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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการทํางาน
เปMนทีมของครู 2)เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 มีการดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและ
สภาพที่พึงประสงคการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน
เขต 4 กลุSมตัวอยSางไดRแกSผูRบริหารและครูในสถานศึกษา จํานวน 322 คน ไดRมาโดยการสุSมตัวอยSาง
แบบหลายขั้นตอน ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ประเมินโปรแกรมโดยผูRทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน
ซึ่งไดRมาโดยใชRวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล ประกอบดRวย แบบสอบถาม
แบบสั ม ภาษณ และแบบประเมิ น สถิ ติที่ใ ชRในการวิ เ คราะหขR อ มู ล ไดR แกS รR อ ยละ คS าเฉลี่ ย และ
สSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยพบวSา 1. การทํางานเปMนทีมของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกSน เขต 4 มีสภาพปจจุบันโดยรวมอยูSในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงคโดยรวมอยูSในระดับ
มากที่สุด 2. โปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกSน เขต 4 ประกอบดRวย 6 องคประกอบ คือ 1)ความสําคัญของโปรแกรม 2)วัตถุประสงคของ
โปรแกรม 3)โครงสรRางของโปรแกรม 4)วิธีดําเนินการพัฒนา 5)เนื้อหาและสาระสําคัญของโปรแกรม
และ 6)การประเมินผล
คําสําคัญ : 1. การพัฒนาโปรแกรม 2. โปรแกรมเสริมสรRาง 3. การทํางานเปMนทีม
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study current conditions and
desirable conditions of teachers’ team work under Khon Kaen Primary Educational Service
Area Office 4, 2) to developing the teachers’ team work enhance program under Khon Kaen
Primary Educational Service Area Office 4. This research had 2 phases; Phase 1 to study
current conditions and desirable conditions of teachers’ team work under Khon Kaen
Primary Educational Service Area Office 4. The samples group consisted of 322 directors
and teachers selected by multi-stage sampling. Phase 2to developing the teachers’
team work enhance program under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4,
program assessed by 7 luminaries selected by purposive sampling. Research instrument
were questionnaire, interviews and assessment form. The statistics used for analyzing
data were percentage, mean and standard deviation.
The result of research were found: 1. The current conditions of teachers’
team work under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4 overall were
at high levels and the desirable conditions overall were at highest levels. 2. The
teachers’ team work enhance program under Khon Kaen Primary Educational Service
Area Office 4 consisted 6 components were as follows 1) The importance of program
2) Program objectives 3) Program structure 4) Development methods 5) Content and
essence of the program and 6) Evaluation.
Keywords : 1. Program Development 2. Enhance Program 3. Team Work
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1. ความสําคัญและที่มาของปeญหาที่ทําการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกRไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 8 กําหนดใหR “สังคมมีสSวนรSวนในการจัดการศึกษา” โดยการมีสSวนรSวมอยSางแทRจริงมีความ
