
การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวผ่องอาํไพ  สระเพช็ร* 

 

บทคัดย่อ   

 การวจิยัเร่ืองการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการบริหาร

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  

อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดั

สมุทรปราการ  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ และประสบการณ์การทาํงาน  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  Random  

Samping)  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามการบริหารการทาํงานเป็น

ทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  

จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ตั้งแต่  0.25-0.82  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  

.96  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่า

ที  (t-test)  แบบสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  groups)  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (One way Analysis of Variance)  โดยมีการทดสอบความแตกต่างกนัรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่  

(Scheefe’s  post  hoc  comparison)   

ผลการวจิยัพบวา่   

1.  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก   

2.  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ และประสบการณ์การ

ทาํงานของครู  ดงัน้ี   

*นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



  2.1  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั

โดยภาพรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการประสานงาน  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ 

และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นการ

ติดต่อส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.2  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีอายตุ่างกนั

โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

  2.3  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์

การทาํงานต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม  และดา้น

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นการประสานงาน  

และการมีความคิดสร้างสรรค ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

คําสําคัญ  

 การบริหารสถานศึกษา,  การทาํงานเป็นทีม,  การบริหารการทาํงานเป็นทีม 

บทนํา 

 ในปัจจุบนัการบริหารองคก์ารทุกองคก์าร มุ่งท่ีจะพฒันาคุณภาพการทาํงานใหมี้คุณภาพ และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยงานนั้นเป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการทาํงานเป็นทีม  

เพราะการท่ีองคก์ารจะทาํงานสาํเร็จดว้ยดีตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรหลายๆ ฝ่าย ทั้งน้ีเพราะ

องคก์ารคือ กลุ่มของบุคคลท่ีเกิดจากพื้นฐานแนวคิดและความเช่ือวา่ลาํพงัคนคนเดียวไม่สามารถดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารท่ีปรารถนาใหง้านสาํเร็จดว้ยมาตรฐานอนัดีเยีย่ม  ดว้ย

เหตุผลท่ีวา่คนคนเดียวขาดกาํลงัความสามารถ  สติปัญญา  เวลาและศกัยภาพท่ีจะดาํเนินกิจกรรมใดๆ ให้

สาํเร็จลุล่วงไป ดงันั้น บุคคลจึงมุ่งแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ  เพื่อให้เป้าหมายท่ีวางไวส้ัมฤทธ์ิผลหรือ

แมแ้ต่ปัจจุบนัน้ี เป็นยคุโลกาภิวฒัน์เป็นยคุของการแข่งขนัแต่ละองคก์ารตอ้งมีการปรับปรุง และพฒันา

คุณภาพเพื่อให้องคก์ารของตนดาํรงอยูไ่ดแ้ละพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแนวความคิด

ใหม่ทางการบริหารจดัการในเร่ืองขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ก็ไดเ้นน้รูปแบบของการบริหารงานท่ีเนน้การ

พฒันาสภาวะผูน้าํในองคก์าร ควบคู่กบัการเรียนรู้ร่วมกนั  ก่อใหเ้กิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 



ประสบการณ์ ทกัษะระหวา่งกนัและกนั เพื่อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานใหไ้ดอ้ยา่งดีเลิศ  และยกระดบัการ

พฒันาการดา้นความสามารถขององคก์ารเพื่อให ้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของ

สังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledgebased society) ท่ีมีความซบัซอ้นและหลากหลาย  ทาํใหผู้บ้ริหารจะตอ้ง

รู้จกัแบ่งงาน หรือมอบอาํนาจ และกระจายหนา้ท่ี และรับผดิชอบใหแ้ก่ทุกคนในองคก์าร  โดยใหทุ้กคนใน

องคก์ารช่วยกนัปฏิบติัในลกัษณะของการทาํงานเป็นทีม  ซ่ึงเป็นรูปแบบการ ทาํงานท่ีเกิดจากความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกฝ่ายในองคก์าร  เน่ืองจากทุกฝ่ายในองคก์ารสามารถมีบทบาทต่อการปฏิบติังาน  เพราะ

สามารถมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทาํใหก้ารทาํงานต่างๆ  เป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  (ประจวบ  แจโ้พธ์ิ,  2556,  หนา้ 272) 

การทาํงานเป็นทีมนบัวา่มีคุณค่าต่อองคก์ารในหลายประเด็น  เน่ืองจากการทาํงานเป็นทีมเกิดจาก

การประสานสัมพนัธ์ความสามารถท่ีแตกต่างกนัของบุคคลหลายฝ่าย  การมีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงานและการตดัสินใจ  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตลอดจนการ

