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ปการศึกษา         2550 
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บทคัดยอ 
 

                   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  และประสบการณการทํางาน 
                   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  103  คน และครูผูสอนใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2   จํานวน 322  คน  เครื่องมือที่ใช 
เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คาความถี่   คารอยละ   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที     
     ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้ 
                 1.  การสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   เขต 2  อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
                2.  เปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตามตําแหนง  
พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
 
 
 
คําสําคัญ :  การสรางทีมงาน,  ผูบริหารสถานศึกษา   
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ABSTRACT 
 
             This research aimed to study of  current  state  and  compare teachers and  administrators   
viewed  towards  institution  administrator  team  building  in  Basic  Education  Schools  under  
Chonburi Educational  Service  Area  Office  II,  as classified   by  positions and  work experience    
             The sample  of  this  study  consisted  of 103  administrators  and  322  teachers  in  basic  
education  schools. The instrument  used  for collecting  the  data  was  a five- level  rating  scales  
questionnaire.  Mean,  Standard  deviation,  Frequency,   Percentage   and   t-test  were used for   
data  analysis . 
             The  results  of  this  study  revealed  as  followed ;  
             1. Team  building  of  school  administrators  under  Chonburi  Educational  Service  Area  
Office II  as  viewed  by  teachers  and  administrators  both  as  a  whole  and  each  aspect  were  
rated  at  a  high  level. 
             2. When  comparing  teachers  and  adminis trators   team  building classified  by  
positions,  it  was  found  significant  difference  at  the level  of  .05,  but  when  classified  by  
work  experience,  there  was  no  significant  difference. 
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