ครอบคลุมทั้งการเขRามาเปMนสSวนหนึ่งของการดําเนินงาน (Participate) การเขRามารSวมมือรSวมใจเพื่อ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหRบรรลุวัตถุประสงค (Collaborate) และการประสานงานระหวSางกลุSม
ตSางๆ (Coordinate) ซึ่งการมีสSวนรSวมจะตRองเกิดขึ้นภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ทุ กระดับ ทั้งสSวนกลางเขตพื้ นที่และโรงเรี ยน รวมไปถึง ระหวSางสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับกับองคกรอื่นๆภายนอกอีกดRวย เชSน กระทรวงมหาดไทย องคกรเอกชน
องคกรศาสนาและภาคประชาชนโดยเมื่อถึงระดับพื้นที่และโรงเรียน การมีสSวนรSวมของภาคประชาชน
จะมีบทบาทสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหSงชาติ, 2542 : 39-40)
ครูเปMนปจจัยสําคัญในระดับโรงเรียนที่สSงผลตSอการเรียนรูRของนักเรียนมากที่สุดจากการ
ทดสอบระดับนานาชาติประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูRสูงจะมีแนวโนRมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงกวSาขณะเดียวกันประเทศที่มีประชากรมีการศึกษาดีมีคุณภาพจะมีความเปM นประชาธิปไตยและ
เสถียรภาพทางการเมืองและสังคมสูงกวSา (Hanushek and Rivkin, 2010 : 267) และการจัดการศึกษา
ไมSสามารถทําลําพังเพียงคนเดียวไดRจําตRองอาศัยการรSวมแรงรSวมใจประสานรSวมมือกันทํางานเปMนทีม
ซึ่งในปจจุบันหนSวยงานตSางๆ ไมSวSาจะเปMนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจตSางก็พยายามปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการใหRมีรูปแบบวิธีการทํางานเปMนทีมแทนที่จะมุSงบุคคลเพียงคนเดียวเพราะ
การทํางานเปMนกลุSมชSวยสรRางความรSวมมือรSวมใจและสSงผลตSอการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุง
ฟ~•นฟู อ งคการไดR ม ากกวS าการทํ างานเปMนที ม จึง เกิ ดเปM นปจจั ยพื้ นฐานสําคั ญ ที่ องคกรตR อ งการจาก
พนักงานทุกคนทุกระดับเพื่อการดําเนินงานขององคการเปMนไปอยSางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดการสรRางและการพัฒนาการทํางานเปMนทีมนับเปMนเทคนิคการพัฒนาองคการที่สําคัญอยSางหนึ่ง
(สุนันทา เลาหนันทน, 2549 : 13) การทํางานเปMนทีมเปMนหนึ่งในสมรรถนะหลักของครู เปMนการสรRาง
วัฒนธรรมดRานการประสานสัมพันธ การทํางานรSวมกับบุคคลอื่น ชSวยใหRสมาชิกเกิดการเรียนรูRซึ่งกัน
และกันเห็นการทํางานของผูRนําและเพื่อนรSวมงาน เปMนแนวทางในการพัฒนาขRาราชการและเจRาหนRาที่
ของรัฐทุกคนที่ตRองปรับตัวอยSางมากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนองตSอความตRองการและ
ความคาดหวังของผูRรับบริการอยSางแทRจริง ซึ่งสอดคลRองตามยุทธศาสตรการพัฒนาครูทั้งระบบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูสSวนใหญSจะเนRนดRาน
ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาตนเอง แตSสมรรถนะดRานการทํางานเปMนทีมยังไมSคSอยมีการศึกษาและพัฒนา
มากนัก การจัดการศึกษาใหRมีคุณภาพและไดRมาตรฐาน สอดคลRองกับความตRองการของบุคคลและ
สังคม มีความสําคัญอยSางยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งเปMนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศจึงจะตRองใหR
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ทุ ก ฝ• ายมี สS วนรS วมในการพั ฒ นาโดยเฉพาะหนS วยงานทางการศึ ก ษา (สํ านั ก งานคณะกรรมการ
ขRาราชการพลเรือน, 2548 : 4)
ทีมงานที่มีป ระสิท ธิผลจะกSอใหRเกิ ดประโยชนทั้งในดRานการปฏิบัติงานที่บรรลุเปƒาหมาย
ในการทํางานทั้งในเชิงผลผลิตและบริการหรือประโยชนในดRานเจตคติ นอกจากนี้การทํางานเปMนทีม
เปMนอีกปจจัยหนึ่งที่สรRางขวัญสรRางความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิก ทําใหRบุคลากรปรับปรุง
ความรูR ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทํ างานรSวมกันนํ าไปสูSความสํ าเร็จ ตามเปƒาหมายของ
องคกรกลุSม และบุคคลการทํางานเปMนทีมไมSใชSเพียงแคSเปMนการรวมตัวของคนจากที่ตSางๆเพื่อเขRากลุSม