รับรู้ในการเป็นสมาชิกของทีม ส่ิงเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การสร้างสรรค ์ พฒันา  และยกระดบัผลงานขององคก์าร 

การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  การคิดคน้นวตักรรม  การแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อสร้าง

เครือข่าย  และเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารในองคก์ารตลอดจนการสร้างรงจูงใจ  ความพึงพอใจและ

บรรยากาศของความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร  อยา่งไรก็ตามอาจตอ้งคาํนึงอยูบ่า้งวา่การทาํงานเป็นทีม

นั้นผูบ้ริหารตอ้งใชท้กัษะในการบริหารจดัการอยา่งสูงในการประสานความแตกต่างหรือหากทีมมีขนาด

ใหญ่อาจเกิดภาวะหลีกเล่ียงไม่ร่วมมือกนัทาํงานอนัเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อความลม้เหลวของทีมและองคก์ารได้

เช่นกนั  (ภิญโญ  มนูศิลป์,  2551,  หนา้ 4)   ดงัคาํกล่าวท่ีวา่  การทาํงานเป็นทีม คือ หวัใจสาํคญัของการ

ทาํงาน เพราะ “งานท่ีวา่ยากก็สามารถสาํเร็จไดง่้ายๆ ดว้ยความสามคัคี”  สาํหรับขั้นตอนการสร้างความ

สามคัคีเร่ิมจากสมาชิกในทีมทุกคนตอ้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างอยา่งไม่มีอคติ  การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมท่ีดีข้ึนและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งเตม็ความสามารถ  มีนํ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยคิดวา่  “เราตอ้งช่วยเหลือคนอ่ืนก่อน  แลว้คนอ่ืนก็จะมา

ช่วยเรา”  (ทองพนัชัง่  พงษว์ารินทร์,  2552,  หนา้ 6) 

ดงันั้นความสาํเร็จขององคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัการบริหารการทาํงานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารจึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการในการบริหาร

ทีมงานใหก้ระจ่างชดัในทุกแง่มุม  ไม่วา่จะเป็นหลกัการ  องคป์ระกอบ  และการกาํหนดวตัถุประสงคข์อง

การทาํงานเป็นทีม  ตลอดจนวธีิกระตุน้หรือจูงใจใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหที้มงานได้

ช่วยกนัทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายขององคก์าร  หากผูบ้ริหารสามารถเรียนรู้และนาํมาใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  จะส่งผลดีต่อองคก์ารเป็นอยา่งมาก  ทั้งในดา้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั



ใหแ้ก่องคก์าร  และในดา้นการสร้างความแขง็แกร่งขององคก์าร  ทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

(ทองทิพภา  วิริยะพนัธ์ุ,  2553,  หนา้ 11) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ถา้สถานศึกษาใดมีการบริหารจดัการการทาํงานเป็นทีมไดมี้

ประสิทธิภาพจะส่งผลใหก้ารบริหารในสถานศึกษาประสบผลสาํเร็จดว้ย  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสภาพการทาํงานเป็นทีมในแต่ละ

ลกัษณะอยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด  เพื่อเป็นขอ้มูลในการนาํมาบริหารการทาํงานเป็นทีมของครูใน

สถานศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาบริหารการทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งเหมาะสม  อนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันา ปรับปรุงระบบการบริหารงานท่ีจะทาํ

ใหส้มาชิกในองคก์รมีการร่วมมือร่วมใจทาํงานในสถานศึกษาอยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ อนัจะ

ส่งผลใหส้ถานศึกษาบรรลุเป้าหมายดว้ยเช่นกนั 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน                 

นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ 

และประสบการณ์การทาํงาน 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการบริหารหารทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมิน-

ทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกรอบการศึกษาคน้ควา้

ดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่   ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  

อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 160   คน   และกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่   ครู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวน  113  

คน  ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกน  (อา้งอิงในบุญชม  ศรีสะอาด,  2556,  

หนา้ 43)  ดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified  Random  Samping) 



 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

1.  ตวัแปรตน้  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ และประสบการณ์การทาํงาน 

2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มี 5 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น

การติดต่อส่ือสาร  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการประสานงาน  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ และดา้นการ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

แบบสอบถามการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน  โดยตอน

ท่ี 1  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)  และตอนท่ี 2  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั

ของลิเคอร์ท (Likert Scale)  จาํนวน 50 ขอ้ เม่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในดา้นความเท่ียงตรงใน

เน้ือหา (Content Validity) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.60 – 1.00  ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 

