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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบตัิและปัญหาทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกอโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เสนอแนวทางการพฒันา
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนน้ี ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและครูใน
โรงเรียนเอกอโยธยา จ  านวนประชากรทั้งส้ิน จ  านวน 70 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม และแบบประชุมระดมความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 7 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพทีมงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกอโยธยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา่ ในภาพรวมมีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ การท างานเป็นทีม มีการปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัสูงสุด รองลงมา คือ การสนบัสนุนจากผูน้ า ส่วน
การตดัสินใจ มีการปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัต ่าสุด ส่วนปัญหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนเอก 
อโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ในภาพรวมมีปัญหา อยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือพจิารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ การตดัสินใจ มีปัญหาอยูใ่นอนัดบัสูงสุด รองลงมา คือ การท างานเป็นทีม ส่วนการ
สนบัสนุนจากผูน้ า มีปัญหาอยูใ่นอนัดบัต ่าสุด และ 2) แนวทางการพฒันาทีมงานที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนเอกอโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คือ โรงเรียนควรส่งเสริมความตระหนกัใหท้ีมงานรับรู้
ถึงเป้าหมายร่วมกนั และรับรู้บทบาทของตนอยา่งชดัเจน ส่งเสริมกิจกรรมในเชิงบวกเพือ่ใหท้ีมงาน
สามารถตดัสินใจท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผูน้ าเพิม่ความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ใหค้รูและบุคลากร
ร่วมกนัท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความเขา้ใจและยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของทีมงาน 
มีการส่ือสารที่ชดัเจน ผูบ้ริหารใหค้วามเสมอภาค และใหโ้อกาสกบัทีมงานเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด และ
รวมถึงสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญัของผูรั้บบริการ และบทบาทของตนเอง  
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The purposes of this research were to: 1) study existing and problems of effective team of 

Akeayothaya School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province; and 2) propose guidelines for effective 
team development of this school.  The population of 70 was school administrators and teachers from 
the school.  The data collected using a questionnaire constructed by the researcher and a form for 
focus group discussion of seven experts.  The statistics used for data analysis were, percentage, 
mean, and standard deviation. 
 

The results of the research were as follows.  1) Existing effective team development of 
Akeayothaya School was overall at the high level; from which the aspect of teamwork was ranked 
the highest, followed by that of administrator support, while that of decision-making was at the 
bottom.  The problems, however, was overall at the low level; from which the aspect of decision-
making was ranked the highest, followed by that of teamwork , while that of administrator support 
was at the bottom.  2) The proposed guidelines for effective team development of Akeayothaya 
School were as follows: awareness of teams on common goals be promoted, teachers’ roles be 
clearly assigned; positive activities, so that the team can decide to work effectively be encouraged; 
knowledge and skills of teachers and staff be increased by the administrator support; effective 
cooperation of teachers and staffs with understanding  and accepting be promoted; equality be 
distributed by the administrator; opportunities for correction be given to the team when errors occur; 
as well as awareness of importance of the customers. 
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