ทํางานอยSางใดอยSางหนึ่งเทSานั้นแตSตRองมีการกSอตั้งสSงเสริมและพัฒนาเสมอเพื่อใหRสมาชิกและทีมงานมี
ศักยภาพและมีความพรRอ มในการทํางานโดยผูRบ ริหารจะตRองมีบ ทบาทหนRาที่และความรั บผิดชอบ
สําคัญในการสรRางสรรคและสนับสนุนใหRเกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง เปMนทีมงานที่แข็งแกรSงและมี
กลไกการทํางานที่สอดคลRองกับหลักการบรรลุเปƒาหมายองคกรซึ่งจะตRองผSานขั้นตอนการสรRางและ
พัฒนาทีมงานอยSางเปMนระบบตามกระบวนการพื้นฐานที่ถูกตRอง (ทองทิพภา วิริยะพันธุ, 2553 : 65)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ไดRนําเสนอผลการดําเนินงาน
ป„งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดRานคุณภาพการจัดการศึกษา พบวSา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผูRเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาป„ที่ 3 รวมความสามารถ 3 ดRาน เฉลี่ยลดลง
รR อ ยละ 0.39 ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานเพื่ อ ประกั นคุ ณภาพผูR เ รี ยน(O-NET)
ในระดับชั้นประถมศึกษาป„ที่ 6 ภาพรวมผลการทดสอบทุกกลุSมสาระการเรียนรูRมีคSาเฉลี่ยลดลงรRอยละ
2.17 ซึ่งต่ํากวSาคSาเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุSมสาระผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ประกันคุณภาพผูRเรียน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป„ที่ 3 ต่ํากวSาคSาเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุSมสาระ
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4, 2562 : 12) ผลงานดังกลSาวแสดงใหRเห็นวSา
การทํางานของครูยังตRองการไดRรับการสSงเสริมใหRมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพือ่ ใหRไดRผลงานที่
ดียิ่งขึ้นกวSาเดิม
จากเหตุผลดังกลSาวขRางตRน ผูRวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางทํางานเปMนทีมของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 เพื่อใหRครูสามารถพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ของครูในลักษณะของทีม และนําผลวิจัยที่ไดRมาปรับปรุงเปMนขRอเสนอเชิงนโยบายในการกําหนดการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน
เขต 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอยSางตSอเนื่องและมีคุณภาพตSอไป
2. วัตถุประสงคgของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4
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2.2 เพื่อพั ฒนาโปรแกรมเสริม สรR างการทํางานเปM นที มของครู สัง กัดสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4
3. ประโยชนgที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดRขRอมูลสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการทํางานเปMนทีม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 สําหรับผูRบริหารและหนSวยงานตRนสังกัด เพื่อทราบขRอมูล
สภาพการทํางานเปMนทีมในปจจุบัน และทราบความตRองการพัฒนาขององคกรดRานการทํางานเปMนทีม
ซึ่งจะนําไปใชRในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาการทํางานเปMนทีมตSอไป
3.2 ไดRโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 สําหรับผูRบริหาร ผูRสนใจ และหนSวยงานตRนสังกัด ซึ่งสามารถนําไปปรับ
ใชRในการพัฒนาการทํางานเปMนทีมในหนSวยงานของตนเองตSอไป
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยแบSงเปMน 2 ระยะ มีการดําเนินการวิจัย ดังตSอไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ดRานการทํางานเปMนทีมของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ประชากร ไดRแกS ผูRบริหารและครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ป„การศึกษา 2562
