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บทคัดย่อ 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา 2) การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมกับการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 128 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม เท่ากับ 
.93 และ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการด าเนินงานวิชาการ เท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า  1) องค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมของสถานศึกษา โดยรวม และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.20, SD.= 0.70) รองลงมา คือ ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( = 4.13 , SD.= 
0.69) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ( = 4.00, SD.= 0.68) 2) การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวม และ รายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( = 4.25, SD.= 0.61) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ( = 4.18, SD.= 
0.60) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( = 4.09, SD.= 0.60)  
และ 3) องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก กับการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษาในระดับสูง (r = .857) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ค าส าคัญ: การท างานเป็นทีม, การด าเนินงานวิชาการ 
 

Abstract 
               The purposes of this research were to study: 1) the teamwork components of the schools, 
2) the academic administration of the schools and 3) the relationship between teamwork 
components and academic administration of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 5. The samples were 128 school administrators and academic administrators. The research 
instrument were five-rating scale questionnaires, of which the questionnaire for teamwork 
components had the reliability at .93 and that for academic administration had the reliability at .96. 
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The statistical tools used for data analysis were mean, standard deviation and Pearson’s correlation 
coefficient. The results indicated that:  1) for overall and each aspect, teamwork components of the 
schools had high levels of the scores, of which the highest mean was in the human relations ( = 4.20, 
SD.= 0.70), followed by trust in each other ( = 4.13, SD.= 0.69), and the lowest mean was in defining 
objectives and goals clearly ( = 4.00, SD.= 0.68); 2) for overall and each aspect, academic 
administration of the schools also had high level of scores, of which the highest mean was in the 
curriculum development ( = 4.25, SD.= 0.61), followed by supervision ( = 4.18, SD.= 0.60) and the 
lowest mean was in testing, evaluation, and transfer of academic results ( = 4.09, SD.= 0.60); and 3) 
the teamwork components of the schools was found to have positive relationship with the academic 
administration (r = .857) at the statistical significance of .01. 
Keywords: Teamwork, Academic operation 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     วิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา 
การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาต้องอาศัยงาน
ทางด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยพิจารณาวิธีการและ
ผลผลิตของระบบงานวิชาการ อันได้แก่ วิธีการสอนของ
ครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นต้น ดังนั้นงานวิชาการจึงเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ 
และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องด าเนินการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ครู
ร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษา
อยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักวางแผน การ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา 
การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] งานหลักท่ีส าคัญ
ของขอบข่ายงานวิชาการนั้นมีนักวิชาการ และหน่วยงาน
ก าหนดขอบข่ายงานวิชาแตกต่างกันไป โดยมีขอบข่าย
งานวิชาการที่สถานศึกษามีการด าเนินงานที่ส าคัญ 5 
ด้ าน ประกอบด้วย การวัดผล ประเมินผล  และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การนิเทศการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา และ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ตามแนวคิด และงานวิจัยของ ชุมศักดิ์  
อินทร์รักษ์ [2] ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน [3] ; บุญเติม  เจริญ [4] ; ชุลี  รุ่งพานิช [5] ; 
โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ [6] ; วิเชียร ยอดจักร์ [7] ; ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] ; วิมล  เดชะ [9]  

     การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา จากงานวิจัย
ของ อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; ชัยวัฒน์  นนท์ยะโส [11] 
และสุวรรณา  พงษ์ผ่องพูล [12] ช้ีให้เห็นว่า การท างาน
เป็นทีมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ซึ่งการท างานเป็นทีมจะช่วยให้
เกิดความส าเร็จในงาน โดยบุคลากรต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ต้องส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิก
และทีมมีศักยภาพและมีความพร้อมในการท างาน ทีมที่
ส า มา รถท า ง าน ให้ ปร ะสบความส า เ ร็ จ ไ ด้  ต้ อ ง
ประกอบด้วยความสามารถพิเศษ (Talent) ความรู้ 
(Knowledge) การมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในองค์กร 
ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับวิธีการท างาน [13] 
เป็นเพราะความเช่ือที่ว่ามนุษย์แต่ละคน มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน อีกทั้งความรู้ความสามารถ 
และศักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขตที่จ ากัด จึงต้องมา
ร วมกลุ่ ม กั น  เ พื่ อ น า จุ ด ดี  จุ ด ด้ อ ย  ค ว าม รู้ แ ล ะ
ความสามารถที่แตกต่างกัน ในส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละคน
มาร่วมกันท างาน ให้บรรลุตามเป้าหมายของทีม ซึ่ง
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมนั้นมีนักวิชาการกล่าว
ไว้แตกต่างกันออกไป โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญของการ
ท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้านการ
มีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ตามแนวคิดและงานวิจัยของ วราภรณ์  ตระกูลสฤษดิ์ 
[14] ; อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; พัชราภรณ์  เย็นมนัส 
[15] ; จริยา  เห็นงาม [16]  
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     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็น
หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาใน
สังกัดระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
อ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 64 โรง ซึ่งภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีความ
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาที่ได้ก าหนดจุดเน้น เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินงานวิชาการ คือ ด้านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการทดสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ด้าน ICT เพื่อการศึกษา และ
ด้านการบริหารจัดการ และตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 รวมไปถึงค่านิยมในการท างานร่วมกันและการ
ท างานเป็นทีมด้วย [17] 
     แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ผ่าน
มายังพบว่า คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มา ก ที่ สุ ด  ( 4 5 . 3 7 )  ส่ ว น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (27.10) โดยมีค่าเฉลี่ย 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 37.04 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้กับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของ สพม.5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ [17] ส่วนคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2558 พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด (49.42) ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (22.94) โดย
มีค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 34.10 ซึ่งน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้กับ สพฐ. พบว่า ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของ สพม.5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ
ระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม.5 
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเว้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย [17] จากผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานช้ีให้เห็นว่าการด าเนินงานวิชาการยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร  
     จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยใน
ฐานะเป็นครูผู้สอน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
การท างานเป็นทีม และการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จึงสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมที่สัมพันธ์
กับการด า เนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ เกี่ ยวข้องในการจัด
การศึกษาน าผลการวิจัยไปประยุกต์เป็นแนวทางและ
เทคนิคในการส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลของผู้เรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อศึกษาระดับองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  
     2.2 เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5    
     2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
การท างานเป็นทีมกับการด า เนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่าย
วิชาการ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 64 แห่ง  
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การมี
ส่วนร่วมในการท างาน 2) การก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน 3) การสื่อสารที่เปิดเผย 4) การมี
มนุษยสัมพันธ์ และ 5) การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน     
     3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1)  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 2) การนิเทศการศึกษา 
3) การจัดการเรียนรู้ 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยองค์ประกอบ
ของการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ชัดเจน ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย ด้าน
การมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ตามแนวคิดและงานวิจัยของ วราภรณ์  ตระกูล
สฤษดิ์ [14] ; อ านวย  มีสมทรัพย์ [10] ; พัชราภรณ์  เย็น
มนัส [15] ; จริยา  เห็นงาม [16] และกรอบแนวคิดการ
ด าเนินงานวิชาการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
และ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ตามแนวคิด และงานวิจัยของ ชุมศักดิ์  
อินทร์รักษ์ [2] ; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน [3] ; บุญเติม  เจริญ [4] ; ชุลี  รุ่งพานิช [5] ; 
โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ [6] ; วิเชียร ยอดจักร์ [7] ; ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] ; วิมล  เดชะ [9] แสดงดังรูปที ่1 
 

 

ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

                                            รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. สมมุติฐานการวิจัย 
     องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์ 
กับการด า เนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  
6.1 กลุ่มตัวอย่าง 

     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน และรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 128 
คน  
 
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 
ตอน ดังนี ้

องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  
2.  ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน  
3.  ด้านการสื่อสารอย่างเปดิเผย  
4.  ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  
5.  ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน   

การด าเนินงานวิชาการ 
1.  ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ 

เทียบโอนผลการเรียน  
2.  ด้านการนิเทศการศึกษา  
3.  ด้านการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา  
4.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5.  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาใน 

สถานศึกษา 
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     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมของสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของ     
ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อ
ค าถาม จ านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม
ในกา รท า ง าน  จ า น วน  4 ข้ อ  ด้ า น กา รก า หน ด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน จ านวน 3 ข้อ ด้าน
การสื่อสารอย่างเปิดเผย จ านวน 4 ข้อ ด้านการมีมนุษย
สัมพันธ์ จ านวน 5 ข้อ และด้านการให้ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน จ านวน 4 ข้อ  
     โดยแบบสอบถามมีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of item objective congruence : IOC) โดยค่า IOC ที่
ได้อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .93  
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยมีข้อค าถาม 
จ านวน 19 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 4 ข้อ ด้าน
การนิเทศการศึกษา จ านวน 4 ข้อ ด้านการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา จ านวน 4 ข้อ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ านวน 3 ข้อ และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 4 ข้อ 
     โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of item objective congruence : IOC) โดยค่า IOC ที่
ได้อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .96  
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
     ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษ า
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อม
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามไป
ยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และน าแบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาท าการตรวจนับ โดยได้รับคืนตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้ในกลุ่มตัวอย่าง 128 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล   
6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม
ของสถานศึกษา และข้อมูลการด าเนินงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  

     วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมกับการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา
โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
  
7. สรุปผลการวิจัย  
     7.1 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.08) 
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.20) 
รองลงมา คือ ด้านการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ( = 
4.13) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ( = 4.00)       
     7.2 การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.18) และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.25) รองลงมา คือ 
ด้านการนิเทศการศึกษา ( = 4.18) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน ( = 4.09)     
     7.3 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของ
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับสูง (r = .857) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ 
การให้ความไว้วางใจซึ่งกัน และกัน (r = .771) รองลงมา 
คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ (r = .748) และด้านที่มี
ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน (r = .447)  
 
