
ณัชชา  บุญสุทธิวงษ ์ 2562: การส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
(การบริหารการศึกษา) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกั: ผูช่้วยศาสตราจารยอ์จัฉรา  นิยมาภา, ค.ด.  115 หนา้ 

 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพือ่ศึกษาระดบัการส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครู

โรงเรียนโชคชยัรังสิต สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2) เพือ่เปรียบเทียบ
การส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้น
การศึกษาคือครูในโรงเรียนโชคชยัรังสิต ปีการศึกษา 2561 จ านวน 127 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.98 ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ครบทั้ง 
127 ฉบบั สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการศึกษาพบวา่ การส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครูโรงเรียนโชคชยัรังสิต สงักดั

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยภาพรวม 5 ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัการปฏิบติัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 1) ดา้นการสร้างความร่วมมือกนัอยา่งแขง็ขนัโดย
ที่การส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่ที่ตนไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด 2) ดา้นการสร้างความไวว้างใจระหวา่งกนัโดยที่การ
ส่งเสริมใหค้รูมีการวางแผนการท างานร่วมกนั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด 3) 
ดา้นการส่ือสารระหวา่งกนัแบบเปิดเผย โดยที่การส่งเสริมใหค้รูมีการแบ่งปันขอ้มูล แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และการส่งเสริมใหมี้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการพดูคุยกนัแบบกลัยาณมิตร มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด4) ดา้นการติดตามและการส่งเสริมการพฒันาทีมงาน โดยที่
การส่งเสริมใหค้รูน าความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุด5) ดา้นการปรึกษาหารือกนั โดยที่การส่งเสริมใหค้รูมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีการปฏบิติัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัสูงสุดส่วนผลการ
เปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครูเหล่าน้ีจ  าแนกตามระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ปฏิบตัิงานพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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The objectives of this study were to 1) investigate promoting teamwork as perceived by 

teachers at Chokchai Rangsit School, under the Office of the Private Education Commission; and 
2) compare the perceptions between those of respondents classified by their educational 
background and their experience.  A sample of 127 was randomly drawn from teachers of the 
schools in the 2018 academic year.  The instrument used was the questionnaire with reliability of 
0.98. All 127 questionnaire copies were returned and usable.  The data were analyzed in terms of 
frequency, percentage, mean, standard deviation and one way ANOVA.  

 
The results revealed that the overall level of promoting teamwork of the teachers was at  

a high level in all five aspects. Those aspects were ranked from the top as those of: 1) active 
cooperation, 2) trust among team members, 3) openness of team communication,4) consistency of 
following-up and development, and 5) team discussion.  The items ranked at the top of individual 
aspects, all of which rated at the high level, were 1) encouraging teachers to effectively 
accomplish their assigned tasks, 2) encouraging teachers to make working plans together,  
3) encouraging teachers to share information and cordially communicated, 4) encouraging 
teachers to continuously apply new knowledge and new technology, and 5) encouraging teachers 
to share their opinion, respectively.  The comparisons of the perceptions between those of 
respondents classified by their educational background and their experience showed differences 
with no statistical significance.  
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