จํานวนโรงเรียน 175 โรง เปMนผูRบริหาร จํานวน 155 คน และครู จํานวน 1,793 คน รวมประชากร
ทั้ ง สิ้ น 1,948 คน กลุS ม ตั วอยS างที่ใชRในการวิ จั ยครั้ ง นี้ไดR แ กS ผูR บ ริ ห ารและครูในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ป„การศึกษา 2562 จํานวน 322 คน โดยมี
ขั้นตอนกําหนดกลุSมตัวอยSางโดยการใชRตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43)
ไดRขนาดกลุSมตัวอยSาง จํานวน 322 คน โดยใชRวิธีการสุSมตัวอยSางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชRใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการทํางานเปMนทีม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 เปMนแบบสอบถามแบSงออกเปMน 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1
เปMนแบบตรวจสอบรายการ เปMนขRอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูRตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 เปMน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการทํางานเปMนทีมของครู เปMนแบบ
มาตราสSวนประมาณคSา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert ตอนที่ 3 ขRอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขRอมูล ผูRวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขRอมูลดRวยตนเองและฝากผSานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 การวิเคราะหขRอมูล ทําการวิเคราะหขRอมูลโดยใชRสถิติพื้นฐาน
ไดRแกS คSาเฉลี่ย และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 มีการดําเนินการวิจัย ดังตSอไปนี้
2.1 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีดRานการพัฒนาครูในการทํางานเปMนทีมจากโรงเรียนตRนแบบ 3 แหSง
2.1.1 กลุSมผูRใหR กลุSมผูRใหRขRอมูลไดRแกSผูRบริหารสถานศึกษาและครูผูRสอน โรงเรียนละ
2 คน รวม 6 คน
2.1.2 เครื่องมือที่ใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูลเปMนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรRางซึ่งใชR
คําถามที่ประกอบดRวยขRอมูลทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูดRานการทํางานเปMนทีมแบบ
สัมภาษณแบSงออกเปMน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขRอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตําแหนSงทางการบริหาร ตําแหนSง
ทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด สถานที่ทํางาน ประสบการณในการทํางาน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาการทํางานเปMนทีมของครู
2.1.3 การเก็บรวบรวมขRอมูลผูRวิจัยดําเนินการประสานงานกับหนSวยงานตRนสังกัด
ของผูRใหRขRอมูล และเดินทางไปสัมภาษณดRวยตนเอง โดยใชRแบบสัมภาษณที่ผูRวิจัยสรRางขึ้น
2.1.4 การวิ เคราะหขRอ มู ลทํ าการจั ดระเบียบขRอ มู ลที่ไดRจ ากการสั มภาษณและใชR
เทคนิคการวิเคราะหขRอมูลเชิงคุณภาพ
2.2 การประเมินโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4
2.2.1 กลุSมผูRใหRขRอมูล ไดRแกS ผูRทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ทําหนRาที่ยืนยันความเหมาะสม
ความเปMนไปไดRของโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ผูRทรงคุณวุฒิไดRมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2.2.2 เครื่องมือที่ใชRในการเก็บรวบรวมขRอมูล คือ แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเปMนไปไดRของโปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ซึ่งมีลักษณะเปMนแบบตรวจรายการแบบเติ มคํา และแบบมาตรสSวน
ประมาณคSา แบบประเมิน แบSงเปMน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูRประเมิน ตอนที่ 2 การประเมิน
โปรแกรมเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู
2.2.3 การเก็บรวบรวมขRอมูลผูRวิจัยทําการเก็บรวบรวมขRอมูลดRวยตนเอง