0.25-0.82 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ

นบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-

test)  แบบสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั  (Independent  groups)  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One way Analysis of Variance)  โดยมีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่  (Scheefe’s  post  

hoc  comparison) 

ผลการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  

ผูว้จิยัไดท้าํงานวิเคราะห์ขอ้มูล  นาํเสนอผลการวิจยั  และแปลความหมายตามลาํดบัดงัน้ี 

 ผลการศึกษาการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ   



ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ (𝐗𝐗�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ 

โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ด้าน N  S.D. ระดับพฤติกรรม 

1. การติดต่อส่ือสาร 113 3.78 .520 มาก 

2. การร่วมมือ 113 3.73 .561 มาก 

3. การประสานงาน 113 3.83 .554 มาก 

4. การมีความคิดสร้างสรรค ์ 113 3.69 .556 มาก 

5. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 113 3.71 .572 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 113 3.75 .506 มาก 

 

จากตารางท่ี  1  แสดงวา่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมิน-

ทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการเปรียบเทยีบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินู

ทศิ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามเพศ  อายุ  และ

ประสบการณ์การทาํงาน 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามเพศ 

ด้าน เพศชาย เพศหญงิ  

t 

 

p 
 S.D.  S.D. 

1. การติดต่อส่ือสาร 

2. การร่วมมือ 

3. การประสานงาน 

4. การมีความคิดสร้างสรรค ์

5. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

3.59 

3.63 

3.77 

3.61 

3.63 

.64 

.50 

.51 

.59 

.56 

3.85 

3.76 

3.85 

3.72 

3.74 

.52 

.58 

.57 

.54 

.58 

-2.432 

-1.137 

     -.681 

     -.943 

     -.942 

  .017* 

   .258 

  .497 

  .348 

  .348 

ค่าเฉล่ียรวม 3.64 .48 3.78 .51 -1.316 .191 

*p < .05 

𝐗𝐗� 

𝐗𝐗� 𝐗𝐗� 



จากตารางท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  โดยจาํแนกตามเพศ  พบวา่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศ

ต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมมือ  ดา้นการประสานงาน ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ 

และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนดา้นการ

ติดต่อส่ือสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางที ่3 การเปรียบเทยีบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ 

ด้าน แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม .218 3 .073 .263 .852 

ภายในกลุ่ม 30.045 109 .276   

รวม 30.263 112 

 

   

2. การร่วมมือ ระหวา่งกลุ่ม .200 3 .067 .207 .891 

 ภายในกลุ่ม 35.100 109 .322   

 รวม 35.300 112    

3. การประสานงาน ระหวา่งกลุ่ม .063 3 .021 .067 .977 

ภายในกลุ่ม 34.352 109 .315   

รวม 34.416 112    

4. การมีความคิด

สร้างสรรค ์

 

 

ระหวา่งกลุ่ม 

 

.148 

 

3 

 

.049 

 

.156 

 

.926 

ภายในกลุ่ม 34.482 109 .316   

รวม 34.630 112    

5. การปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม .571 3 .190 .575 .633 

ภายในกลุ่ม 36.084 109 .331   

รวม 36.655 112    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้าน แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม .071 3 .024 .091 .965 

 ภายในกลุ่ม 28.569 109 .262   

 รวม 28.640 112    
 

จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  โดยจาํแนกตามอาย ุพบวา่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีอายุ

ต่างกนั ในภาพรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการประสานงาน  

ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และดา้นการมีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  
 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 

ด้าน แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. การติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 1.007 2 .504 1.894 .155 

ภายในกลุ่ม 29.256 110 .266   

รวม 30.263 112    

2. การร่วมมือ ระหวา่งกลุ่ม 1.183 2 .592 1.908 .153 

 ภายในกลุ่ม 34.117 110 .310   

 รวม 35.300 112    

3. การประสานงาน ระหวา่งกลุ่ม 2.073 2 1.037 3.526 .033* 

ภายในกลุ่ม 32.342 110 .294   

รวม 34.416 112    

4. การมีความคิด

สร้างสรรค ์

 

ระหวา่งกลุ่ม 1.382 2 .691 2.287 .106 

ภายในกลุ่ม 33.248 110 .302   

รวม 34.630 112    

      



ด้าน แหล่งความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

5. การปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.965 2 1.482 4.840 .010* 

ภายในกลุ่ม 33.690 110 .306   

รวม 36.655 112    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 1.434 2 .717 2.900 .059 

 ภายในกลุ่ม 27.206 110 .247   

 รวม 28.640 112    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั  .05 
 

จากตารางท่ี 4   ผลการเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน  พบวา่  การบริหาร

การทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ตาม

ความคิดเห็นครูท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั  ในภาพรวมและรายดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร  

