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กติตกิรรมประกาศ

งานนิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จได้ด้วยดี เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์ให้คาํปรึกษา
และแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิงจาก ดร.สุรัตน์  ไชยชมภู อาจารยที์ปรึกษาหลกั
งานนิพนธ์  และ ดร.สมุทร  ชาํนาญ  กรรมการสอบงานนิพนธ์  ทีให้ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํ
อนัเป็นประโยชน์  ตลอดจนช่วยตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ โดยตลอด  ทาํใหผู้ว้จิยัไดรั้บแนวทาง
ในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงานนิพนธ์ครังนีจนสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน  ซึงปรากฎนามในงานนิพนธ์ฉบบันีทีไดก้รุณา
ตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือ รวมทงัขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แก่ผูว้จิยั และขอขอบพระคุณ
คณาจารยเ์จา้ของตาํราทุกท่านทีไดน้าํมาอา้งอิง ตลอดจนขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง ทีเกียวขอ้งทีให้ความร่วมมือ  และอาํนวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ขอขอบคุณเพือนนิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
ทุกท่านทีไดใ้หค้าํแนะนาํทีดีเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากงานนิพนธ์ฉบบันี  ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาแด่
ผูมี้พระคุณ  ได้แก่  บิดา  มารดา  ครู  อาจารย ์ ทุกท่าน  ทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้
อนัเป็นพืนฐานใหผู้ว้จิยัไดท้าํงานนิพนธ์จนสาํเร็จ

กมลนิตย์ วลิยัแลง



ง

: สาขาวชิา: การบริหารการศึกษา; กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คาํสาํคญั: ประสิทธิภาพ/ การทาํงานเป็นทีม/ ขา้ราชการครู/ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

กมลนิตย ์ วลิยัแลง: ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง (EFFECTIVE  TEAMWORK  OF  TEACHERS  IN  SCHOOLS
UNDER  RAYONG  PROVINCIAL  ADMINISTRATION  ORGANIZATION) คณะกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์: สุรัตน์  ไชยชมภู, กศ.ด. หนา้. ปี พ.ศ. 2559.

การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูโรงเรียน  ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  จาํแนกตามตาํแหน่ง
และประสบการณ์ในการทาํงาน เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ระดบั จาํนวน ขอ้ ซึงค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง
. -.   และค่าความเชือมนัแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั  . กลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน คน สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ คะแนนเฉลีย ( X ) ความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมือพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญั ทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)

ผลการวจิยั พบวา่
1. ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย
สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นการมี
ส่วนร่วม ส่วนดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมเป็นอนัดบัสุดทา้ย

. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั
.05 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั . ยกเวน้ ดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
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บทที
บทนํา

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545

รวมทงัฉบบัแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ถือวา่เป็นกฎหมายเกียวกบัการศึกษาทีมุ่งยกระดบั
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นทียอมรับ และไดก้าํหนดหลกัการจดัระบบ โครงสร้าง
และกระบวนการจดัการศึกษาให้ยึดหลกัการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษา
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถจดัการศึกษาได้
ในระดบัใดระดบัหนึงตามความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถิน
ซึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ และวธีิการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยกระทรวงมีหนา้ทีในการประสานส่งเสริมให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินสามารถจดัการศึกษาทีสอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐาน รวมทังส่งเสริม
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพือใหก้ารจดัการศึกษามีคุณภาพ
เกิดประสิทธิภาพและสามารถจดัการศึกษาทีตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถินอยา่งแทจ้ริง
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, หนา้ 15)

ในการทาํงานขององค์การให้สาํเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ไม่มีผูใ้ด
จะสามารถทาํงานไดต้ามลาํพงัคนเดียวใหส้าํเร็จ หากงานนันเป็นงานใหญ่ยิงตอ้งพึงพาบุคคลอืน
หรือผูเ้กียวขอ้งอีกจาํนวนหนึงมาช่วยในงานนนั ๆ ลกัษณะเช่นนีก็คือ การทาํงานเป็นทีม ซึงหมายถึง
กลุ่มบุคคลทีทาํงานร่วมกนั มีรูปแบบการทาํงานแบบเดียวกนั มีการปรึกษาหารือ ประสานงานกนั
อยา่งมีระบบ มีความเขา้ใจถึงระบบการทาํงานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจขจดัปัญหาความขดัแยง้
ทีเกิดขึน รู้ถึงเทคนิควิธีการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ช่วยให้องคก์ารประสบความสาํเร็จ
บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน ซึงสิงเหล่านันจะเกิดขึนได้ตอ้งมีปัจจยัต่าง ๆ สนบัสนุน เช่น
ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล เป็นความแตกต่างของบุคคล เช่น ความชาํนาญ ประสบการณ์การทาํงาน
ของสมาชิกแต่ละคน ปัจจยัดา้นความสัมพนัธภาพ เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในทีมงาน เช่น
การดาํเนินงานตามขนัตอนต่าง ๆ ร่วมกนัและความร่วมมือของสมาชิกในการปฏิบติังาน ปัจจยั
ดา้นโครงสร้างของทีม เช่น ความชดัเจนในการกาํหนดวตัถุประสงค ์ความชดัเจนของการมอบหมายงาน
และสภาพบรรยากาศในทีมงานในส่วนของการบริหาร ก็คือ ผูน้าํของทีมงานทุกระดบัจะตอ้งสร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อทีมงานใหก้ารยอมรับ และการสนบัสนุนรวมถึงการสร้างขวญัและกาํลงัใจ
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การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึนในทีมงาน สิงทีตอ้งคาํนึงถึงซึงเป็นองค์ประกอบในการทาํงาน
ในทีมงาน ประกอบด้วย การมีเป้าหมายเดียวกนั ความไวว้างใจซึงกนัและกนั การมีส่วนร่วม
การยอมรับนบัถือกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ นอกจากนี การพฒันาทีมงานอยา่งสมาํเสมอเป็นเทคนิค
สาํคญัทีจะช่วยใหง้านพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดผลการดาํเนินงานทีเป็นเลิศ องคก์าร
ก็ยอ่มจะกา้วหนา้มีความมันคงและขยายขอบข่ายของงานได ้ทงัยงัช่วยเสริมสร้างความมันคงใหแ้ก่
สังคมและประเทศชาติอีกดว้ย เนืองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นรูปแบบหนึงของการบริหาร
ทียอมรับกนัในปัจจุบนัว่าเป็นการบริหารงานทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวับุคคลและหน่วยงาน
มากทีสุดแบบหนึง ไพโรจน์  บาลนั ( ) กล่าวว่า การทาํงานเป็นทีมมกัจะทาํออกมาไดดี้กว่า
การทาํงานคนเดียว เมือทีมทาํงานได้ดีผลลพัธ์ทีไดก้็จะมีประสิทธิผลสูงเป็นอย่างมาก พลงัใน
การทาํงานร่วมกนัซึงเกิดจากการเอาทกัษะทีมีความแตกต่างกนัและหลากหลายประสบการณ์
และแรงจูงใจของสมาชิกในทีม ทาํใหที้มสามารถทีจะตอบสนองต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ และตลาดทีนบัวนัยิงมีความซบัซอ้นไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึน ทีมทีมีประสิทธิผลจะสามารถ
ตดัสินใจไดดี้ขึน ดาํเนินการไดร้วดเร็วยิงขึน และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคม์ากขึนกวา่กลุ่มคน
ทีมีทกัษะและความสูงแต่ต่างคนต่างทาํงาน

การทาํงานเป็นทีม ถือวา่เป็นหวัใจหนึงในการทาํงานร่วมกนั องคก์ารไหน หน่วยงานไหน
ทีสามารถสร้างทีม พฒันาทีมใหท้าํงานร่วมกนัได ้องคก์ารนนั หน่วยงานนนัจะเจริญกา้วหนา้ไปได้
อยา่งรวดเร็ว (สุทธิชยั ปัญญโรจน์, ) ในปัจจุบนันีมีการแข่งขนัในทุกดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ
ดา้นการศึกษา  ดา้นธุรกิจการคา้  เป็นตน้  จึงทาํใหทุ้กองคก์ารหนัมากสนใจในการทาํงานเป็นทีม
มากขึนเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีตงัไว ้ การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพเพือใหมี้
ประสิทธิผลตอ้งอาศยัองค์ประกอบหลาย ๆ ดา้นให้สอดคล้องกนั  เพือให้ทุกคนทาํงานร่วมกนั
เกิดผลสาํเร็จของงานตามเป้าหมายและความพึงพอใจทีเกิดขึน โดยมีหลกัเกณฑ์   ระดบั  คือ

) ทาํหนา้ทีของตนในทีมให้สาํเร็จ ) ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกบัเพือนร่วมงาน ) ประสาน
ความร่วมมือกบัสมาชิกในทีม ) สนบัสนุนและช่วยเหลือเพือร่วมทีม ) นาํทีมใหป้ฏิบติัภารกิจ
ให้ได้ผลสาํเร็จ เสริมสร้างความสามคัคีในทีมโดยไม่คาํนึงถึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน
คลีคลายหรือแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ทีเกิดขึนในทีม ประสานสัมพนัธ์ สร้างขวญั (โอภาส ทองยงค,์ )

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน  เป็นองคก์รทีมีบทบาทสาํคญัในการจดัการศึกษามาตงัแต่
อดีตและยิงมีบทบาทมากยิงขึน ในปัจจุบนัและอนาคต  อนัเนืองมาจากนโยบายกระจายอาํนาจ
การจดัการศึกษาสู่องค์การปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมายสาํคญัหลายฉบบั
โดยเฉพาะอย่างยิงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 มาตรา 80 (4) บญัญติั
ให้ส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจดั และมีส่วนร่วม
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ในการจดัมาตรา 289 บญัญติัให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิทีจะจดัการศึกษาอบรม
และฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถินนัน และเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ (อมัพร  พงษก์งสนานนัท,์ 2551, หนา้ - ) ดงันนั เพือเป็น
การสนองนโยบายองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึง
สังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน  ไดเ้ห็นความสาํคญัทางดา้นการศึกษาเป็นสาํคญั  จึงไดจ้ดัตงั
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองขึน คือ ) โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง ) โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง  และ ) โรงเรียนนานาชาติตากสินบา้นค่าย (หวายกรอง)
ซึงเป็นโรงเรียนทีไดถ่้ายโอนมาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  ดว้ยนโยบายดา้นการบริหาร
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถิน  จึงได้มีนโยบายด้านการศึกษา
(เทศบาลเมืองระยอง, 2558, หน้า 66) คือ 1) จดัให้มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง เพือทาํใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพทางการศึกษาอยา่งจริงจงั 2) ส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัหาสือการเรียนการสอน  ตลอดจนการพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนเพือขยาย
ศกัยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิในการพฒันาด้านการศึกษา 3) ส่งเสริมสนบัสนุนการรักษา
การพฒันา  การทาํนุบาํรุง  ฟืนฟูและการอนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนสถาน  ภูมิปัญญาทอ้งถิน
และวฒันธรรมจารีตประเพณีอนัดีงามใหย้ ังยนื 4) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาองคค์วามรู้
แก่บุคลากรในดา้นต่าง ๆ เพือทาํใหเ้กิดการพฒันาต่อยอดขึนไป

สภาพปัญหาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นหน่วยงานในการพฒันางานดา้นการศึกษา
โดยตรงจึงตอ้งมีการบริหารให้เกิดประสิทธิผลสูง  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูที้เลือกใช้พฤติกรรม
หรือวิธีการทีเหมาะสมกบัตวัเอง  กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ใหค้วามกา้วหนา้ในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  ซึง 3 โรงเรียน ในสภาพ
ปัจจุบนั  โรงเรียนมีปัญหาหลายดา้นจากการถ่ายโอนจากสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเขา้มาสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง และการจดัตงัโรงเรียนใหม่สังกดัองคบ์ริหารส่วนจงัหวดัระยองเอง
เช่น บริบทดา้นการจดัการศึกษาของแต่ละโรงเรียน การบริหารจดัการดา้นงบประมาณ การบริหาร
ดา้นบุคลากร  การจดัการเรียนการสอน  มาตรฐานการศึกษา  ผลสัมฤทธิทางการเรียนในปีการศึกษา
ทีผา่นมา พบวา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนของแต่ละโรงเรียนทีตงัไวย้งัไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว้
เช่น  ความให้ความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหาร  ครู  รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา  ความรัก
ในสถานศึกษา  จากสภาพปัจจุบนัผูบ้ริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  ส่วนหนึงเป็นผูที้ไม่ไดผ้า่นการอบรมวชิากบริหารหรือไม่ได้
สาํเร็จการศึกษาด้านการบริหารโดยตรง  ประกอบกบัครูหรือบุคลากรภายในโรงเรียนเพิ งจบ
การศึกษาใหม่  จงทาํให้เป็นสาเหตุหนึงในการทีจะให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียน
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ขาดการปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัหรือภาวะผูน้าํทีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูส้อน  คือ  ไม่เปิด
โอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ มุ่งเนน้ใหผ้ลงานสาํเร็จตาม
เป้าหมายเดียงดา้นเดียว  พฤติกรรมผูบ้ริหารไม่ส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจ  กลวัการเปลียนแปลง
เป็นตน้  พฤติกรรมดงักล่าวเป็นสิงทีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการเรียน (กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถิน, 2552, หนา้ 21)

จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การทาํงานเป็นทีมกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  เพือนาํ
ผลการวิจยัไปสู่การปรับปรุง  วางแผนการทาํงานของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัระยองใหมี้ประสิทธิภาพ

วตัถุประสงค์ของการวจิัย
. เพือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
. เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน

คาํถามของการวจิัย
1. ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง อยูใ่นระดบัใด
. ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัหรือไม่

สมมติฐานของการวจิัย
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั

กรอบแนวคดิในการวจิัย
ในการศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู

โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยผูว้จิยัไดน้าํแนวคิดของทิศนา  แขมมณี
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( , หนา้ ; สงวน  ชา้งฉตัร, , หนา้ ; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, , หนา้ - ; สุเมธ
แสงนิมนวล, , หน้า - ) ซึงการศึกษาเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมเพือมาสังเคราะห์เป็น
ตวัแปรการทาํงานเป็นทีมใน  ด้าน ได้แก่  ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์  ดา้นการสือสารอย่างเปิดเผย
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับ
นับถือ โดยศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัภาพที

ภาพที   กรอบแนวคิดในการวจิยั

ขอบเขตของการวจิัย
.  ขอบเขตของเนือหา

ในการศึกษาคน้ควา้ครังนีมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ด้าน ได้แก่ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
ดา้นการสือสารอย่างเปิดเผย ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจ
ซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนับถือ โดยผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดของทิศนา  แขมมณี ( ,
หน้า ; สงวน  ช้างฉัตร; , หน้า ; สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, , หน้า - ; สุเมธ
แสงนิมนวล, , หนา้ - )

.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
. ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน  คน

1. ตาํแหน่ง
1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน
1.2 ครูผูส้อน

2. ประสบการณ์ในการทาํงาน
2.1 ตาํกวา่  ปี
2.2 -  ปี

.   มากกวา่  ปี

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
.  ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
.  ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย
.  ดา้นการมีส่วนร่วม
. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั
. ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั
.  ดา้นการยอมรับนบัถือ

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม
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2.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน จากนนัทาํการสุ่มแบบ
แบ่งชนั (Stratified random sampling) จากประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

. ตวัแปรทีศึกษา
. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่

. . ตาํแหน่ง
. . .   ผูบ้ริหารโรงเรียน
. . .   ครูผูส้อน

. .   ประสบการณ์ในการทาํงาน
3.1.2.1 ตาํกวา่  ปี

. . . -  ปี

. . . มากกวา่  ปี
.   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน

ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ดา้น ไดแ้ก่
. . ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
. .   ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย
. .   ดา้นการมีส่วนร่วม
. .   ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั
. .   ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั
. .   ดา้นการยอมรับนบัถือ

นิยามศัพท์เฉพาะ
. การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ระยอง ตงัแต่สองคนขึนไป มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งจะใกลชิ้ด มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมทงัหลาย
ใหบ้รรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั  สนบัสนุนช่วยเหลือกนั  เอาใจใส่ซึงกนัและกนัใชท้กัษะ
ประสบการณ์แบกรับภาระร่วมกนั  ร่วมมือกนัทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  สามคัคีกนัเพือแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ และพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพซึงแบ่งออกเป็น  ดา้น
ดงันี
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. การมีปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การแสดงความรู้สึกระหวา่งบุคคลทีมีต่อกนัในลกัษณะ
ของความเขา้ใจซึงกนัและกนั มีนาํใจต่อกนั ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุน เกือกลูกนั มีความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั

. การสือสารอยา่งเปิดเผย หมายถึง  การสือสารทีเปิดโอกาสใหผู้รั้บไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร  ตลอดจนปัญหาในการทาํงานได้ชัดเจน  ตรงไปตรงมาและทัวถึง  ด้วยความจริงใจ
ซึงผูรั้บสามารถซกัถาม  โตต้อบ  และตรวจสอบขอ้สงสัยไดอ้ยา่งเปิดเผย

. การมีส่วนร่วม หมายถึง  การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน ตงัแต่การวางแผนการดาํเนินงาน การตรวจสอบ
การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข

. การมีเป้าหมายเดียวกนั หมายถึง  ทิศทางการทาํงานทีสมาชิกทุกคนร่วมกนั
กาํหนด เพือใหเ้กิดความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการทาํงานทีตรงกนัและแจ่มชดั

. ความไวว้างใจซึงกนัและกนั หมายถึง  ความรู้สึกระหวา่บุคคล  โดยรวมไวซึ้ง
ความรัก  ความเมตตา  นิยมชมชอบ  ความเชือมนัจนเกิดความเชือถือ  ไวว้างใจในบุคคลนัน
ดว้ยความเตม็ใจ

. ดา้นการยอมรับนบัถือ หมายถึง  การรับฟังซึงกนัและกนั  เคารพในบทบาท
และหนา้ทีของกนัและกนั  ยอมรับในการแตกต่างของกนัและกนั  ดว้ยความจริงใจและพร้อมทีจะ
ร่วมกนัทาํงานดว้ยความเตม็ใจ

. ขา้ราชการครู  หมายถึง  ผูที้ปฏิบติังานสอนโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง

. ตาํแหน่ง หมายถึง การปฏิบติังานในหนา้ทีของขา้ราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง แบ่งออกเป็น

3.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูรั้กษาการในตาํแหน่ง หรือครูทีทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระ

. ครูผูส้อน หมายถึง บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งครู มีหนา้ทีหลกัเกียวกบัการจดั
การเรียนการสอน

. ประสบการณ์ในการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลานบัตงัแต่วนัทีเขา้ปฏิบติัหนา้ที
ราชการเป็นขา้ราชการครูจนถึงปัจจุบนั แบ่งออกเป็น

. ตาํกวา่ ปี หมายถึง ประสบการณ์นบัตงัวนัทีเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการจนถึง
ปัจจุบนัตาํกวา่  ปี
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. -  ปี หมายถึง ประสบการณ์นบัตงัวนัทีเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการจนถึงปัจจุบนั
ตงัแต่  ปี แต่ไม่เกิน ปี

4.3 มากกวา่  ปี ขึนไป หมายถึง ประสบการณ์นบัตงัวนัทีเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการ
จนถึงปัจจุบนัมากกวา่  ปี ขึนไป

5. โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  โดยในงานวิจยันี  คือ  โรงเรียนทีเปิดสอบระดบัชันปฐมวยั
ถึงระดบัชันประถมศึกษาปีที   จาํนวน   โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
ระยอง  และโรงเรียนนานาชาติหวายกรอง  โรงเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนตน้ถึงมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จาํนวน   โรงเรียน  คือ  โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง

. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  หมายถึง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมี
ขนาดใหญ่ซึงเป็นการปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบพิเศษ  มีเขตพืนทีรับผิดชอบครอบคลุม
ทงัจงัหวดัระยอง



บทที 2
เอกสารและงานวจิยัทีเกยีวข้อง

การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง ในครังนีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง
โดยมีขอบเขตทีจะเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี

.  สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

.  แนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม

. ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีม

. แนวคิดเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ

. การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ

.  ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบังานวจิยั

.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง
สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง,

, หนา้ ) ประกอบดว้ย  โรงเรียน
. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง) ตงัอยูที่หมู่ที ตาํบล

บางบุตร  อาํเภอบา้นค่าย  จงัหวดัระยอง รหัสไปรษณีย์  โทรศพัท์ -  โทรสาร
-  เวบ็ไซด์ www.Rayong-pao.go.th เปิดสอนตงัแต่ระดบัการศึกษาปฐมวยั (อนุบาล

ปีที 2-3) ถึงระดบัการศึกษาขันพืนฐาน (ชันประถมศึกษาปีที 1- ) โดยได้รับถ่ายโอนมาจาก
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต เมือวนัที  มีนาคม พ.ศ.

. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ตงัอยู ่ เลขที / ซอยทางเขา้เรือนจาํ
ถนนจนัทอุดม ตาํบลเชิงเนิน  อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  รหสัไปรษณีย์  โทรศพัท์

- โทรสาร -   เวบ็ไซด์ www.Rayong-pao.go.th ปัจจุบนัเปิดสอนตงัแต่ระดบั
การศึกษาปฐมวยั (อนุบาลปีที 1-3) ถึงระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน (ชันประถมศึกษาปีที 1-5)
โดยไดป้ระกาศจดัตงัโรงเรียน วนัที  เมษายน พ.ศ.
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3. โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง ตงัอยูเ่ลขที 222 หมู่ที 2 ถนนจนัทอุดม  ซอยเรือนจาํ
ตาํบลเชิงเนิน  อาํเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง  รหัสไปรษณีย์ 1  โทรศพัท์ 38-622 048
โทรสาร 038-622 049 เวบ็ไซด์ www.mtr.ob.tc/index1.htm และ www.Rayong-pao.go.th
เปิดสอน ตงัแต่ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานชนัมธัยมศึกษาปีที 1-  โดยไดป้ระกาศจดัตงัโรงเรียน
วนัที  กนัยายน พ.ศ.

ข้อมูลเกียวกบักองการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ระยอง

กองการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดาํเนินการ
จดัการศึกษานอกระบบ  และตามอธัยาศยั  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
และตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนายใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
พ.ศ.  โดยมุง้เนน้การจดัการศึกษาตลอดชีวติ เพือพฒันาศกัยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทอ้งถิน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจดัการดาํรงชีวิตอย่างมีความสุข  ดงันัน  กองการศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  จึงไดมี้การบริหารงาน  โดยแบ่งออกเป็น

 ฝ่ายงาน
ข้อมูลพืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วดัหวายกรอง)
วสิัยทศัน์
ภายในปี พ.ศ.   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบา้นค่าย (วดัหวายกรอง)

มีการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้  สือสารไดส้องภาษา  พฒันากิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ จดัการเรียนรู้คู่คุณธรรม นอ้มนาํ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

พนัธกิจ
. จดัการเรียนการสอนแบบสองภาษา ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
.  พฒันาสถานศึกษา  บรรยากาศ  อาคารสถานที  สิงแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภค

ใหมี้ความพร้อม ร่มรืนสวยงาม และไดม้าตรฐาน
.  จดัการเรียนรู้คู่คุณธรรมโดยนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั
.  พฒันาสือ  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ ทีเอือต่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
. จดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมเอกลกัษณ์ วฒันธรรมชาติไทย  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ

และความสามคัคีในชุมชนเพือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
.  จดัระบบการบริหารจดัการ แบบการกระจายอาํนาจ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากล
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จุดมุ่งหมายหลกัเพือการพฒันา
.  นกัเรียนมีความสามารถสือสารไดส้องภาษา และมีผลสัมฤทธิทางการเรียน

ทีไดม้าตรฐาน
.  สถานศึกษา  มีสภาพบรรยากาศ สิงแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภคทีเอือต่อ

การเรียนรู้
.  นกัเรียนสามารถนาํหลกัคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติัจริงในชีวิต

ประจาํวนัได้
.  สถานศึกษามีสือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ เพียงพอต่อความตอ้งการ
.  นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลกัษณ์ วฒันธรรมความเป็นไทย มีความเป็นเลิศ

ดา้นกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
.  สถานศึกษามีการบริหารจดัการไดเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ข้อมูลพืนฐานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
วสิัยทศัน์
ภายในปี พ.ศ.  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เป็นสถานศึกษาแห่ง

การเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล บนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
พนัธกิจ

. จดัระบบการบริหารจดัการ แบบการกระจายอาํนาจ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากล

. จดัการเรียนการสอนแบบสองภาษา ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

. พฒันาสถานศึกษา บรรยากาศ อาคารสถานที สิงแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภคใหมี้
ความพร้อมร่มรืนสวยงาม

. จดัการเรียนรู้คู่คุณธรรมโดยนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิวติั

. พฒันาสือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ ทีเอือต่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

. จดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมเอกลกัษณ์ วฒันธรรมชาติไทย กีฬา ดนตรี ศิลปะ
ละความสามคัคีในชุมชน เพือเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายหลกัเพือการพฒันา
.  สถานศึกษามีการบริหารจดัการไดเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม
. นกัเรียนมีความสามารถสือสารไดส้องภาษา
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. สถานศึกษา มีสภาพบรรยากาศ สิงแวดลอ้ม และระบบสาธารณูปโภค ทีเอือต่อ
การเรียนรู้

. นกัเรียนสามารถนาํหลกัคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบติัจริงในชีวิต
ประจาํวนัได้

. สถานศึกษามีสือ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ เพียงพอต่อความตอ้งการ

. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลกัษณ์ วฒันธรรมความเป็นไทย มีความเป็นเลิศ
ดา้นกีฬา ดนตรี ศิลปะ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง มีลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน ดงันี
1. เป็นโรงเรียนทีก่อตงัขึนใหม่เมือปีการศึกษา  โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ระยอง และมูลนิธิตากสินระยอง
. เป็นโรงเรียนทีมี  เสาหลกัใหก้ารสนบัสนุน คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