2.2.4 การวิเคราะหขRอมูล ทําการวิเคราะหขRอมูลโดยใชRสถิติพื้นฐาน ไดRแกS คSาเฉลี่ย
และสSวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการทํางานเปMนทีมของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ผลการวิเคราะหการทํางานเปMนทีม
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ของครูในสภาพปจจุบันโดยรวมอยูSในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปMนรายดRานอยูSในระดับมากทุกดRาน
เรียงลําดับจากคSาเฉลี่ยมากไปหานRอย คือ 1)ดRานการมีสSวนรSวม 2)ดRานความสัมพันธภายใน-ภายนอก
3)ดRานการติดตS อสื่อสาร 4)ดR านการกําหนดเปƒาหมายรSวมกัน 5)ดRานภาวะผูRนําที่เหมาะสม ผลการ
วิเ คราะหการทํ างานเปM นที ม ของครูในสภาพที่พึ งประสงค โดยรวมอยูSในระดับ มากที่สุ ด และเมื่ อ
พิจารณาเปMนรายดRานอยูSในระดับมากที่สุดทุกดRานเรียงลําดับจากคSาเฉลี่ยมากไปหานRอย คือ 1)ดRาน
การมีสSวนรSวม 2)ดRานการกําหนดเปƒาหมายรSวมกัน 3)ดRานความสัมพันธภายใน-ภายนอก 4)ดRานการ
ติดตSอสื่อสาร 5)ดRานภาวะผูRนําที่เหมาะสม
5.2 โปรแกรมเสริ ม สรR างการทํ างานเปM นที ม ของครู สัง กัดสํ านั ก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ที่พัฒนาขึ้นมี 6 องคประกอบ คือ 1)ความสําคัญของโปรแกรม 2)วัตถุประสงค
ของโปรแกรม 3)โครงสรRางของโปรแกรม ระยะเวลาการพัฒนา 126 ชั่วโมง 4)วิธีดําเนินการพัฒนา
มีกระบวนการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรียมการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 5) เนื้อหา
และสาระสําคัญของโปรแกรมประกอบดRวยหนSวยการเรียนรูR 5 หนSวยการเรียนรูR ไดRแกS หนSวยการ
เรียนรูRที่ 1 การกําหนดเปƒาหมายรSวมกันหนSวยการเรียนรูR 2 ภาวะผูRนําที่เหมาะสม หนSวยการเรียนรูRที่ 3
การมีสSวนรSวมหนSวยการเรียนรูRที่ 4 ความสัมพันธภายใน-ภายนอก หนSวยการเรียนรูRที่ 5 การติดตSอสื่อสาร
กระบวนการพัฒนาทีมงานโดยมีวิธีการพัฒนา ไดRแกS การเรียนรูRดRวยตนเอง การอบรมและการนิเทศ
ภายใน 6)การประเมินผล
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหการทํางานเปMนทีมของครูในสภาพปจจุบัน พบวSา โดยรวมอยูSในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปMนรายดRานพบวSาอยูSในระดับมากทุกดRาน ผลการวิเคราะหการทํางานเปMนทีมของ
ครูในสภาพที่พึงประสงค พบวSา โดยรวมอยูSในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาดRานที่มีคSาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ของสภาพการทํางานเปMนทีมของครูในสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค พบวSาสอดคลRองกัน คือ
ดRานภาวะผูRนําที่เหมาะสม เนื่องจากการทํางานเปMนทีมของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ยังมีชSองวSางระหวSางผูRนําทีม และสมาชิกของทีม ในเรื่องการตัดสินใจ
กลSาวคือ มีการมอบหมายงานแตSไมSไดRมอบอํานาจการตัดสินใจใหR ในการปฏิบัติงานใหRสมาชิกจึงรอ
คําสั่งจากผูRมีอํานาจเนื่องจากกลัววSาจะพลาด กลัววSาไมSถูกใจ ทําใหRการทํางานเปMนทีมไมSมีประสิทธิภาพ
เทSาที่ควรจะเปMนสอดคลRองกับปราณี กุรุพินฑารักษ (2549 : 38) ไดRศึกษาเรื่อง แนวทางการสรRางทีมงาน
เพื่อพัฒนาองคกร : กรณีศึกษาเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวSา กลุSมตัวอยSางเห็น
ดRวยในระดั บ มากโดยเฉพาะลัก ษณะการทํ างานเปMนที ม สมาชิก ตR อ งมี เ จตนาที่ดี และตั้ งใจทํางาน
รSวมกัน ในระดับมากที่สุดภาพรวมทัศนะของบุคลากรตSอปญหาอุปสรรคในการทํางานเปMนทีม พบวSา
มีปญหาในระดับปานกลางโดยเฉพาะในดRานการบริหารจัดการองคกร คือ หนSวยงานไมSมีการสรRาง

258 | Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Vol. 10 No. 1 (January– June 2021)
ขวัญและกําลังใจในการทํางานเปMนทีม ดRานการไมSมีนบายที่แนSนอนพบวSา หนSวยงานมีนโยบายการ