8. อภิปรายผล 
     8.1 องค์ประกอบของการท า งานเป็นทีมของ
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้าน
การให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
ดังจะเห็นได้จากนโยบายที่ให้สถานศึกษาจัดโครงสร้าง
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจนมีการกระจายอ านาจการบริหาร 
การมีส่วนร่วม มีค่านิยมในการท างานร่วมกัน และการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งการท างานเป็นทีมมีความส าคัญต่อ
สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการท างานเป็นทีม เป็น
การรวบรวมความสามารถและทักษะของบุคคลในด้านที่
แตกต่างกัน มาร่วมกันท างาน และจะสามารถท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และน าความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่
ละบุคคลมาท าให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพ
และความส าเร็จของสถานศึกษา ส่วนในประเด็น
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของสถานศึกษา ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ เนื่องจาก 
การมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการร่วมมือ
กันท างาน เป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะท าให้
เกิดความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
จริ ง ใจและปรารถนาดี ต่ อกัน  มี ความร่ วมมื อกัน
ด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน และ ร่วมกันด าเนินงานอย่างมี
ความสุข และในประเด็นองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมของสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจาก 
บุคลากรในสถานศึกษาอาจเข้ า ใจว่ าการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือสถานศึกษาบางแห่งยังไม่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของสถานศึกษาเท่าที่ควร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริ รัตน์   แก้วสมบัติ  [18] เรื่ อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของครูกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า การท างานเป็นทีมของครู 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีการท างานเป็นทีมเฉลี่ย
สูงสุด คือ มนุยสัมพันธ์ที่ดี     
     8.2 การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยรวม 
และรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ยสู งสุด  คื อ  ด้ านการพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย มศึ ก ษา  เ ข ต  5 ส่ ว น ใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมี
ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 16 ปี   จึ งมี
วิสัยทัศน์ และให้ความส าคัญกับงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของสถานศึกษา งานวิชาการเป็นงานที่มุ่ งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของ
สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษามีงานวิชาการมากปริมาณ
งานด้านอื่น ๆ ย่อมมีมากตามไปด้วย งานวิชาการเป็น
เครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่สถานศึกษา 
เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา และเป็น
เครื่องช้ีวัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักใน
สถานศึกษา ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการ 
กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงาน
วิชาการของสถานศึกษาอยู่ เสมอ ดั งนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ ละแห่ งจึ งต้ องรู้ จั กวางแผน การ
ติดต่อสื่อสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา 
การวินิจฉัยสั่งการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้การ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส่วนการด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
เนื่องจาก กระบวนการวัดผลประเมินผลต้องอาศัยความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรบางคนอาจยัง
ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคจิรา  
อาลัยญาติ [8] เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านหลักสูตร  
     8.3 องค์ประกอบของการท า งานเป็นทีมของ
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้เนื่องมาจากในงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลัก 
หรือหัวใจของสถานศึกษาน้ันจ าเป็นต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับการวางแผน และล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การสื่อสารแบบเปิดเผย การให้ความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน ซึ่ งมีความส าคัญทางบวกในระดั บมาก 
หมายความว่า ถ้าบุคลากรในสถานศึกษาใดมีการท างาน
เป็นทีมมาก ก็มีแนวโน้มที่ท าให้งานวิชาการมีการปฏิบัติ
มากตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิ ภาพ ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุคลากรใน
สถานศึกษาใดมีการท างานเป็นทีมน้อย ก็มีแนวโน้มที่ท า
ให้งานวิชาการมีการปฏิบัติน้อยตามไปด้วย ซึ่งไม่ส่งผลดี
ต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ส่วนองค์ประกอบการ
ท างานเป็นทีม ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ ชัดเจน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับการ
ด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องมาจาก บุคลากรในสถานศึกษาอาจเข้าใจว่าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้ยังมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย  มีสมทรัพย์ 
[10] เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็น
ทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่า  การท า งานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวกระดับค่อนข้างสูง   
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
     9.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน โดยร่วมเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับสถานศึกษา 
     9.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูประจ า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มจัดท าข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
ตามหลักวิชาการ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเป็น
ผู้จัดท าธนาคารข้อสอบ ซึ่งถ้าสถานศึกษาใดมีความพร้อม
ในการจัดเก็บด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ก็จะท าให้ครูน า
ข้อสอบมาใช้ได้สะดวกขึ้น 

     9.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมทุกด้าน เนื่องจากเมื่อ
มีการปฏิบัติมากมีแนวโน้มที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
วิชาการมากตามไปด้วย  
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
     9.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางของการท างานเป็นทีม
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  
     9.2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     9.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมที่
ส่งเสริมการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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