และมูลนิธิตากสินระยอง
. เป็นโรงเรียนทีบริหารงาน โดยทีมงานทีมีความรู้ ประสบการณ์และความเชียวชาญเฉพาะ
. เป็นโรงเรียนทีมีอาคารเรียน อาคารประกอบ บรรยากาศและสิงแวดลอ้มไดม้าตรฐาน

สากล
. เป็นโรงเรียนทีมีสือการเรียนรู้ เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้ไดม้าตรฐานสากล
. เป็นโรงเรียนทีมีการจดัการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน พ.ศ.  เพิมเติมสาระการเรียนรู้สากล และอาเซียนศึกษา
. เป็นโรงเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียนต่อห้อง ตามมาตรฐานสากล นกัเรียนชันอนุบาล

ไม่เกิน  คน นกัเรียนชนัประถม ไม่เกิน  คน
. เป็นโรงเรียนทีแสวงหาและมีเครือข่ายร่วมพฒันา กบัสถานศึกษาทีมีชือเสียง

ในระดบัประเทศ
. เป็นโรงเรียนทีจดัการเรียนการสอน  ภาษา แบบ MEP (Mini English Program)

ในทุกรายวชิาโดยมีครูต่างชาติทุกหอ้งเรียน
ยุทธศาสตร์แผนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
เพือยกระดบัคุณภาพคุณภาพโรงเรียนสู่ตน้แบบ ของโรงเรียนสู่ตน้แบบโรงเรียนมาตรฐาน

สากล โดยโรงเรียนไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ไว้  ช่วง ดงันี
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ปีการศึกษา
. หอ้งเรียนส่งเสริมความสามารถภาษาองักฤษ (MEP) ชนั ป. -ป.  จาํนวน  ห้อง
. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง
. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง
. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง
. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

ปีการศึกษา
หอ้งเรียนส่งเสริมความสามารถภาษาองักฤษ (MEP) ชนั ป. -ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง
ปีการศึกษา

. หอ้งเรียนส่งเสริมความสามารถภาษาองักฤษ (MEP) ชนั ป. -ป.  จาํนวน  ห้อง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง

. เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชนั ป.  จาํนวน  หอ้ง
ข้อมูลพืนฐานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ประวตัิโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง  ไดมี้นโยบายทีจะจดัตงัโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในระดบัช่วงชนัที  (ชนัมธัยมศึกษาปีที - ) และช่วงชนัที  (ชนัมธัยมศึกษาปีที - ) เพือใหบ้ริการ
แก่ประชาชนในจงัหวดัระยอง ได้มีสถานทีสาํหรับส่งบุตรหลานเขา้เรียนตามความตอ้งการ
อย่างเพียงพอ สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยองจึงได้มีมติ เห็นชอบให้ดาํเนินการจดัตงั
สถานศึกษาในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยองขึน เมือคราวประชุมสมยัสามญัสมยัที
ประจาํปีการศึกษา วนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  โดยใชชื้อ “โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง”
ทงันีเพือเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  ผูซึ้งกอบกูเ้อกราชของชาวไทย
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และเป็นทีเคารพสักการะของพีนอ้งชาวจงัหวดัระยอง โดยใชอ้กัษรยอ่วา่ “ต.ส.ร.” ภาษาองักฤษ
MTRS

สถานทีก่อตงัโรงเรียนมธัยมตากสินระยองใชพ้ืนทีเรือนจาํกลางระยองเดิม ซึงเป็นทีดิน
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ตงัอยูเ่ลขที หมู่ที ตาํบลเชิงเนิน  อาํเภอเมืองระยอง
จงัหวดัระยอง  เนือที - - . ไร่ ตามโฉนดเลขที  และทีราชพสัดุตาม นสล. เลขที
เนือที - - .  ไร่ รวมเนือทีทงัหมด - - . ไร่

การบริหารโรงเรียน  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองไดอ้อกขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง ว่าด้วยการบริหารจดัการสถานศึกษา  ในขอ้บญัญติัดงักล่าวจดัให้มี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ให้มีหน้าที กาํหนด
นโยบายส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางกติกาขอ้บงัคบัต่าง ๆ เกียวกบัการบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารงานในระยะแรกกาํหนดให้มีการบริหารงาน  ระบบ  กล่าวคือ  ระบบการบริหาร
ผูบ้ริหารโรงเรียน  และหวัหนา้กลุ่มสาระ  จดัจา้งโดยมูลนิธิตากสินระยอง  ส่วนครูปฏิบติัการจดัจา้ง
เป็นพนกังานจา้งตามภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

นอกจากนีแลว้ยงัมีสนามกีฬา ลู่วิงและสระวา่ยนาํ อยา่งมาตรฐานเตม็รูปแบบในการจดั
การเรียนการสอน โดยเปิดการเรียนการสอนในระบบ ภาษา กล่าวคือ ใชภ้าษาองักฤษในการเรียน
การสอนรายวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  และภาษาองักฤษ  ซึงในอนาคตจะเปิด
การเรียนการสอนจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีแผนเต็มรูป  คือ - - / - -
รวม  ห้องเรียน โรงเรียนได้จดัทาํบุญปฐมฤกษ์ในวนัที  พฤษภาคม พ.ศ.  โดยมี
นายสยุมพร  ลิมไทย ผูว้่าราชการจงัหวดัระยองมาเป็นประธานในพิธีและโรงเรียนได้เปิดเรียน
อยา่งเป็นทางการในวนัที พฤษภาคม พ.ศ. เป็นตน้มา

โรงเรียนมธัยมตากสินระยองไดท้าํพิธีเปิดโรงเรียนอยา่งเป็นทางการ โดยนายปิยะ
ปิตุเตชะ  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ในวนัพุธที  ธนัวาคม พ.ศ.

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง
วสิัยทศัน์
เป็นเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ยดึหลกัธรรมาภิบาล

ประสานวสิาหกิจชุมชนสมดุลสิงแวดลอ้ม
พนัธกิจ
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการดา้นการสาธารณสุข และจดัระบบสวสัดิการแก่เด็ก

สตรี และคนชราอยา่งเป็นธรรม
- ปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืนฐานในเขตเมืองและชุมชน
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- ปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืนฐานในเขตชนบท
- ยกระดบัคุณภาพและการบริการดา้นการศึกษาตลอดจนพฒันาการกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน
- จดัใหมี้การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์การลงทุน พาณิชย ์พฒันาสินคา้

การใหบ้ริการเอือต่อการท่องเทียวและประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน
- พฒันาระบบการผลิตสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป ใหมี้ความปลอดภยั

ไดม้าตรฐาน จดัใหมี้ตลาดกลางและส่งเสริมการส่งออก
- การเพิมประสิทธิภาพดา้นสิงแวดลอ้มใหเ้กิดสภาวะแวดลอ้มทีดี โดยชุมชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
- พฒันาระบบการบริหารการจดัการดา้นบุคลากร และเทคโนโลยสีารสนเทศ
จุดมุ่งหมายการพฒันา
- เพือคุณภาพชีวติทีดี มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และเป็นสังคมทีน่าอยู่
- ปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีสะดวก เพียงพอ

ประชาชน เขา้ถึงบริการสาธารณะทีดี
- ยกระดบัคุณภาพและการบริการดา้นการศึกษาตลอดจนพฒันาการกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน
- จดัตงัศูนยป้์องกนับรรเทาสาธารณภยั พร้อมอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช ้ในการขยาย

งานการบรรเทาป้องกนัสาธารณภยั
- เป็นศูนยก์ลางการท่องเทียวเชิงอนุรักษที์หลากหลาย สมผสานกบัการพฒันาวฒันธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถิน
- เป็นผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ทีไดม้าตรฐาน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีระบบ

เฝ้าระวงัและมาตรฐานในการป้องกนักาํจดัมลพิษ
- สนบัสนุนการจดัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทุกระดบัใหมี้การเชือมโยง

ระบบ ขอ้มูลสารสนเทศการสือสาร และพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
วสิัยทศัน์
โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง จะพฒันาสู่การเป็นโรงเรียนตน้แบบการจดัการศึกษา

เทียบเคียงมาตรฐานสากล
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พนัธกิจ
มุ่งมันพฒันาบรรยากาศ อาคาร สถานที แหล่งเรียนรู้ สือเทคโนโลย ีหลกัสูตร

และกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหไ้ดเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมตากสินระยอง เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะเทียบเคียง

ระดบัสากล และมีศกัยภาพเป็นพลโลก
ลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนมธัยมตากสินระยอง

มีลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน  ดงันี
.  เป็นโรงเรียนทีก่อตงัขึนใหม่เมือปีการศึกษา   โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ระยอง  และสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
.  เป็นโรงเรียนทีมี  เสาหลกั ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม คือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ระยอง และมูลนิธิตากสินระยอง
. เป็นโรงเรียนทีบริหารงาน โดยทีมงานทีมีความรู้ ประสบการณ์และความเชียวชาญเฉพาะ
.  เป็นโรงเรียนทีมีอาคารเรียน อาคารประกอบ บรรยากาศ และสิงแวดลอ้ม ไดม้าตรฐาน

สากล
.  เป็นโรงเรียนทีมีสือการเรียนรู้  เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้ไดม้าตรฐานสากล
.  เป็นโรงเรียนทีมีการจดัการเรียนการสอน โดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขนัพืนฐาน พ.ศ.  เพิมเติมสาระการเรียนรู้สากล ( + ) และอาเซียนศึกษา
.  เป็นโรงเรียนทีมีจาํนวนนกัเรียนต่อห้อง ตามมาตรฐานสากล นกัเรียนชันมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ไม่เกิน  คน นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน  คน
.  เป็นโรงเรียนทีแสวงหาและมีเครือข่ายร่วมพฒันา กบัโรงเรียน มหาวทิยาลยั

หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ
.  เป็นโรงเรียนทีจดัการเรียนการสอน  ภาษา แบบ EIS (English for Integrated Studies)

ในรายวชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษ และเรียนวชิาภาษาองักฤษ
กบัครูต่างชาติ ทุกห้องเรียน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมตากสินระยองแบบก้าวกระโดด
ยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมการจดัหาสือการเรียนการสอน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหเ้พียงพอต่อการศึกษา
ดา้นสือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้
- จดัหาสือและเทคโนโลยทีีมีคุณภาพสูงและทนัสมยั มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
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- บาํรุงรักษา พฒันาสือเทคโนโลยใีหท้นัสมยัเปลียนแปลงตามเวลา
- มีผูรั้บผิดชอบและดูแลระบบเทคโนโลยใีหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา
- พฒันาครูและบุคลากรดา้นการใชสื้อเทคโนโลยใีหท้นักบัการเปลียนแปลงตลอดเวลา
ดา้นแหล่งเรียนรู้
- จดัสร้างและหาแหล่งเรียนรู้ทีมีคุณภาพทงัภายในและภายนอกโรงเรียนใหน้กัเรียน

ไดเ้รียนรู้อยา่งหลากหลาย และคลอบคลุมทุกดา้น
- จดัประสบการณ์การแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทีเป็นส่วนหนึงของกระบวนการ

จดัการเรียนรู้เพิมเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
- พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหมี้ความทนัสมยัและทนัต่อการเปลียนแปลงทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมจารีต ประเพณี ศิลปะวฒันธรรม อนุรักษโ์บราณสถาน

ศาสนสถาน และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิน
ยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัการศึกษาทีมีคุณภาพในทุกระดบัทงัใน

และนอกระบบ
ดา้นครูและบุคลากร
- สรรหาครูเก่ง ครูดี และครูทีมีประสบการณ์ในการสูงมาปฏิบติัหนา้ทีผา่นมูลนิธิตากสิน

ระยอง
- ส่งเสริมและพฒันาครูอยา่งต่อเนือง
- จดัค่าตอบแทนและสวสัดิการใหต้ามความสามารถ
- สร้างขวญักาํลงัใจ ความมันคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ
- มีบุคลากรสนบัสนุนทีมีความสามารถและเพียงพอ
- สนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูศึกษาต่อหรือพฒันาตนเองทุกดา้น
- จดัตงักองทุนเพือสวสัดิการใหค้รูและบุคลากร
ดา้นผูเ้รียน
- เปิดห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษใหน้กัเรียนเขา้เรียนหลากหลาย
- ใหโ้ควตานกัเรียนเรียนดี มีคุณธรรม และความสามารถพิเศษ
- จดัตงักองทุนการศึกษา และสวสัดิการใหน้กัเรียน
- สนบัสนุนใหน้กัเรียนคน้พบและพฒันาความสามารถของตนเอง
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ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้
- จดัหลกัสูตรสาํหรับนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษ (Gifted) หลากหลายความสามารถ

ของนกัเรียน
- นาํสือและเทคโนโลยทีีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้
- เนน้กระบวนการเรียนรู้แผนการสอน
- เพิมเติมสาระการเรียนรู้สากลและอาเซียนศึกษา ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ทังเชิงลึก

และมากกวา่มาตรฐานทัวไป
- หลกัสูตรมีความยดืหยุน่สามารถปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ความเปลียนแปลง
ดา้นเครือข่ายสนบัสนุนการเรียนรู้
- ใชก้ารบริหารนอกระบบมาส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาในระบบใหมี้ความเขม้แขง็

และมีประสิทธิภาพสูง
- ใชว้ธีิเทียบเคียงมาตรฐาน (Bench mark) ดว้ยการคน้หา พฒันาวธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศ

(Best practices) ของโรงเรียนหรือองคก์รต่าง ๆ ทีประสบความสาํเร็จแลว้ มาประยกุตใ์ชก้บั
การบริหารดว้ยความคิดริเริมสร้างสรรค์ (By mark)

- บริหารเป้าหมายในอนาคตร่วมกนักาํหนดไว้
ดา้นพนัธมิตร พีเลียง และเครือข่ายการพฒันาการศึกษา
- แสวงหา สร้าง และพฒันาความร่วมมือการพฒันาคุณภาพการศึกษากบัหน่วยงาน

สถาบนั องคก์รต่าง ๆ ทงัภาครัฐและเอกชน
- จดัทาํ MOU กบัโรงเรียน หน่วยงาน มหาวทิยาลยั เพือเป็นพนัธมิตร พีเลียง

และเครือข่ายพฒันาการศึกษา ทงัในประเทศและต่างประเทศ
ดา้นการประชาสัมพนัธ์
- จดัทีมงานออกประชาสัมพนัธ์ (Road show)
- รุ่นพีเชิญชวนนอ้งมาเรียน
- จดังาน OPEN HOUSE
- เปิดห้องเรียน (OPEN Classroom)
- ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดา้นการประกนัคุณภาพ
- สร้างระบบประกนัคุณภาพภายในใหเ้ขม้แขง็
- ประเมินตนเองทุกภาคเรียน
- ทาํผลการประเมินตนเองมาวางแผนการปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬา และสร้างโอกาสใหเ้ยาวชนพฒันาการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมทีดีในสังคม

แนวคดิเกยีวกบัการทาํงานเป็นทมี
ความหมายของทมีและการทํางานเป็นทมี
เมือกล่าวถึงคาํวา่ ทีม โดยทัวไปคงไม่ไดห้มายถึง คนเพียงคนเดียว อาจหมายถึงกลุ่มคน

หรือคนตงัแต่ 2 คน ขึนไป ซึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ทีม ไวค้ลา้ยกนั
ดงันี

รอบบินส์ (Robbins, 2001, p. 258) ไดอ้ธิบายวา่ ทีม หมายถึง การทาํงานร่วมกนัของ
กลุ่มบุคคล เพือใหบ้รรลุผลสําเร็จ และผลสาํเร็จทีเกิดขึนเป็นของสมาชิกทุกคนทีทาํงาน ไม่ใช่เป็น
ผลสาํเร็จของผูใ้ดผูห้นึง

สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2549, หนา้ 62) ไดส้รุปวา่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทาํงาน
ของกลุ่มบุคคลทีทาํงานร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกนัทาํงานเพือใหบ้รรลุ
เป้าหมายเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และผูร่้วมทีมต่างมีความพอใจในการทาํงานนัน

ชยัเสฎฐ ์ พรหมศรี ( , หนา้ , ) กล่าววา่ ทีม คือ กลุ่มเลก็ ๆ ของคนทีมีลกัษณะ
ครบถว้น ผูซึ้งทาํงานดว้ยกนัอยา่งมุ่งมันตงัใจ เพือบรรลุเป้าหมายทีกาํหนด ส่วนการทาํงานเป็นทีม
คือ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึนแก่สมาชิกของทีม โดยพยายามสร้างบรรยากาศ
ในการทาํงานทีเป็นกนัเอง เพือกระตุน้ความรู้สึกร่วมในการทาํงานหรือสาํนึกในการเป็นเจา้ของ
ซึงนาํไปสู่การทาํงานทีมีประสิทธิภาพ และนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด้

ไพโรจน์ บาลนั (2551, หนา้ 18) ไดอ้ธิบายวา่ ทีม คือ กลุ่มคนทีถูกจดัตงัขึนเพือทาํงาน
ร่วมกนั หรือกลุ่มคนทีทาํงานร่วมกนั หรือกลุ่มคนทีทาํงานคลา้ยคลึงกนั หรือกลุ่มคนทีขึนตรงกบั
ผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั

สรุปไดว้า่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไป ซึงมีความสัมพนัธ์
กนัค่อนขา้งจะใกลชิ้ด มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมทงัหลายใหบ้รรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั
สนบัสนุนช่วยเหลือเอาใจใส่ซึงกนัและกนั ใชท้กัษะประสบการณ์ แบกรับภาระร่วมกนั ร่วมมือกนั
ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ สามคัคีกนั เพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ และพฒันาองค์การให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ
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ประเภทของทมีงาน
ประเภทของทีมงานในองคก์ารอาจ มีหลายประเภท ทีสาํคญัสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

คือ (เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2550, หนา้ 246-250)
1. ทีมแกปั้ญหา หมายถึง ทีมทีมีการจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในแต่ละวนั

ตอ้งอาศยัทีมงานเขา้มาแกปั้ญหา สมาชิกในทีมงานมีการแกปั้ญหาร่วมกนั มีการถกเถียงกนัเพือหา
ทาํงานปรับปรุงคุณภาพการทาํงาน และสามารถแกปั้ญหาได้ ทีมงานจะทราบวา่ จะตอ้งแกปั้ญหา
อยา่งไร

2. ทีมงานระหวา่งหนา้ที คือ ทีมงานทีมาจากการรวมตวัของสมาชิกทีมาจากแผนกงาน
หนา้ทีทีแตกต่างกนัมาร่วมประสานงานระหวา่งหนา้ที ทีแตกต่างกนัเพือวตัถุประสงคร่์วมกนัของ
องคก์าร เช่น งานดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นการผลิต

3. ทีมงานควบคุมตนเอง คือ ทีมงานทีมีทกัษะในการทาํงานสูง ประสานกนัไดดี้
มีการควบคุมการทาํงานของตวัเอง วางแผนการทาํงานด้วยตวัเอง โดยอาศยัการบงัคบับญัชา
นอ้ยมาก สมาชิกใชท้กัษะความรู้ ความสามารถของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี และมีความรับผดิชอบ
ในงานทีไดรั้บมอบหมายมาเป็นพิเศษ

ทีมงานในองคก์าร สามารถแบ่งตามหนา้ทีการบริหารงานไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่
(ยงยทุธ เกษสาคร, 2549, หนา้ 4-5)

1. ทีมงานผูบ้ริหารระดบัสูง ทีมงานระดบัสูงนีมีบทบาทหนา้ทีในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย
นโยบาย และพฒันากลยุทธ์ขององค์การ เพราะองค์การมีภารกิจทีกวา้งจึงตอ้งการสมาชิกทีเป็น
ตวัแทนของทุกลกัษณะในองค์การ บางครังทีมงานอาจมีสมาชิกชัวคราวทีมาร่วมทาํประโยชน์
ใหก้บั องคก์ารโดยใชค้วามรู้ประสบการณ์ ความเชียวชาญอยา่งใดอยา่งหนึง ในเวลาใดเวลาหนึง
ซึงบทบาท ของทีมงานระดบัสูงมีดงันี

1.1 พฒันากลยทุธ์ ดว้ยการวเิคราะห์สิงแวดลอ้มและกาํหนดทิศทาํงานขององคก์าร
ประเมินการแข่งขนัและระบุโอกาสของธุรกิจ จากขอ้มูลสารสนเทศไม่ใช่จากความรู้สึกนึกคิด
เพือการคาดคะเนวา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร และพิจารณาสิงทีเป็นไปได้

1.2 ทาํความกระจ่างชดัในค่านิยม กาํหนดวา่องคก์ารเป็นตวัแทนของอะไรสิงทีถูกตอ้ง
คืออะไร สิงทีผดิคืออะไร รักษามโนธรรมสาํนึกขององคก์าร และกาํหนดหลกัการจูงใจเบืองตน้
ใหก้บัสมาชิกทีมงานใหเ้ป็นรูปธรรม

1.3 การควบคุมการทาํงาน การออกคาํสังในการตดัสินใจทีสาํคญั นบัเป็นหนา้ที
โดยตรงของทีมงานระดบัสูง นอกจากนี ยงัรวมไปถึงการออกคาํสังและติดตามความก้าวหน้า
เพือการวางแผนจดัหาทรัพยากรการบริหาร ตงัแต่การออกแบบองค์การและเลือกพนักงาน
และกาํหนด ค่าตอบแทน ค่าจา้ง รางวลั และแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ
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1.4 ทาํหนา้ทีเสมือนสัญลกัษณ์ขององคก์าร รักษาการติดต่อระดบัสูงกบับุคคล
หรือองคก์ารจากภายนอก เจรจาขอ้ตกลงทีสาํคญั และมีหลกัประกนัวา่องคก์ารมีสภาพทีเหมาะสม
และสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาล และกาํหนดนโยบายขององคก์าร

2. ทีมงานบริหารระดบักลาง ลกัษณะของทีมงานบริหารระดบักลาง คือ เป็นผูจ้ดัวาง
จุดมุ่งหมายทีมีรายละเอียดการปฏิบติังานมาก และทาํหนา้ทีประสานงานและควบคุมการทาํงาน
ของสมาชิกในองคก์าร โดยเฉพาะบุคลากรหลกัระดบัหวัหนา้งานฝ่ายต่าง ๆ ทีเป็นกลจกัรสาํคญั
ในองค์การ จดัหาทรัพยากรและวางแผนการปฏิบติังาน สร้างกลยุทธ์การพฒันาและการจดั
การวเิคราะห์ขอบเขตของหนา้ทีต่าง ๆ ใหก้บัสมาชิกในทีม

3. ทีมงานระดบัปฏิบติั ไดแ้ก่ ฝ่ายทาํงานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์องงานบุคคล
เหล่านีอาจทาํงานกบัเครืองจกัรในโรงงาน หรืออาจจะเป็นฝ่ายขนยา้ยรับส่ง สินคา้ หรืออาจจะเป็น
ผูใ้ห้บริการลูกคา้ในร้าน ภตัตาคาร บนรถทวัร์ รถไฟ หรือบนเครืองบิน บุคลากรเหล่านีเป็นคน
เปลียน ปัจจยัป้อนเขา้ผา่นกระบวนการใหเ้ป็นผลผลิตสู่ลูกคา้ จึงนบัเป็นทีมงานทีมีความสาํคญัยิง
ต่อความสาํเร็จขององคก์าร

4. ทีมงานเชิงเทคนิค เป็นฝ่ายจดัตงัมาตรฐานในองคก์าร ซึงอาจเป็นมาตรฐานทาํงาน
เทคนิค มาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานการบริการ โดยเนน้เกณฑว์ธีิการทีเป็นรูปแบบเดียวกนั
ทัวทงัองคก์ารยิงองคก์ารมีขนาดใหญ่โตขึนมากเท่าใด ความตอ้งการมาตรฐานยิงจาํเป็นมากยิงขึน
ทีมงาน เชิงเทคนิคจึงตอ้งตืนตวัอยูต่ลอดเวลา

5. ทีมฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบติังาน ปกติทีมงานดงักล่าวนีเกิดขึนภายนอก และการไหล
ของงานตามปกติในองคก์าร โดยหนา้ทีของทีมฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบติังานจะใหก้ารสนบัสนุน
ทาํงานออ้ม ซึงนบัเป็นกองกาํลงับาํรุงทีสาํคญัต่อผูป้ฏิบติังานให้ประสบผลสาํเร็จและส่งผลให้
การทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึน

สรุปไดว้า่ การทาํงานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลตงัแต่สองคนขึนไป ซึงมีความสัมพนัธ์
กนัค่อนขา้งจะใกลชิ้ดมาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมทงัหลายใหบ้รรลุเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั
สนบัสนุนช่วยเหลือเอาใจใส่ซึงกนัและกนั ใชท้กัษะประสบการณ์ แบกรับภาระร่วมกนั ร่วมมือกนั
ทาํงานอย่างเต็มความสามารถ สามคัคีกนั เพือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และพฒันาองค์การให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ

ความสําคัญของการทาํงานเป็นทมี
ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่งานทุกอยา่งภายในองคก์ารลว้นแลว้แต่ตอ้งการความร่วมมือ

ร่วมใจของทุก ๆ คน ไม่ใช่เพียงคนเดียว ดงันัน การทาํงานงานร่วมกนัหรือทาํงานเป็นทีม
จึงมีความสาํคญัต่อองคก์าร ดงัทีไดมี้ผูท้รงความรู้หลาย ๆ ท่านไดก้ล่าวไว้ ดงันี
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ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2546, หนา้ 16) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุทีทาํใหบุ้คคลตอ้งรวมตวักนั
เป็นทีมไดด้งันี

1. ความคิดสร้างสรรค์ ทาํใหที้มงานร่วมกนัสร้างความคิดใหม่ ๆ และกลา้นาํความคิด
ของทีมไปปฏิบติัใหเ้กิดผลทีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

2. ผลงาน โดยปกติผลรวมในการทาํงานของทีม จะมีสูงกวา่การทีสมาชิกจะแยกกนั
ทาํงานของตนและนาํผลงานมารวมกนั ทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพของผลงาน ซึงจะช่วยทาํให้
ทงัองคก์ารและสมาชิกทาํงานใหถึ้งเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะตนจะไดผ้ลตอบแทน
ทีสูงขึน ทงัทาํงานตรงและทาํงานออ้ม