ทํางานเปMนทีมไมSชัดเจน สSวนปญหาจากการดําเนินงานของหนSวยงาน คือ การขาดการพัฒนาดRาน
ภาวะผูRนําของทีมงาน ควรสSงเสริมใหRสมาชิกมีสSวนรSวมในการกําหนดเปƒาหมายในการทํางานเปMนทีม
ควรมีการพัฒนาการทํางานเปMนทีมดRานภาวะผูRนําในเรื่องการชี้นําและการตัดสินใจ
6.2 โปรแกรมเสริ มสรR างการทํางานเปMนทีมของครู สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 ที่พัฒนาขึ้นมี 6 องคประกอบ คือ 1)ความสําคัญของโปรแกรม 2)วัตถุประสงค
ของโปรแกรม 3)โครงสรRางของโปรแกรม ระยะเวลาการพัฒนา 126 ชั่วโมง 4)วิธีดําเนินการพัฒนา
มีกระบวนการพัฒนา 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เตรียมการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 5)เนื้อหา
และสาระสําคัญของโปรแกรมประกอบดRวยหนSวยการเรียนรูR 5 หนSวยการเรียนรูR ไดRแกS หนSวยการ
เรียนรูRที่ 1 การกําหนดเปƒาหมายรSวมกัน หนSวยการเรียนรูR 2 ภาวะผูRนําที่เหมาะสมหนSวยการเรียนรูRที่ 3
การมีสSวนรSวมหนSวยการเรียนรูRที่ 4 ความสัมพันธภายใน-ภายนอก หนSวยการเรียนรูRที่ 5 การติดตSอสื่อสาร
กระบวนการพัฒนาทีมงานโดยมีวิธีการพัฒนา ไดRแกS การเรียนรูRดRวยตนเอง การอบรมและการนิเทศ
ภายใน 6)การประเมินผลการที่ผลปรากฏเชSนนี้อธิบายไดRวSา ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรRางการ
ทํางานเปMนทีมของครู ผูRวิจัยยึดตามแนวคิดของ สุวิมล วSองวาณิช (2544 : 44) ที่ใหRความหมายของ
โปรแกรมวSา หมายถึงระบบโครงสรRางที่กําหนดกิจกรรมตSางๆ ที่ออกแบบมาเพื่อจุดมุSงหมายเดียวกัน
เพื่อปรับปรุงแกRไขเพิ่มเติมความรูRและทักษะในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมครัง้ นีก้ ็
เพื่อเพิ่มเติมความรูRและทักษะในการเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครูในดRาน 1)ดRานการกําหนด
เปƒาหมายรSวมกัน 2)ดRานภาวะผูRนําที่เหมาะสมดRานการไวRวางใจ 3)ดRานการมีสSวนรSวม 4)ดRานความสัมพันธ
ภายใน-ภายนอก 5)ดRานการติดตSอสื่อสารดRานความสมดุลในบทบาท นอกจากนี้ยังดําเนินการสรRาง
โปรแกรมตามแนวคิดของ Barr&Keating (1990 : 12) ที่อธิบายขั้นตSางๆ ของการสรRางโปรแกรมวSา
เริ่มดRวยขั้นการประเมินซึ่งเปMนการประเมินความตRองการ ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนดRวยการกําหนดเปƒาหมาย
วัตถุประสงคและการประเมินผล ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ เปMนการปฏิบัติตามแผนที่วางไวR ขั้นที่ 4 ประเมิน
หลังการปฏิบัติ จึงเห็นไดRวSาโปรแกรมสรRางขึ้นมาตามแนวคิดที่สอดคลRองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผูRวิจัยยังไดRศึกษาองคประกอบของโปรแกรมและขอบขSายเนื้อหาของโปรแกรมตามแนวคิด
ของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทSาน สรุปไดRองคประกอบทั้งหมด 6 สSวน จึงไดRดําเนินการ
สรRางโปรแกรมที่ประกอบดRวย ที่มาและความสําคัญของโปรแกรมวัตถุประสงคของโปรแกรม เนื้อหา
และสาระสํ าคั ญของโปรแกรม รู ปแบบและวิธีการพั ฒนา โครงสรRางของโปรแกรม แนวการจัดกิจกรรม
เทคนิคและเครื่องมือและการประเมินผล (ปริญญา มีสุข, 2552 : 7) นอกจากนี้ยังสอดคลRองกับ ประโยชน
คลRายลักษณ (2555 : 6) ไดRศึกษางานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดRานการทํางานเปMนทีม
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวSา 1) สมรรถนะ
ที่ ตRอ งการทํ างานเปM นที ม ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ความตR อ งการในมิ ติเ กี่ ยวกั บ การกํ าหนด

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) | 259

เปƒาหมายรSวมกัน การสื่อสารอยSางสรRางสรรคการมีสSวนรSวมในการดําเนินการ การไวRเนื้อเชื่อใจและ
การยอมรับนับถือโดยความตRองการในดRานวิธีการพัฒนาสมรรถนะดRานการทํางานเปMนทีมตRองการใน
