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  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการทำงานเปนทีมของครู กศน. 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภู มิ 2 เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู กศน. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และ 3 เพ่ือไดแนวทางการทำงานเปนทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครู กศน. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบานเขวา จังหวัด
ชัยภูมิ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูชวย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน           
ครู กศน. ตำบล ครูประจำศูนยการเรียนชุมชน (ศรช. บรรณารักษ จำนวน 32 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามแนวทางการทำงานเปนทีมของครู กศน. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ แบงเปน 4 
ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
การทำงานเปนทีมของครู กศน. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบานเขวา           
จังหวัดชัยภูมิ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับองคประกอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน              
ของครู  กศน.ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ  ตอนท่ี  4 
เปนคำถามปลายเปด  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน  โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical 
Package for Social Science) 
  

 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.88 มีอายุระหวาง 
31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 56.25 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 65.63 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
คิดเปนรอยละ 81.25 ตำแหนง ครู ครช. คิดเปนรอยละ 53.13  สภาพการทำงานเปนทีม ในภาพรวม       
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  โดยแตละดาน  มีการปฏิบัติ  ดังนี้  ดานการมีปฏิสัมพันธ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.45 อยูในระดับปานกลาง  ดานการสื่อสารแบบเปดเผย  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 อยูในระดับปานกลาง         
ดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 อยูในระดับปานกลาง  ดานการมีเปาหมายเดียวกัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.87 อยูในระดับปานกลาง  ดานความไววางใจซ่ึงกันและกัน   มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.61 อยูในระดับ
ปานกลาง  และดานการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 อยูในระดับปานกลาง   สภาพการปฏิบัติ          
ดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  โดยแตละดาน          
มีการปฏิบัติ  ดังนี้ ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 อยูในระดับ              
ปานกลาง ดานการพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 อยูในระดับปานกลาง ดานการบริหารจัดการ            
ชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 อยูในระดับปานกลาง   ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
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ผูเรียน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 อยูในระดับนอย   ดานภาวะผูนำครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88  อยูในระดับ 
ปานกลาง และดานการสรางความสัมพันธ  และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 อยูในระดับมาก  ขอเสนอแนะแนวทางการทำงานเปนทีมและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
การทำงานเปนทีมตองอาศัยการรวมมือ รวมใจ กันในการทำงานใหประสบผลสำเร็จ  ทุกคนตองรูบทบาท
หนาท่ีของตนเอง และรูเปาประสงคขององคกร มีการประชุมการวางแผน  การแจงเปาหมาย  ของโครงการ  
กับครูทุกตำแหนง  พรอมกัน  รับรูรวมกัน การติดตอสื่อสาร  ท้ังภายในองคกร และภายนอกองคกร ตองมี
ความชัดเจน ถูกตอง เชื่อถือได  เม่ือมีปญหาในการทำงาน  ตองกลาคิด กลาตัดสินใจดวยตนเอง หรือสามารถ
ปรึกษาเพ่ือนรวมงาน หรือแจงใหผูบริหารทราบในทันทีท่ีพบปญหา ควรมอบหมายงานใหตรงความรู
ความสามารถและอุปนิสัย   ของแตละบุคคล  ยอมรับความแตกตางของแตละคน  และยอมรับนับถือ  
ตำแหนงงาน  และความอาวุโส ควรมีการอบรมบทบาทหนาท่ีของครู  กศน. แตละตำแหนง  จัดใหมี             
การพัฒนาบุคลากร  ใหมีการทำกิจกรรมรวมกัน  มีกิจกรรมสัมพันธ  ควรเปดโอกาส ให  ครูท่ีไมไดมีตำแหนง
หัวหนางาน  สามารถแสดงความคิดเห็น  และแสดงความคิดในการแกปญหา หรือโตแยง  ผูมีตำแหนงหัวหนา
งานได ในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน  ควรจัดใหมีการอบรม  พัฒนาบุคลากร  ครู  กศน.  ทุกตำแหนง  ในเรื่อง        
ของหลักสูตร  การจัดทำหลักสูตร  สถานศึกษา  หลักสูตรทองถ่ิน  หลักสูตรอาชีพ  หลักสูตรการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และการดำเนินงานตามหลักสูตร  การวิจัย  ภาวะผูนำครู  และสมรรถนะครู  
เพ่ือสรางความรูความเขาใจ  แก  ครู  กศน  ควรมีการสำรวจผูเรียน  เพ่ือออกแบบการเรียนรู ใหสอดคลอง  
เหมาะสม  กับบริบท วิถีชีวิต  อาชีพ  ขอจำกัดของบุคคล  เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล ควรสงเสริม  
สนับสนุนให  ครู  กศน.  มีการใชเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน ควรจัดใหมีผูนิเทศ  กำกับ  
ติดตาม  การจัดการเรียนการสอน  การดำเนินงาน  การจัดกิจกรรม ใหครอบคลุมทุกกิจกรรม  และมีการนำ
ขอนิเทศ  ตรวจพบ ปญหาการดำเนินงาน  มาแจง  ในท่ีประชุมบุคลากร  เพ่ือนำปญหาจากการนิเทศ            
มาวิเคราะหปญหา  และหาแนวทางการแกปญหา  พัฒนา  การดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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