3. การสือสาร การทาํงานเป็นทีมสามารถผลกัดนัใหส้มาชิกมีการสือสาร และมีความเขา้ใจ
ซึงกนัและกนัไดดี้ยิงขึน ซึงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ การยอมรับ และความผกูพนัระหวา่งสมาชิก
โดยสมาชิกจะร่วมแรงร่วมใจกนัแกปั้ญหาและอุปสรรคไปดว้ยกัน

4. ความสัมพนัธ์ เมือสมาชิกทาํงานร่วมกนั รู้จกักนั สนิทสนมผกูพนั และมี
ความไวว้างใจกนั ก็ย่อมทีจะช่วยเหลือกนัในปัญหาต่าง ๆ ทงัในการทาํงานและปัญหาอืน ๆ
หรือทีเรียกวา่ ใหก้ารสนบัสนุน ทาํงานสังคม และจิตใจระหวา่งกนั โดยเฉพาะเมือตอ้งเผชิญปัญหา
หรือวกิฤติส่วนตวัเขาจะมีเพือนร่วมทีม ทีคอยใหก้ารสนบัสนุนทงัทาํงานดา้นกาํลงัใจและการแกปั้ญหา

สาํหรับแนวคิดของวราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ (2549, หนา้ 8) กล่าวไวว้า่ บุคคลแต่ละคน
มีความรู้ความสามารถ และศกัยภาพในตวับุคคลมีขอบเขตทีจาํกดั จึงจาํตอ้งมารวมกลุ่มกนั
เพือนาํจุดดี จุดเด่น ความรู้ ความสามารถทีแตกต่างกนั ในส่วนทีดีทีสุดของแต่ละคนมาร่วมกนั
ทาํงาน เพือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของทีม ดงันนั การทาํงานเป็นทีมจึงมีความสาํคญัดงัต่อไปนี

1. เพือร่วมกนัแกปั้ญหา
2. เพือผลประโยชน์ ทงัส่วนบุคคล และส่วนรวม
3. เพือความรู้สึกปลอดภยัและมันคง
4. เพือตอบสนองความตอ้งการทาํงานดา้นจิตใจ ซึงไดแ้ก่ ความตอ้งการใฝ่สัมพนัธ์

ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ ความตอ้งการพฒันาตนเอง
การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อการทาํงานในองคก์ารเป็นอยา่งมาก จึงมีความจาํเป็น

ทีจะตอ้งสร้างทีมงานดว้ยเหตุผลต่าง ๆ การทาํงานเป็นทีมไม่เพียงแต่จะช่วยทาํใหว้ตัถุประสงคข์อง
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านัน แต่ทีมงานยงัจะเป็นองค์ประกอบทีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
การทาํงาน

1. งานบางอยา่งไม่สามารถทาํสาํเร็จเพียงคนเดียวโดยเฉพาะงานดา้นการใหบ้ริการ
2. หน่วยงานมีงานเร่งด่วนทีตอ้งการระดมบุคลากร เพือการปฏิบติังานให้เสร็จทนัเวลา

ทีกาํหนด
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3. งานบางอยา่งตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและความเชียวชาญจากหลายฝ่าย
4. งานบางอยา่งเป็นงานทีมีหลายหน่วยงานรับผดิชอบ ตอ้งการความร่วมมืออยา่ง จริงจงั

จากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง
5. เป็นงานทีตอ้งการความคิดริเริมสร้างสรรค์ เพือแสวงหาแนวทาํงานหรือวธีิการ

และเป้าหมายใหม่ ๆ
6. หน่วยงานตอ้งการสร้างบรรยากาศของความสามคัคีใหเ้กิดขึน
7. ประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม ทีผูบ้ริหารควรทาํความเขา้ใจ และก่อใหเ้กิด

ผลประโยชน์ต่อทงัผูป้ระปฏิบติังานและต่อองคก์าร มีผูก้ล่าวถึงประโยชน์ของการทาํงานเป็นทีม
ดงันี

7.1 ทาํใหก้ารแกปั้ญหามีความละเอียดรอบคอบ และประสบความสาํเร็จ
7.2 ช่วยเพิมกิจกรรมทีมีความสร้างสรรคม์ากขึน
7.3 ช่วยแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพการตดัสินใจ
7.4 สร้างขวญัและกาลงัใจทีดีในการปฏิบติังาน มีความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกนั

มีความรับผดิชอบร่วมกนั และผกูพนัซึงกนัและกนั
7.5 ช่วยในการควบคุมระเบียบวนิยัของสมาชิก
7.6 มีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของพนกังาน
7.7 ทาํใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมายและองคก์ารมีความเจริญกา้วหนา้
7.8 ช่วยลดตน้ทุนในการทาํงานและใหเ้พิมสมรรถภาพในการทาํงาน

ประคอง สุคนธจิตต์ (2551, หน้า 2-3) ได้อธิบายว่า การทาํงานเป็นทีมเป็นเรืองทีมี
ความสาํคญัมาก ตงัแต่สังคมระดบัเล็กไปจนถึงใหญ่ ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างทีมงาน
และทาํงานเป็นทีม ผูบ้ริหารในทุกองคก์ารใหค้วามสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม เนืองจากการทาํงาน
เป็นทีมจะตอ้งระดมความคิดและความสามารถทีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลมาประสานสอดคลอ้งกนั
ซึงจะช่วยใหก้ารทาํงานทีตอ้งใชค้วามสามารถหลายดา้นดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ดงัเหตุผลต่อไปนี

1. มนุษยทุ์กคนมีความจาํกดัในเรืองพลงังาน การทาํงานแต่เพียงคนเดียวใหส้าํเร็จนัน
ยอ่มเป็นการยากโดยเฉพาะในงานใหญ่ ๆ หรืองานทีสลบัซบัซอ้น กาํลงังานเพียงคนเดียวทาํไม่ได้
จึงจาํเป็นตอ้งพึงพาแรงงานจากผูอื้นดว้ย

2. มนุษยทุ์กคนมีความจาํกดัและความแตกต่างกนั ในเรืองสติปัญญา ความสามารถ
ในการคิดจะทาํงานใด ๆ หวัเดียวยอ่มสู้หลายหวัไม่ได้ เพราะหลายหวัสามารถช่วยกนัคิด ช่วยกนัดู
ใหร้อบคอบขึน
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3. มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมอยูอ่ยา่งโดดเดียวลาํพงัไม่ได้ จึงจาํเป็นตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนั
และกนั และมีความตอ้งการทีจะมีปฏิสัมพนัธ์ทาํงานสังคมกบัผูอื้น การทีมนุษยมี์โอกาสทีจะอยู่
และทาํงานร่วมกบัผูอื้น จึงเป็นการสนองความตอ้งการขนัพืนฐานทีจาํเป็นของมนุษย์

4. ลกัษณะของสังคมในปัจจุบนั เป็นสังคมทีตอ้งทาํงานร่วมกนัในทุกระดบั
และทุกองคก์ารหากเราไม่สามารถทาํงานเป็นทีมแลว้ จะทาํใหเ้กิดปัญหาอุปสรรคต่อความเจริญ
กา้วหนา้ขององคก์าร

5. การทาํงานเป็นทีมใหผ้ลงานทีดีกวา่การทาํงานตามลาํพงัคนเดียว และสามารถทาํให้
ไดจ้าํนวนผลผลิตออกมาเป็นจาํนวนมากกวา่ การทาํงานแบบต่างคนต่างทาํ

6. การทีบุคคลไดมี้โอกาสรวมกลุ่มกนัทาํงานเป็นทีม ช่วยใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้จากผูอื้น
ซึงจะส่งผลดีต่อตนเองและทีมงานตามไปดว้ย จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็น
และความสาํคญัของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม หากมีการฝึกฝนปฏิบติัตนใหส้ามารถทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ยงัมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมอีกดว้ย

ดงันัน จึงสรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีม มีความสาํคญัต่อองค์การอย่างยิง เนืองจาก
การทาํงานเป็นทีมเป็นการรวบรวมความสามารถและทกัษะของบุคคลในดา้นทีแตกต่างกนั มาร่วมกนั
ทาํงาน และจะสามารถทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ และนาํความคิดทีสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
มาทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพ และความสาํเร็จขององคก์าร

ทฤษฎทีีเกยีวข้องกบัการทาํงานเป็นทมี
การทาํงานเป็นทีมนัน จะตอ้งทาํความเขา้ใจเกียวกบัธรรมชาติพืนฐานของมนุษย์

ในองคก์รเป็นเบืองตน้ โดยนาํทฤษฎีทีสาํคญัมาประกอบการอธิบายและประยกุตเ์ขา้กบัการทาํงาน
เป็นทีมทีเกียวขอ้ง อธิบายตามลาํดบัได้ ดงันี (นพภสัสร โกสินทรจิตต,์ 2548, หนา้ 26-41)

ทฤษฎลีาํดับขันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need theory)
จีรวจัน์  วงศาโรจน์ ( , หน้า ) กล่าวว่า ความตอ้งการของมนุษย ์มีลาํดบัขัน

ความตอ้งการตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) อยู่ 5 ประการ ดงันี คือ
1. ความตอ้งการทาํงานดา้นร่างกาย เป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย์ เช่น

ความตอ้งการอาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เป็นตน้
2. ความตอ้งการดา้นความมันคงปลอดภยั ภายหลงัจากทีร่างกายไดรั้บการตอบสนอง

ในสิงจาํเป็นต่าง ๆ แลว้คนก็นึกถึงความตอ้งการดา้นความมันคงปลอดภยั
. ความตอ้งการเป็นทียอมรับของสังคม ไดแ้ก่ ความตอ้งการเป็นทียอมรับของกลุ่ม

หรือสังคม ความตอ้งการอยากเป็นสมาชิกขององคก์ร ความตอ้งการความรักจากเพือนร่วมงาน
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. ความตอ้งการเกียรติยศชือเสียง เช่น ความตอ้งการเคารพในตนเองและความอยากมี
เกียรติในสังคม

5. ความตอ้งการความสมหวงัในชีวติ เช่น ความตอ้งการทีจะใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ที
และความเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง ซึงความตอ้งการส่วนสุดทา้ยนี จะเนน้ทีการพฒันาส่วนบุคคล

ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzber: Two-factor theory)
นพภสัสร  โกสินทรจิตต ์( , หนา้ ) กล่าววา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการจูงใจในการดาํเนินการ

ของทีมมี 2 ประเภท ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) คือ
. ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความพอใจในงานทีทาํ

2. ปัจจยัอนามยัหรือบาํรุงรักษา คือ ปัจจยัทีแตกต่างจากปัจจยัจูงใจโดยสินเชิงเพราะเป็น
ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความไม่พอใจในงานทีทาํ เช่น ถา้สมาชิกทีมไดรั้บเงินเดือนนอ้ยไม่เพียงพอกบั
การใชส้อยในชีวติประจาํวนั ก็จะเกิดความไม่พอใจในงานทีทาํอยู่ แต่ไม่จาเป็นทีวา่มีสมาชิกบางคน
ไดรั้บเงินเดือนสูงแลว้จะพอใจในการทาํงานทีทาํ ถา้การทาํงานในทีมมีสภาวะเกียวกบัปัจจยัจูงใจ
เป็นไปอยา่งเหมาะสม เช่น ผูน้าํทีมรับรู้วา่การดาํเนินงานสาํเร็จยอมรับในตวัสมาชิกทีม และทุกคน
ในทีมมีความรับผดิชอบก็แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกไดรั้บการจูงใจในระดบัสูง ในทาํงานตรงกนัขา้ม
ถ้าผูน้าํทีมไม่สนใจต่อปัจจยัจูงใจเหล่านี ก็แสดงให้เห็นว่า ระดบัการจูงใจในทีมตาํ ถ้าผูน้าํทีม
ดาํเนินการเกียวกบัปัจจยัอนามยัไดอ้ยา่งเหมาะสม สมาชิกทีมก็จะเกิดความพอใจและสามารถใช้
ปัจจยัเหล่านีเป็นสิงจูงใจเขาได้ แต่ถ้าผูน้าํทีมดาํเนินการเกียวกบัปัจจยัอนามยัอย่างไม่เหมาะสม
ก็จะทาํใหส้มาชิกเกิดความไม่พอใจและจะมีผลในทาํงานลบกบัทีมได้

ทฤษฎจูีงใจสู่ความสําเร็จของแมคเคลแลนด์ (McCelland: Achievement motivation
theory)

ศนัสนีย ์ ชูเชือ ( , หนา้ ) กล่าววา่ แมคเคลแลนด ์(McCelland) ไดจ้าํแนกการจูงใจ
ทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการทีสาํคญัทีสุดแบ่งออกเป็น 3 องคป์ระกอบ คือ ความสาํเร็จ การมีส่วนร่วม
และอาํนาจ หรืออาจกล่าวให้ง่ายทีสุด ก็คือ

. ความตอ้งการสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินการ เช่น สมาชิกทีมถูกจูงใจใหด้าํเนินการ
จนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพก็เท่ากบัว่าเขาตอ้งการความสาํเร็จในงาน คนง านทีมี
ความตอ้งการความสาํเร็จในงานสูงตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี มีความรับผิดชอบ มกัตงัเป้าหมาย
ทียาก ๆ สาํหรับตนเอง ตอ้งการปฏิกิริยาโตต้อบหรือผลสาํเร็จทีเจาะจง หรือโดยทนัทีมุ่งมันต่อ
การการปฏิบติังาน