ดา้นการร่วมมือ  และดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนดา้นการประสานงานและดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05   
 

ตารางที ่ 11  ผลการเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูทีม่ี

ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัต่อด้านการประสานงาน 

ประสบการณ์ทาํงาน  ตํ่ากว่า  5  ปี 5  -  10  ปี 11  ปีขึน้ไป 

 
𝐗𝐗� 3.82 3.97 3.63 

ตํ่ากวา่  5  ปี 

5  -  10  ปี 

11  ปีข้ึนไป 

3.82 

3.97 

3.63 

- 

 

 

-.158 

- 

 

.187 

.344* 

- 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั  .05 
 

จากตารางท่ี  11  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี



ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัในดา้นการประสานงาน  พบวา่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ตามความคิดเห็นครูท่ีมีประสบการณ์การ

ทาํงาน  5  -  10  ปี  กบั 11  ปีข้ึนไป  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ครูท่ีมี

ประสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี   กบั 5-10 ปี  และตํ่ากวา่  5  ปี  กบั  11  ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   

ตารางที ่ 12  ผลการเปรียบเทียบการบริหารการทาํงานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูทีม่ี

ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัต่อด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ประสบการณ์ทาํงาน  ตํ่ากว่า  5  ปี 5  -  10  ปี 11  ปีขึน้ไป 

 
𝐗𝐗� 3.83 3.79 3.44 

ตํ่ากวา่  5  ปี 

5  -  10  ปี 

11  ปีข้ึนไป 

3.83 

3.79 

3.44 

- 

 

 

.036 

- 

 

.384* 

.347* 

- 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั  .05 

จากตารางท่ี  12  ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี

ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัในดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

พบวา่  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พฒันาการ ตามความคิดเห็นครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่  5  ปี  กบั  11  ปีข้ึน และ 5  -  10  ปี  

กบั 11  ปีข้ึนไป  มีความคิดเห็นต่อการบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ตํ่ากวา่ 5 ปี กบั 5-10 ปี  มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
 

สรุปผลการวจัิย 

1. การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม 

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการประสานงาน ดา้นการติดต่อส่ือสาร  

ดา้นการร่วมมือ  ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ ตามลาํดบั   

 



2. การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม 

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีสถานภาพส่วน

บุคคลในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตาม

สถานภาพส่วนบุคคล พบวา่   

2.1 การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นการติดต่อส่ือสาร  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการ

ประสานงาน  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีอายตุ่างกนัไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในทุกดา้น  คือ  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นการมีส่วนร่วม  

ดา้นการประสานงาน  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  

  2.3  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์

การทาํงานต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในดา้นการประสานงาน  และการมี

ความคิดสร้างสรรค ์ ส่วนดา้นการติดต่อส่ือสาร  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม  และดา้นการปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผล   

1. การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม 

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของครู  ในภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความคิดเห็นดา้นการประสานงานมากท่ีสุด  รองลงมา

การติดต่อส่ือสาร  การร่วมมือ    การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และการมีความคิดสร้างสรรค ์ ตามลาํดบั   ทั้งน้ี

เพราะผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัและตระหนกัในการสร้างความไวว้างใจระหวา่งบุคลากรใหมี้การติดต่อ 

ส่ือสารระหวา่งกนั  การร่วมมือ การประสานงาน  ความคิดสร้างสรรค ์ และการปรับคุณอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้

เกิดการบริหารงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงัท่ีทองทิพภา  วริิยะพนัธ์ุ  (2553,  หนา้ 11)  กล่าววา่  

ความสาํเร็จขององคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัการบริหารการทาํงานเป็นทีมใหมี้ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึงมีความ

จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการในการบริหารทีมงานใหก้ระจ่างชดัใน

ทุกแง่มุม  ไม่วา่จะเป็นหลกัการ  องคป์ระกอบ  และการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการทาํงานเป็นทีม  ตลอด 

จนวธีิกระตุน้หรือจูงใจให้เกิดการทาํงานเป็นทีมอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ประจวบ  แจ้

โพธ์ิ  (2556)  เร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการทาํงานเป็นทีมของครูใน



โรงเรียนสาํนกังานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร พบวา่  บทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการทาํงานเป็น

ทีมของครูในโรงเรียน สาํนกังานเขตบึงกุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและราย

ดา้นมีบทบาทอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ทั้งน้ีการท่ีจะทาํงานมีประสิทธิภาพสูงนั้น  ทีมงานทุกคนจะตอ้งมี

