รไดพ้บปะ หรือ

ปฏิสมัพนัธ์กนั จะมีการใชส่ิ้งต่างๆต่อไปน้ีอยา่งเดียวกนั ไดแ้ก่ ภาษา ค่านิยม ประเพณี หรือพิธีการท่ี

คลา้ยคลึงกนัและปฏิบติัตามๆกนั บรรทดัฐาน (Norms) เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมในกลุ่มท่ีปฏิบติังาน

ร่วมกนั บรรทดัฐานเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรมเพื่อใหผ้ลการปฏิบติัเป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของของ

บุคลากรในองคก์ร ค่านิยมท่ีเด่นชดั (Dominant Value) องคก์ารสนบัสนุนและคาดหวงัในสมาชิกของ
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องคก์ารเสนอค่านิยมหลกั เป็นตน้วา่โรงเรียนท่ีมีความตอ้งการใหค้รูและนกัเรียนมีประสิทธิภาพสูง 

อตัราการขาดเรียนและหยดุเรียนกลางคนันอ้ยและประสิทธิภาพการบริหารงานสูง ปรัชญา (Philosophy) 

เป็นแนวโนม้ทาํใหเ้กิดความเช่ือวา่บุคลากรจะไดรั้บการกระทาํอยา่งไร โรงเรียนต่างๆมกัมีขอ้ความ

แสดงปรัชญาและพนัธกิจของโรงเรียนนั้นๆ กฎกติกา (Role) เป็นขอ้ตกลงท่ีผูม้าใหม่ตอ้งเรียนรู้ระเบียบ 

กฎเกณฑแ์ละปฏิบติัตามจะทาํใหส้มาชิกในองคก์ารยอมรับ ความรู้สึก (Feelings)  เป็นบรรยากาศ

โดยรวมในองคก์ารทางกายภาพ และวิธีท่ีคนในองคก์ารจะไดพ้บปะกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

วฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารการศึกษาในหลายๆ ดา้น เป็นตน้วา่ โครงสร้างของ

องคก์ารหรือองคก์ร แรงจูงใจ ภาวะผูน้าํ ความร่วมมือ เพื่อใหเ้กิดการทาํใหเ้กิดการทาํงานอยา่งมีระบบ 

เกิดการทาํงานเป็นทีมจนเกิดการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื  

2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจของครูต่อการทาํงาน

เป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  บุคคลากรใน

โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ไม่มีการแบ่งระดบั

ความสาํคญัและมีความเท่าเทียมเสมอกนัในเร่ืองเพศ แต่คาํนึงถึงควมรู้ความสามารถของบุคลากรเป็น

สาํคญั ยอมรับและใหเ้กียติ เป็นกลัยณมิตรอยูแ่บบพีน่อ้ง 

3. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความพึงพอใจ

ของครูต่อการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกลู) สาํนกังานเขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ี

เน่ืองมาจาก  ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัไม่มีผลต่อความสามคัคี ทาํงานร่วมกนัทาํใหก้ารปฏิบติังาน

ร่วมกนัตอ้งพงึพาอาศยัประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดจากครูรุ่นพี่สู่ครูนอ้ง การสอนงาน ความสามารถและ

ความยนิยอมพร้อมใจของทุกคน และสมาชิกของกลุ่มตอ้งยอมรับความคิดเห็นเร่ืองการทาํงานร่วมกนั

เป็นกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัได ้โดยเฉพะอยา่งยิง่การแบ่งงานตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทาํใหค้รูในกลุ่มวิชาเอกเดียวกนัทาํงานง่ายข้ึน และเขา้ในในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

นาํไปสู่การสร้างทีมงานเกิดกระบวนารทาํงานท่ีเป็นระบบ ดงัท่ี สุนทร  พลวงค ์(2551, หนา้ 47) ได้

กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมวา่ การทาํงานเป็นทีมใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นั้น ตอ้งมีการแบ่งทั้งงาน หนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหบุ้คลากรตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งความ
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ถนดัของแต่ละบุคคล ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่บุคลากรมีความสามารถต่างกนั ถนดัหรือเช่ียวชาญคนละ

ดา้น การประสานงานร่วมมือร่วมใจกนัการทุ่มเทกาํลงัความคิดและสติปัญญายอ่มนาํมาซ่ึงความสาํเร็จ

ของงาน การทาํงานเป็นทีมท่ีเกิดข้ึนผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างเง่ือนไข ใหก้ลุ่มบุคลากรภายในองคก์ร

ตระหนกัวา่พวกตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยเพ่ือนําไปใช้ 

1.  ดา้นภาวะผูน้าํ โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นผูน้าํ ความกลา้แสดงออก 

พฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และแสดงศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ และผูต้ามท่ีดี 

2. ดา้นความร่วมมือ จดัทาํครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมความร่วมมือ ใหเ้กิดกระบวนการการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบช่วย เหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหน่ึง การทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน

ในทางต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

3. ดา้นกระบวนการทาํงานท่ีเป็นระบบ การท่ีทาํงานอยา่งมีขั้นตอนหรือมีระบบการทาํงานเพื่อ

คน้ควา้หาความรู้หรือเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ร่วมกนั เกิดระบบงานท่ีเป็นปัจจุบนั 

4. ดา้นแรงจูงใจ เนน้ความทา้ทาย ความเจริญกา้วหนา้ โอกาส และความยอมรับต่อหนา้ท่ีในการ

ทาํงานของครู 

5. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ความเคารพตามลาํดบัอาวโุส ความรักความกลมเกลียวกนัฉนัพี่นอ้ง 

ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกนัฉนัญาติ การเล่ือนตาํแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถประกอบ

กบัความอาวโุส 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อครูในการสร้างทีมงานคุณภาพ ในโรงเรียนในสาํนกังานเขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษารูปแบบการสร้างทีมงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาํมาปรับใชใ้นการสร้างทีมงานใน

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฏร์อนุกลู) 
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