. มุ่งความตอ้งการมีส่วนร่วม เป็นเรืองเกียวกบัการยอมรับมิตรภาพ สมาชิกทีม
มีความตอ้งการประเภทนีจะมีผลการดาํเนินงานทีดีทีสุดในทีม ซึงทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในสังคม
และมิตรภาพขึนในทีม
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3. ความตอ้งการอาํนาจ คือ ความตอ้งการทีจะทาํการควบคุมผูอื้น และมีอิทธิพลต่อผูอื้น
ถา้บุคคลใดมีความตอ้งการอาํนาจสูงก็จะมีแนวโนม้ทีจะกลายเป็นผูน้าทีม ซึงมีผลการดาํเนินการ
ดีกวา่บุคคลอืน ๆ ในทีม

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (McGregor’s theory X and theory Y)
อรุณวดี  รืนรมย ์( , หนา้ ) กล่าวถึงทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์

(McGregor) ดงันี
ทฤษฎี X เชือวา่ คนส่วนมากโดยธรรมชาติแลว้ไม่ชอบทาํงาน ไม่มีความทะเยอทะยาน

มีความรับผิดชอบน้อย มีความคิดริเริมน้อยในการแก้ปัญหาขององค์กร การจูงใจเป็นการจูงใจ
ทาํงานร่างกายและความปลอดภยัเท่านัน คนส่วนใหญ่ชอบใหค้วบคุมอยา่งใกลชิ้ดและถูกบงัคบั
เพือใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร

ทฤษฎี Y เชือว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทาํงาน ตงัใจทาํงาน สามารถควบคุม
ตนเองเพือทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์รประสบผลสาํเร็จ สามารถใชค้วามคิดริเริมในการแกปั้ญหา
ขององคก์ร การจูงใจเป็นเรืองของความตอ้งการมีชือเสียงและความสาํเร็จในชีวิต สามารถสังการได้
ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการทาํงานอย่างต่อเนือง ถ้าหากได้รับการจูงใจ
อยา่งถูกตอ้ง

ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรูม (Vroom)
นพภสัสร โกสินทรจิตต ์( , หนา้ ) กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม (Vroom)

คือ ทฤษฎีทีให้ขอ้คิดว่าการจูงใจเป็นส่วนหนึงของความคาดหวงัส่วนบุคคล และการจูงใจใน
แต่ละบุคคลขึนอยู่กบัสองสิง คือ สมาชิกมีความตอ้งการมากน้อยแค่ไหน และคิดว่าจะสามารถ
ทาํสิงนนัไดอ้ยา่งไร สภาวะการของค่านิยมและผลทีแต่ละคนไดรั้บจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
ทีแทจ้ริงของเขาได้ เช่น ความสาํเร็จในงาน การเป็นทียอมรับนบัถือ มีความยดึมันในความคิดของ
ตนเอง รวมถึงการไดรั้บความกา้วหนา้และรายไดเ้พิมขึนดว้ย ทฤษฎีความคาดหวงัทาํใหท้ราบวา่
ผูน้าํทีมควรทาํการเปลียนแปลงใหเ้กิดขึนในทีม โดย พิจารณาถึงความสาํเร็จทีสมาชิกแต่ละคน
ตอ้งการ ตดัสินใจเกียวกบัการดาํเนินการทีจาํเป็นทีจะทาํใหที้มบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว้ ทาํให้
เกิดความแน่ใจวา่ระดบัการดาํเนินการทีกาํหนดขึนทาํใหที้มบรรลุเป้าหมายได้ ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างผลจากการดาํเนินการกบัวิธีการดาํเนินการทีกาํหนดขึน ตรวจสอบสถานการณ์สาํหรับ
ความคาดหวงัทีหลากหลาย ทาํให้แน่ใจว่ามีการให้รางวลัอย่างพอเพียง ทาํให้แน่ใจว่าระบบ
ใหค้วามยติุธรรมกบัสมาชิกทุกคน
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ทฤษฎคีวามยุติธรรมของอดัมส์ (Adams)
ประคอง สุคนธจิตต ์( , หนา้ ) กล่าวถึงทฤษฎีความยติุธรรมของอดมัส์ (Adams)

ทฤษฎีนีสมาชิกทีมมกัจะพิจารณาถึงระบบการให้รางวลัว่า ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ ทฤษฎี
ความยติุธรรมนีตงัอยูบ่นสมมติฐานทีวา่ สมาชิกทีมโดยทัวไปตอ้งการไดรั้บการปฏิบติัจากทีมงาน
อยา่งยติุธรรม และมกัจะเปรียบเทียบผลงานและรางวลัทีไดรั้บกบัสมาชิกทีมคนอืน ๆ เสมอ ทฤษฎีนี
ตงัอยูบ่นฐานของหลกัการทีซึงไดรั้บขอ้มูลมาจากองคก์รโดยทัวไป และนาํมาปรับใชก้บัการทาํงาน
เป็นทีม ดงันี

. ถา้สมาชิกทีมรู้วา่พวกเขาไดรั้บรางวลัซึงไม่เหมาะสมจากทีม พวกเขาก็จะไม่พอใจ
และก็จะทาํงานอยา่งไม่เตม็ความสามารถและก็อาจจะพยายามออกจากทีม

. ถา้สมาชิกทีมมีความเชือวา่ พวกเขาไดรั้บรางวลัไม่เหมาะสมกบังานทีเขาไดท้าํ
พวกเขาก็จะรักษาระดบัการทาํงานของพวกเขา คือ ไม่มีความพยายามทีจะทาํใหเ้กิด ผลงานทีมี
ระดบัสูงขึน

. ถา้สมาชิกทีมรู้วา่รางวลัทีพวกเขาไดรั้บมากกวา่ทีเขาคาดคิด บนพืนฐานของ
ความยติุธรรม พวกเขาก็จะทาํงานหนกัขึน

เป็นทีแน่นอนวา่ทฤษฎีนีตงัอยูบ่นพืนฐานของความเขา้ใจ สมาชิกในทีมอาจจะประเมิน
ผลงานของเขาสูงเกินไป หรือเขาอาจประเมินรางวลัทีสมาชิกคนอืนไดรั้บผดิพลาด ไม่วา่ทฤษฎีนี
จะเป็นทียอมรับหรือไม่ก็ตาม ก็ยงัพบว่า ทฤษฎีนีเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับผูน้าํทีมทีจะระวงั
ถึงความเขา้ใจของสมาชิกทีมทีจะวา่ผูน้าํทีมไม่ยติุธรรม เพราะวา่พวกเขามกัมีพฤติกรรมทีอยากได้
รางวลัเพิมขึนอยูต่ลอดเวลา

ทฤษฎีเสริมของสกนิเนอร์ (Skinner)
ยงยทุธ  เกษสาคร ( , หนา้ ) กล่าวถึงทฤษฎีเสริมของสกินเนอร์ (Skinner) ทฤษฎีนี

ให้ขอ้เสนอเกียวกบัพฤติกรรมการให้ความสนบัสนุนต่อเงือนไขต่าง ๆ และอาจกล่าวได้ว่า
สิงแวดลอ้มเป็นตน้เหตุทีก่อเกิดพฤติกรรมต่อเงือนไขต่าง ๆ เหล่านนั ทฤษฎีนีทาํใหค้วามตอ้งการ
ทีแทจ้ริงของสมาชิกลดลง นาํเขา้สู่พฤติกรรมแบบต่าง ๆ โดยเนน้หนกัทีวา่อะไรจะเกิดขึนเมือเขา
เริมดาํเนินการบางสิงบางอยา่ง ทฤษฎีนีถา้หากทาํใหเ้กิดขึนในทีมจะทาํใหส้มาชิกในทีมไดพ้ฒันา
ตวัเอง และนาํพาใหเ้กิดความร่วมมือขึนในทีมดว้ย

ทฤษฎีเป้าหมายของลอ็ค (Locke)
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ (2546, หน้า ) กล่าวถึงทฤษฎีเป้าหมายของล็อค (Locke)

เป็นทฤษฎีทีเชือว่าพฤติกรรมต่าง ๆ สามารถทาํความเขา้ใจไดใ้นรูปแบบของการตังเป้าหมาย
โดยมุ่งประเด็น 3 เรือง คือ คุณลกัษณะเฉพาะของเป้าหมาย อุปสรรคของเป้าหมาย และการยอมรับ
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ในเป้าหมาย องค์ประกอบทงัสามนีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินการ การแข่งขนั การมีส่วนร่วม
และสิงยอ้นกลบั สมาชิกจะปรับปรุงการดาํเนินงานถา้หากมีคุณลกัษณะเฉพาะของเป้าหมายมากกวา่
วตัถุประสงคที์ผูบ้งัคบับญัชากาํหนดใหท้าํ

ทฤษฎคีวามขัดแย้งของคอนฟลทิส์ (Conflicts)
ชลลดา  คาํศิริ ( , หนา้ ) กล่าวถึงทฤษฎีความขดัแยง้ของคอนฟลิทส์ (Conflicts)

เป็นแนวความคิดทีมีสมมติฐานทีวา่ พฤติกรรมของสังคมสามารถเขา้ใจไดจ้ากความขดัแยง้ระหวา่ง
กลุ่มต่าง ๆ และบุคคลต่าง ๆ เพราะการแข่งขนักนัในการเป็นเจา้ของทรัพยากรทีมีค่า มีจาํนวนจาํกดั
และหายาก นกัสังคมวทิยาหลายท่านทีใชท้ฤษฎีความขดัแยง้ อธิบายการเปลียนแปลงทาํงานสังคม
ซึงในทีนีแนวความคิดของนกัทฤษฎีความขดัแยง้ทีสาํคญั 3 ท่าน ดงันี

. มาร์ซ (Marx, 1969) มีความเชือวา่ การเปลียนแปลงของทุก ๆ สังคม จะมีขนัตอนของ
การพฒันาทาํงานประวติัศาสตร์ 5 ขนั โดยแต่ละขนัจะมีวิธีการผลิตทีเกิดจากความสัมพนัธ์ของ
อาํนาจของการผลิต ซึงไดแ้ก่ การจดัการดา้นแรงงาน ทีดิน ทุน และเทคโนโลยกีบัความสัมพนัธ์
ทาํงานสังคมของการผลิต ซึงไดแ้ก่ เจา้ของปัจจยัการผลิต และคนงานทีทาํหนา้ทีผลิต แต่ในระบบ
การผลิตแต่ละระบบ จะมีความขดัแยง้ระหวา่งชนชัน ผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ช้แรงงาน
ในการผลิต ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทาํงานเศรษฐกิจทีเป็นโครงสร้างส่วนล่างของสังคม
และเมือโครงสร้างส่วนล่างมีการเปลียนแปลง จะมีผลทาํให้เกิดการผนัแปรและเปลียนแปลงต่อ
โครงสร้างส่วนบนของสังคม ซึงเป็นสถาบนัทาํงานสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา
และรวมถึงค่านิยม ทศันคติ และบรรทดัฐานของสังคม ลาดบัขนันของการพฒันาทาํงานประวติัศาสตร์
ของเมตริกซ์ มีดงันี

1.1 ขนัสังคมแบบคอมมิวนิสตด์งัเดิม กรรมสิทธิในปัจจยัการผลิตเป็นของเผา่ ต่อมา
เผา่ต่าง ๆ ไดร้วมตวักนัเป็นเมืองและรัฐ ทาํใหก้รรมสิทธิ ในปัจจยัการผลิตเปลียนไปเป็นของรัฐแทน

1.2 ขนัสังคมแบบโบราณ กรรมสิทธิในปัจจยัการผลิตเป็นของรัฐ สมาชิกในสังคม
ไดรั้บกรรมสิทธิ ในทรัพยสิ์นส่วนตวัทีสามารถเคลือนยา้ยได้ ซึงไดแ้ก่ เครืองใช้ส่วนตวัและทาํ
ดงันนัทาส จึงเป็นกาลงัสาํคญัในระบบการผลิตทงัหมดและต่อมาระบบการผลิตไดเ้กิดความขดัแยง้
ระหวา่งเจา้ของทาํกบัทาํ

1.3 ขนัสังคมแบบศกัดินา กรรมสิทธิ ในปัจจยัการผลิตเป็นของขุนนาง คือ ทีดิน
โดยมีทาสเป็นแรงงานในการผลิต

1.4 ขนัสังคมแบบทุนนิยม กรรมสิทธิ ในปัจจยัการผลิตเป็นของนายทุน คือ ทีดิน ทุน
แรงงาน และเครืองจกัร โดยมีผูใ้ชแ้รงงานเป็นผูผ้ลิตเสมือนทาส
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1.5 ขนัสังคมแบบคอมมิวนิสต์ กรรมสิทธิ ในปัจจยัการผลิตเป็นของทุกคน ทุกคน
มีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่มีใครเอาเปรียบซึงกนัและกนัตามแนวความคิดของเมตริกซ์ ลาํดบัขนัของ
การนาํไปสู่การปฏิวติัของชนชันล่างของสังคม เกิดจากกระบวนการดงัต่อไปนี มีความตอ้งการ
ในการผลิต เกิดการแบ่งแยกแรงงาน มีการสะสมและพฒันาทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ความไม่เท่าเทียม
ทาํงานสังคมมีมากขึน เกิดการต่อสู้ระหว่างชนชันในสังคม เกิดตวัแทนทาํงานการเมืองเพือทาํ
การรักษาผลประโยชน์ของแต่ละชนชนั เกิดการปฏิวติัการเปลียนแปลงทาํงานสังคมตามแนวความคิด
ของเมตริกซ์ เป็นการต่อสู่ระหวา่งชนชนัในสังคม โดยใชแ้นวความคิดวภิาษวธีิทีเริมจากการกระทาํ
ซึงเป็นสาเหตุของการเปลียนแปลงการกระทาํ และเกิดการกระทาํแบบใหม่ตามมา