ความคิด  มีทศันคติท่ีดีในการทาํงานร่วมกนั  ซ่ึงรูมิก (Romig) ไดก้ล่าววา่  คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในการ

ทาํงานเป็นทีมจะตอ้งมีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการติดต่อท่ีดีทั้งสองทางเกิดการคิดใหม่ ๆ ท่ี

สร้างสรรคเ์พือ่มาพฒันาปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององคก์าร 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหที้มงานทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสานกนัไดดี้นั้นข้ึนอยูก่บั

คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในการทาํงาน  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ 5C คือ การติดต่อส่ือสาร  การร่วมมือ  การประสานงาน  

มีความคิดสร้างสรรค ์ และปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง  

2. การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม 

อุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีสถานภาพส่วน

บุคคล  ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเพราะในการ

บริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัในการทาํงานเป็นทีม  

มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดี  รวดเร็ว   ทาํใหค้รูเกิดความร่วมมือกนัเม่ือเกิดปัญหาก็ร่วมกนัคิด  ร่วมกนั

แกปั้ญหางานนั้นประสบผลสาํเร็จไดง่้าย  ส่งผลใหก้ารบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ  มนสิการณ์  อรุณภิพฒัน์  (2555)  เร่ือง  การทาํงานเป็นทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนของโรงเรียนในอาํเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม  พบวา่  

การทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน  และครูผูส้อนของโรงเรียนในอาํเภอธาตุพนม  

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  จาํแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่  

2.1 การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกนั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้นการติดต่อส่ือสาร  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการ

ประสานงาน  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารมีการตดัสินใจ สั่งการโดยผา่นหวัหนา้งานตามลาํดบั

ขั้นตอน มีการแลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  แต่ในบางคร้ังอาจมีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารไม่ชดัเจน  ทาํให้

เกิดการส่ือสารท่ีผดิพลาด  ส่งผลใหค้รูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในดา้นการส่ือสารแตกต่างกนัตามเพศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของประจวบ  แจโ้พธ์ิ  (2556)  เร่ือง 

ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สาํนกังานเขตบึง

กุ่ม สังกดักรุงเทพมหานคร  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารในการพฒันาการทาํงานเป็น

ทีมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

2.2  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  



เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีอายตุ่างกนัใน

แต่ละดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษาพฒันาการ มีลกัษณะการทาํงานเป็นทีมหรือมีการทาํงานร่วมกนัทุกฝ่ายงาน  และในการทาํงาน

เป็นลกัษณะเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานในการวางแผนการทาํงาน  เพื่อลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงทุก

คนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกนั  ไม่ใช่คนใดคนหน่ึง  ไม่วา่บุคคลนั้นจะอายมุากนอ้ยอยา่งไร  จึงทาํให้

ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวจิยัของของนภสร  เจริญโพธ์ิและคณะ (2558)   เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของอาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  พบวา่  อายตุ่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ

การทาํงานเป็นทีม  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05     

2.3  การบริหารการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  อาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์

ต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในดา้นการประสานงาน  และการมีความคิด

สร้างสรรค ์ ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม  และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05ทั้งน้ีเพราะระบบการทาํงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ซ่ึง

ภายในองคก์ารมีบุคลากรหลายตาํแหน่ง  และภายในกลุ่มงานก็มีบุคลากรหลายตาํแหน่งท่ีทาํงานร่วมกนั  ใน

บางคร้ังอาจจะมีการประสานงานท่ีผดิพลาด ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ รวมไปถึง

การมีความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงแสดงถึงสถานะตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัทาํใหค้วามเช่ียวชาญในการทาํงาน

แตกต่างกนัดว้ย  ส่งผลใหค้รูมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในดา้นการประสานงานและดา้นการมีความคิดสร้างสรรคต่์างกนัตามประสบการณ์ทาํงาน  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัวจิยัของนภสร  เจริญโพธ์ิและคณะ (2558)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  พบวา่  ประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05     

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 ผลการวจิยั พบวา่ การบริหารการทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษาโรงเรียนนว-     มินทราชินูทิศ 

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมสูงสุด   คือ   

1. ควรส่งเสริมดา้นการส่ือสาร  การประสานงาน  และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงเพศ   

และประสบการณ์การทาํงาน  เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นทีมนั้นประสบผลสาํเร็จ 

 



2. สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งกนั เพื่อเป็นการสร้างความ

ไวว้างใจกนัซ่ึงจะนาํไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรพฒันารูปแบบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาและครู 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการพฒันาการทาํงานเป็นทีม และนาํเสนอแนวการพฒันาการ  

ทาํงานเป็นทีม 
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