ลัก ษณะการฝŠ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารการฝŠ ก อบรมการฝŠ ก งานและการทํ างานรS วมกั บ ผูR เ ชี่ ยวชาญ
2)รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดRานการทํางานเปMนทีมของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีลักษณะเปMนหลักสูตรการฝŠกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคูSมือการ
ฝŠก อบรม ซึ่ ง ประกอบดR วยโครงสรRางสํ าคั ญ 6 สS วน ไดR แกS หลัก การและเหตุผ ล จุดมุS งหมายของ
หลักสูตร โครงสรRางของหลักสูตร กิจกรรมการฝŠกอบรม กระบวนการฝŠกอบรมการวัด และประเมินผล
การฝŠกอบรม 3)รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดRานการทํางานเปMนทีมของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ซึ่งไดRรับการพิจารณาจากผูRเชี่ยวชาญผูRทรงคุณวุฒิ
และผูRปฏิบัติในลักษณะเห็นชอบถึงความเหมาะสม ความสอดคลRอง ความเปMนไปไดRและความถูกตRอง
ครอบคลุมในระดับมาก
7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขRอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 จากผลการวิจัยดRานสภาพที่พึงประสงคของการเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครู
สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาขอนแกS น เขต 4 โดยรวมและรายดR าน พบวS า มี ความ
ตRองการสูงสุด คือ ดRานการมีสSวนรSวม ดRานการกําหนดเปƒาหมายรSวมกัน ดRานความสัมพันธภายใน- ภายนอก
ดRานการติดตSอสื่อสาร และดRานภาวะผูRนําที่เหมาะสม ผูRบริหารและครูผูRมีสSวนเกี่ยวขRองควรมีแผนการ
ดํ าเนิ นงาน กํ าหนดนโยบายการเสริ ม สรR างการทํ างานเปM นที ม เพื่ อ นํ ามาใชRในการพั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยSางมีคุณภาพ
7.1.2 หนSวยงานตRนสังกัด ควรพิจารณาการฝŠกอบรมโดยจัดสSงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขRารับการฝŠกอบรม รSวมสัมมนา จัดประชุม เพื่อใหRครูและบุคลากรทางการศึกษาไดRพัฒนาการ
ทํางานเปMนทีมของตนเองอยูSเสมอ
7.2 ขRอเสนอแนะสําหรับผูRปฏิบัติ
7.2.1 จากการศึกษาสภาพปจจุบันของการเสริมสรRางการทํางานเปMนทีมของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกSน เขต 4 โดยรวมรายดRาน พบวSา ดRานภาวะผูRนําที่
เหมาะสมอยูSในระดับต่ํา ดังนั้น ผูRบริหารสถานศึกษา ครูผูRมีสSวนเกี่ยวขRองควรใหRการสนับสนุน สSงเสริม
ใหR ส ถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง ความสํ าคั ญ ของภาวะผูR นําที่ เ หมาะสมใหR มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเด็ ดขาด
เพื่อพัฒนาการทํางานเปMนทีมใหRมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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7.3 ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตSอไป
7.3.1 ควรมีการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาการทํางานเปMนทีมของครูผSานระบบเครือขSาย
คอมพิวเตอร
7.3.2 ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทีมงานของผูRบริหารสถานศึกษา
อยSางตSอเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานในสถานศึกษา
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9. คําขอบคุณ
การวิ จัยครั้ งนี้ สําเร็ จสมบู รณไดR ดRวยความกรุ ณาและความชS วยเหลือ อยS างสูง ยิ่ง อาจารย
ดร.เหมมิญช ธนปทมมีมณี อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบทุกทSาน ที่ไดRกรุณาถSายทอด
ความรูR แนวคิด วิธีการ คําแนะนํา และตรวจสอบแกRไขขRอบกพรSองตSางๆ ดRวยความเอาใจใสSยิ่งผูRวิจัย
ขอขอบพระคุณเปMนอยSางสูงและขอขอบพระคุณ คณะผูRทรงคุณวุฒิ คณะผูRเชี่ยวชาญ ผูRบริหารและครู
กลุSมผูRใหRขRอมูลจากโรงเรียนตRนแบบ และขอบูชาพระคุณคุณพSอดนัย และคุณแมSสํารี มุงคุณผูRใหRชีวิต
และเปMนผูRอยูSเบื้องหลังความสําเร็จของผูRวิจัยเสมอมา