. โคเบอร์ (Coser, 1977) เป็นนกัทฤษฎีความขดัแยง้ทีมองวา่ ความขดัแยง้ก่อให้เกิด
ทงัดา้นบวกและดา้นลบ และอธิบายวา่ ความขดัแยง้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการขดัเกลาทาํงาน
สังคม ไม่มีกลุ่มทาํงานสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึง ทีมีความสมานสามคัคีอยา่งสมบูรณ์ เพราะความขดัแยง้
เป็นส่วนหนึงของมนุษย์ ทงัในความเกลียด และความรัก ต่างก็มีความขดัแยง้ทงัสินความขดัแยง้
สามารถแก้ปัญหาความแตกแยก และทาํให้เกิดความสามคัคีภายในกลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีทงั
ความเป็นมิตร และความเป็นศตัรูอยูด่ว้ยกนั โคเบอร์มีความเห็นวา่ความขดัแยง้ เป็นตวัสนบัสนุน
ใหเ้กิดการเปลียนแปลงทาํงานสังคม สามารถทาํใหส้ังคมเปลียนชีวติความเป็นอยูจ่ากดา้นหนึงไปสู่
อีกดา้นหนึงได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมทีเขาอยู่ เขาจะพยายาม
ทาํการเปลียนแปลงสถานการณ์นัน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ นอกจากนี โคเบอร์
ยงัเสนอวา่ ความขดัแยง้ยงัสามารถทาํใหเ้กิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษพ์ฒันาความซบัซอ้น
ของโครงสร้างกลุ่มในดา้นความขดัแยง้และร่วมมือ และสร้างความแปลกแยกกบักลุ่มต่าง ๆ เป็นตน้

. พาห์เรนเดอร์ (Dahrendorf, 1964) เป็นนกัสังคมวทิยาชาวเยอรมนั ทีปฏิเสธ
แนวความคิดของเมตริกซ์ ทีวา่ ชนชนัในสังคมเกิดจากปัจจยัการผลิต และเสนอวา่ ความไม่เท่าเทียมกนั
ในสังคมนนัเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัในเรืองของสิทธิอาํนาจ กลุ่มทีเกิดขึนภายในสังคมสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ กลุ่มทีมีสิทธิอาํนาจกบักลุ่มทีไม่มีสิทธิ อาํนาจสังคมจึงเกิดกลุ่ม
แบบไม่สมบูรณ์ของทงัสองฝ่ายทีต่างก็มีผลประโยชน์แอบแฝงอยูเ่บืองหลงั ดงันนั แต่ละฝ่ายจึงตอ้ง
พยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว้ โดยมีผูน้าทาํหนา้ทีในการเจรจาเพือปรองดองผลประโยชน์
ซึงกนัในระดบัของความขดัแยง้ทีเกิดขึนรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยนัน ขึนอยู่กบัการจดัการ
และการประสานผลประโยชน์ของกลุ่มทีครอบงาํ และบาร์ พาห์เรนเดอร์ เสนอความคิดว่า
ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสังคมเป็นผลมาจากความกดดนัจากภายนอกโดยสังคม ๆ และความขดัแยง้
ทีเกิดขึนในสังคมสามารถควบคุมไดด้ว้ยการประนีประนอม ตามแนวความคิดของพาห์เรนเดอร์
ความขดัแยง้สามารถทาํให้โครงสร้างมีการเปลียนแปลงได้ ประเภทของการเปลียนแปลง
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ความรวดเร็วของการเปลียนแปลง และขนาดของการเปลียนแปลงขึนอยู่กบัเงือนไขของ
การเปลียนแปลง เช่น อาํนาจของกลุ่ม ความกดดนัของกลุ่ม

สรุปไดว้า่ ทฤษฎีเกียวกบัการทาํงานเป็นทีมจะตอ้งมีผูน้าํทีมีความซือสัตยแ์ละสามารถ
จูงใจลูกทีมไดอ้ยา่งดี เพือทีจะทาํใหผ้ลงานไดบ้รรลุตามผลและตามเป้าหมายทีกาํหนด และสาํคญั
ลูกทีมจะตอ้งมีความร่วมมือในการปฏิบติังาน

แนวคดิเกยีวกบัการทาํงานเป็นทมีทีมปีระสิทธิภาพ
ลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมงานทีมีประสิทธิภาพนัน จาํเป็นตอ้งรู้

และเขา้ใจถึงลกัษณะของการทาํงานทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของทีมงานของปาร์คเกอร์
(Parker) ซึงมีคุณลกัษณะ 12 ประการ ของทีมงานทีมีประสิทธิภาพแนวใหม่ (Parker, 1990, p. 16)
ดงันี

1. มีความชดัเจนของวตัถุประสงค์ สมาชิกของทีมงานจะตอ้งกาํหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั
เพือจะไดก้าํหนดแนวทาํงานในการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมทีสุด และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองคก์ร โดยสมาชิกของทีมงานควรจะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวตัถุประสงคที์ชดัเจนร่วมกนั
ดงันี สนบัสนุนให้สมาชิกของทีมงานกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนั รวมไปถึงการกาํหนดพนัธกิจ
เพือให้บรรลุเป้าหมายตามทีตอ้งการ โดยจะตอ้งทาํงานทบทวนวิสัยทศัน์นันเป็นระยะ ๆ จดัทาํ
ตารางกิจกรรม และภารกิจหลกั เพือเป็นกรอบในการทาํงาน มันใจว่าสมาชิกของทีมงานทุกคน
ได้มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง จูงใจและผลกัดนัให้ทีมงานปฏิบติังานทีมุ่งมนัไปสู่วตัถุประสงค์
และเป้าหมาย

2. บรรยากาศการทาํงานทีปราศจากพิธีรีตอง การทาํงานเป็นไปอยา่งเรียบง่ายไม่เป็น
ทาํงานการบรรยากาศอบอุ่น สบาย เป็นกนัเอง ไม่มีทีท่าวา่จะเบือหน่ายการทาํงาน เมือถึงเวลาประชุม
ทุกคนมาพร้อมเพรียงกนัด้วยใบหน้าทียิมแยม้แจ่มใส มีความกระตือรือร้น สมาชิกของทีมงาน
สามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานทีไม่เป็นทาํงานการได้ ดงันี เตรียมสิงของจาํเป็น
สาํหรับทีมงานโดยไม่ตอ้งร้องขอแสดงความยนิดีดว้ยความเตม็ใจจริงใจ เมือทีมงานทาํงานประสบ
ความสาํเร็จ แนะนาํให้สมาชิกของทีมงานทุกคนรู้จกักนั และมีการทาํกิจกรรมร่วมกนัเพือสร้าง
ความใกลชิ้ดสนิทสนม ใชอ้ารมณ์ขนั เพือช่วยลดความเครียด เวลาบรรยากาศตึงเครียด

3. การมีส่วนร่วม สมาชิกของทีมงานควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการทาํงาน
โดยเขา้ร่วมในกิจกรรมและการอภิปรายต่าง ๆ อยา่งมีคุณภาพ ซึงการมีส่วนร่วมนีอาจแสดงออก
ให้รับรู้ทาํงานวาจา หรือท่าทาํงาน เช่น การพยกัหนา้ การจดบนัทึก หรือทีมงานมีการเตรียมการ
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ประชุมร่วมกนั โดยแบ่งหนา้ทีการทาํงาน เช่น สมาชิกของทีมงานบางคนจดัเตรียมห้องประชุม
ดา้นอุปกรณ์ ไมโครโฟน เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ ทงันี การมีส่วนร่วมของทีมงานสามารถปรับปรุง
ให้มีประสิทธิผลเพิมขึน ดงันี จดัการมีส่วนร่วมเฉพาะกิจกรรม หรือเรืองทีกาลงัพิจารณาเท่านัน
แทรกแซงเมือการมีส่วนร่วมไม่เกียวขอ้งกบังานทีดาํเนินการ สนบัสนุนและย ัวยใุหส้มาชิกทีมงาน
ทีนิงเฉยไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น กลา้พดูและกลา้แสดงออกเมือความคิดเห็นทีแตกต่างจาก
สมาชิกส่วนใหญ่ของทีมงาน

4. การรับฟังซึงกนัและกนั สมาชิกตงัใจฟังการแสดงความคิดเห็นของคนอืนอยา่งตงัใจ
คิดพิจารณาไตร่ตรองถึงสิงทีไดรั้บฟังและสงวนท่าทีทีจะวิพากษว์จิารณ์ในการนี สมาชิกของทีมงาน
สามารถส่งเสริมการรับฟังซึงกนัและกนัได้ สรุปไดด้งันี สงวนคาวพิากษว์จิารณ์และความคิดเห็น
ต่าง ๆ ไวก่้อน จนกว่าจะมีการนาเสนอและวิเคราะห์ขอ้มูลทังหมดแลว้ เต็มใจรับรู้ขอ้มูล
และความคิดเห็นต่าง ๆ แมอ้าจจะไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจ และพนัธกิจของทีมงาน อธิบายความหมาย
หรือแปลความหมายเรืองทีรับฟังให้สมาชิกของทีมงานเขา้ใจ สรุปและยอมรับความคิดเห็น
ทีแตกต่างกนัของสมาชิกทีมงาน

5. ความไม่เห็นดว้ยในทาํงานบวก ในการทาํงานร่วมกนัสมาชิกของทีมงานทุกคน
ควรจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง แมจ้ะเป็นความคิดเห็นทีแตกต่างกบัสมาชิก
คนอืนก็ตาม ฉะนนั เพือให้การทาํงานเป็นทีมประสบความสาํเร็จ สมาชิกของทีมงานจะตอ้ง
สามารถสือสารความคิดเห็นทีแตกต่างกนัเหล่านีใหส้มาชิกคนอืน ๆ ของทีมงานไดรั้บรู้ การรับรู้
ของสมาชิกเป็นลกัษณะการยอมรับจุดต่างและแสดงจุดร่วม มีการมองวา่ความหลากหลายต่าง ๆ
เป็นจุดแขง็ของทีมงาน สมาชิกตอ้งแลกเปลียนความคิดเห็นในทาํงานบวก ทุกคนคิดตรงกนัวา่การมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างกนั จะนาํไปสู่ความเป็นปึกแผ่นของทีมงานได้ในทีสุด
โดยสมาชิกทีมงานสามารถสร้างบรรยากาศของการแสดงความไม่เห็นดว้ยในทาํงานบวกไดโ้ดยวธีิ
ต่อไปนี ใช้วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นทีแตกต่างกนัอย่างมีระบบ สมาชิกมีความยืดหยุ่น
และเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นทุกประเด็น ใชอ้ารมณ์ขนัแทรกแซงการแสดงปฏิกิริยาทีเป็นศตัรู
ยอมรับท่าทีทีสงบถา้ความคิดเห็นทีนาํเสนอไม่ไดรั้บการยอมรับจากทีมงาน

6. ความเห็นพอ้งกนั เป็นเทคนิคการหาขอ้ยติุเกียวกบัปัญหา ความคิดหรือการตดัสินใจ
ซึงแสดงออกถึงความมีสมานฉนัทแ์ละความมีเอกภาพของทีมงาน แต่ตอ้งไม่ไดม้าจากการออก
คะแนนเสียง สมาชิกจาํเป็นตอ้งเห็นพอ้งดว้ยกบัเรืองต่าง ๆ อย่างเป็นเอกฉันท์ อาจจะมีสมาชิก
บางคนอาจไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สรุปสุดทา้ย แต่สามารถยอมรับไดแ้ละเตม็ใจทีจะรับกติกาปฏิบติัตาม
มติของทีมงาน ความเห็นพอ้งจะทาํได้ง่ายขึนถ้าสมาชิกทีมงานมีลกัษณะดงันี รับฟังเหตุผล
และแสวงหาขอ้มูลในการตดัสินใจ ไม่สนบัสนุนการใชเ้สียงขา้งมากโดยวธีิลงคะแนนเสียง
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สรุปและทดสอบการตดัสินใจของกลุ่มเป็นระยะ ๆ เตม็ใจทีจะปฏิบติัตามความเห็นพอ้งกนัของ
ทีมงานถึงแมว้า่จะไม่เห็นดว้ยก็ตาม

7. การสือสารทีเปิดเผย เป็นการเจรจาติดต่อระหวา่งทีมงาน ทีบรรยากาศจะเตม็ไปดว้ย
ความเปิดเผย จริงใจต่อกนัมีความเชือมันและไวว้างใจซึงกนัและกนั สมาชิกทีมงานสามารถ
สนบัสนุนให้มีการสือสารทีเปิดเผยโดยแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกนัด้วยความจริงใจ
และเปิดเผย เต็มใจ และพร้อมทีจะช่วยเหลือสมาชิก ผูต้อ้งการความช่วยเหลือ รับรู้ความรู้สึกที
อึดอดัใจของสมาชิก และตอบสนองความรู้สึกนนั ในทาํงานบวกมีการพึงพาอาศยักนั และสมาชิก
มีความผกูพนัและรับผดิชอบต่องาน

8. บทบาทและการมอบหมายงานทีชดัเจน เป็นการมอบหมายงานทีระบุไวใ้นคาํ
พรรณนาลกัษณะงาน บทบาทในทีนีไม่จาํกดัเฉพาะภารกิจของงานเท่านนั แต่จะรวมถึงความคาดหวงั
ของบุคคลอืนทีมีต่องานนนัดว้ย เพือหลีกเลียงปัญหาของความขดัแยง้ดา้นบทบาท ทีมงานตอ้งมี
กระบวนการวิเคราะห์ความชัดเจนของบทบาท เพือให้ทุกคนทุกฝ่ายได้มีความเขา้ใจตรงกนั
การกาํหนดบทบาทและการมอบหมายงานทีชดัเจนทีมีประสิทธิภาพ จะเกิดขึนเมือสมาชิกปฏิบติั
ดงันี ผลกัดนัให้ทีมงานกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวใ้นระดบัสูง มีความเต็มใจปฏิบติังาน
ทีอยู่นอกเหนือบทบาททีกาํหนดไวใ้นบางโอกาสเมือมีความจาํเป็นมันใจวา่มีการมอบหมายงาน
ใหแ้ก่ทีมงานอยา่งเสมอภาค มีการอภิปรายและต่อรองดา้นบทบาททีคาดหวงัของสมาชิกแต่ละคน
อยา่งเปิดเผย

9. ภาวะผูน้าํร่วม ภาวะผูน้าํของทีมงานจะไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะผูน้าํทีเป็นทาํงานการเท่านัน
แต่ทุกคนจะตอ้งมีภาวะผูน้าํร่วมกล่าว คือ สมาชิกจะตอ้งแสดงออกซึงพฤติกรรมทีส่งเสริม
การทาํงาน และพฤติกรรมทีธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน ซึงพฤติกรรมทงัสองดา้นจะช่วย
ใหก้ารทาํงานของทีมประสบผลสาํเร็จบรรลุวตัถุประสงคห์รือสามารตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

10. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก สมาชิกตอ้งการความร่วมมือจากสมาชิกภายนอก
เพราะบุคคลภายนอกจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดา้นการปฏิบติังานทีมีคุณค่าใหก้บัทีมงาน นอกจากนี
ยงัเป็นแหล่งทรัพยากรทีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน เช่น งบประมาณ บุคลากร และการประชาสัมพนัธ์
สมาชิกทีมงานสามารถช่วยทีมงานสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัภายนอกได ้โดยปฏิบติังานทีอยู่
ในความรับผดิชอบของสายงานใหส้มบูรณ์ ใหเ้กียรติและยกยอ่งความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ทีให้
ความร่วมมือช่วยเหลืองานต่าง ๆ จนประสบความสาํเร็จ

11. รูปแบบการทาํงานทีหลากหลาย ทีมงานทีมีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ย สมาชิก
ของทีมงานทีมีความสามารถ หรือมีแนวคิดในการทาํงานทีแตกต่างกนัออกไปอยา่งนอ้ย 4 รูปแบบ
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คือ สมาชิกทียึดการทาํงานเป็นหลกั สมาชิกทียึดเป้าหมายเป็นหลกั สมาชิกทีเน้นกระบวนการ
เป็นหลกั และสมาชิกทีมุ่งวธีิการเป็นหลกั จุดเนน้ทีหลากหลายช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีม

12. การประเมินผลตนเอง เป็นการตรวจสอบวา่ผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัใด
และมีอะไรบา้งทีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน อาจดาํเนินการโดยแบบทีเป็นทาํงาน
การหรือไม่เป็นทาํงานการก็ได้ เป้าหมายหลกัเพือคน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน และแสวงหาแนวทาํงาน
ปรับปรุง หรือเพมิประสิทธิภาพการทาํงาน วธีิการทีใชก้นัทัว ๆ ไป คือ ใหส้มาชิกกรอกแบบฟอร์ม
ใหส้มบูรณ์ อภิปรายเกียวกบัแต่ละหวัขอ้ใหช้ดัเจน แสวงหาวธีิการเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน

สรุปได้ว่า การทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพนันทีมตอ้งมีวตัถุประสงค์ทีชัดเจน
มีบรรยากาศการทาํงานทีไม่มีพิธีรีตรอง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นซึงกนั
และกนั การแสดงความไม่เห็นด้วยในทาํงานบวก ความเห็นพอ้งตอ้งกนั มีการสือสารทีเปิดเผย
สมาชิกแสดงบทบาทและการมอบหมายงานทีชดัเจน มีภาวะผูน้าํร่วม มีความสัมพนัธ์กบัภายนอก
มีรูปแบบการทาํงานทีหลากหลาย และมีการประเมินผลตนเอง สิงเหล่านีจะสามารถทาํใหก้ารทาํงาน
ของทีมประสบความสาํเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันนั จึงไดน้าลกัษณะการทาํงานเป็นทีมของปาร์คเกอร์
(Parker) มาใชใ้นการทาํวจิยัครังนี โดยไดส้ังเคราะห์ จาํแนก และสรุปมาเป็นพฤติกรรมการทาํงาน
เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพของครูในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต
ตามแนวคิด ดงักล่าวได้ 5 ลกัษณะ ซึงจะนาํไปใช้เป็นแนวทาํงานในการศึกษาประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีม ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงันี (กนัตยา เพิมผล, 2549, หนา้ 28)

1. ดา้นการกาํหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน เป็นลกัษณะของการทาํงานทีสมาชิก
ทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํงานทีชดัเจน โดยทุกคนร่วมกนักาํหนดภารกิจ
และเป้าหมายในการทาํงาน ให้เป็นไปในทิศทาํงานเดียวกนั มีความเด่นชัดเฉพาะเจาะจง
และมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั สมาชิกใหก้ารยอมรับดว้ยความเตม็ใจ ทุกคนใหค้วามสาํคญั
กบัเป้าหมายส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั

2. ดา้นการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ที เป็นลกัษณะของการทาํงานทีมี
การมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบ และไดป้ฏิบติังานทีตนเองรับผดิชอบอยา่งชดัเจน และมีความพยายาม
ทาํให้งานสาํเร็จตามทีทีมตอ้งการ การแบ่งงานมีความเสมอภาคไม่หนกัคนใดคนหนึง สมาชิก
ทุกคนเคารพในบทบาทของทีมงาน และสามารถปฏิบติังานทีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ทีของตนเอง
ไดใ้นบางโอกาสเมือมีความจาํเป็น

3. ดา้นการสือสารกนัอยา่งเปิดเผย เป็นลกัษณะการทาํงานทีสมาชิกทุกคนมีความเชือมัน
และไวว้างใจซึงกนัและกนั การใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนกนั มีการแลกเปลียนความคิดเห็น
อภิปรายปัญหาระหวา่งกนัดว้ยความจริงใจ เตม็ใจและเปิดเผย
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4. ดา้นการกระจายความเป็นผูน้า เป็นลกัษณะการทาํงานทีสมาชิกทุกคนมีความสามารถ
ในการเป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี หมุนเวยีนสับเปลียนกนัไปตามสถานการณ์ สมาชิกจะตอ้งแสดงออก
ซึงพฤติกรรมทีส่งเสริมการทาํงาน และพฤติกรรมทีธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ของทีมงาน กลา้พูด
และกลา้แสดงออกเมือความคิดเห็นทีแตกต่างจากสมาชิกส่วนใหญ่ของทีมงาน

5. ดา้นการตดัสินใจร่วมกนั เป็นลกัษณะการทาํงานทีสมาชิกทุกคนมีการตดัสินใจร่วมกนั
ในการดาํเนินงาน ใชห้ลกัการโดยกลุ่มกระบวนการตดัสินใจยดืหยุน่ตามสถานการณ์ รับฟังเหตุผล
และแสวงหาขอ้มูลในการตดัสินใจ มีขอ้มูลข่าวสารทีถูกตอ้งชดัเจน ทุกคนเห็นดว้ยในหลกัการ
และเตม็ใจทีจะปฏิบติัตามมติ

ปัจจัยพืนฐานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพของทมีงาน
ผลงานของนกัจิตวทิยาสังคมชีใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบพืนฐานสาํคญัทีช่วยใหที้มงาน

ซึงหมายถึงทีมทีเป็นทาํงานการและทีมทีไม่เป็นทาํงานการไดเ้พิมศกัยภาพในการทาํงานใหมี้
ประสิทธิผลสูงขึน ไดแ้ก่ (บุตรี จารุโรจน์, 2549, หนา้ 37)

1. ขนาดของทีมงาน มีผลต่อประสิทธิผลของการทาํงาน กล่าวคือ เมือทีมงานมีจาํนวน
สมาชิกเพิมขึน ทีมงานจะมี “พลงั” ทีจะบงัคบัหรือผลกัดนัให้ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงขึน
หรือตาํลงได้ จาํนวนของสมาชิกทีตอ้งการสาํหรับแต่ละทีมนันจะขึนอยู่กบัธรรมชาติของงาน
และวตัถุประสงคข์องทีม ขนาดของทีมงานเป็นดชันีวดัประสิทธิผลของทีมได้ ทงันีเนืองจากขนาด
ของทีมงานจะส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบหลกับางองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีม ซึงไดแ้ก่
ภาวะผูน้าํสมาชิกของทีม และกระบวนการกลุ่ม ผูบ้ริหารหรือผูน้าํทีปรารถนาจะเพิมประสิทธิผล
ในการทาํงานของทีมโดยการเปลียนแปลงจาํนวนสมาชิก ควรพิจารณาผลกระทบทีอาจเกิดจากกลุ่ม
ทีไม่เป็นการทาํงาน เช่น ถา้ผูน้าํทีมพิจารณาแลว้วา่ควรจะลดขนาดของทีมงานทีมีอยูเ่ดิมเพือช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานก่อนตดัสินใจใหใ้ครออกจากทีมนนั ผูน้าํจะตอ้งพิจารณา
ใหร้อบคอบ และตระหนกัถึงความคงอยูข่องทีมทีไม่เป็นการทาํงานทีแฝงอยูใ่นทีมทีเป็นทาํงานการ
ถา้ผูบ้ริหารเลือกจะลดขนาดของทีมงาน โดยยา้ยผูน้าํทีไม่เป็นทาํงานการของกลุ่มออกไป ผลทีตามมา
จะปรากฏวา่ประสิทธิผลการทาํงานจะลดลงจากเดิมอยา่งชดัเจน และเมือพิจารณาในเชิงระบบแลว้
จะมีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดี กล่าวคือ จะพบวา่ ประสิทธิผลการทาํงานเดิมในขณะทีมีจาํนวนสมาชิก
เท่าเดิม โดยมีหวัหนา้กลุ่มทีไม่เป็นทาํงานการรวมอยูด่ว้ยจะสูงกวา่ผลการทาํงานเมือลดขนาดของ
ทีมลง โดยการยา้ยหวัหนา้กลุ่มทีไม่เป็นทาํงานการออกไป

2. ความเป็นปึกแผน่ของทีมงาน เป็นองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของทีมงาน
คือ ระดบัความเป็นปึกแผน่ของทีมงาน ซึงเป็นแรงดึงดูดใจใหส้มาชิกมีความปรารถนาจะธาํรงไว้
ซึงสมาชิกภาพของทีมงานตอ้งใหก้ลุ่มคงอยู่ มีพลงัทีแสดงถึงความแขง็แกร่งของความร่วมมือร่วมใจ
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ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นความเหนียวแน่นของทีมทีอิทธิพลต่อบุคคล และต่อระดบัปฏิกิริยาของทีม
ต่อกลุ่มอืน ต่อองคก์าร หรือหน่วยงานอืน ตราบใดทีสมาชิกรู้สึกวา่ทีมยงัเป็นสิงทีน่าดึงดูดใจใหเ้ขา
เป็นสมาชิกอยู่ ตราบนนัทีมก็ยงัมีความเป็นปึกแผน่ แต่ถา้ทีมไม่สามารถดึงดูดใจสมาชิกต่อไปได้
สมาชิกก็จะไม่คาํนึงถึงมิตรภาพ และความนับถือซึงมีต่อกนัก็จะค่อย ๆ จืดจางลงไปในทีสุด
ผลการวิจยัของนักจิตวิทยา พบว่า ทีมทีมีความเป็นปึกแผ่นภายในทีมทีสูงก็จะมีประสิทธิภาพ
ในการทาํงานทีสูงดว้ย และมีแนวโนม้จะทาํงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายไดดี้กวา่ทีมงานทีไม่ค่อยมี
ความเป็นปึกแผน่ ทงันีภายใตเ้งือนไขทีวา่ทีมงานตอ้งรับรู้วา่ไดรั้บการสนบัสนุนทีดีจากฝ่ายบริหาร
นอกจากนี ขอ้มูลยงัชีใหเ้ห็นวา่ทีมงานใดทีสมาชิกมีความรู้สึกทีดีต่อกนัและกนั ก็จะมีแนวโนม้
ทีจะผลิตผลงานไดสู้งกวา่ทีมงานทีสมาชิกทีมแสดงความรู้สึกในทาํงานลบต่อกนั ดชันีทีแสดงถึง
ความเป็นปึกแผ่นในระดบัสูงของทีมงาน ได้แก่ สมาชิกยอมรับขอ้ตกลงเกียวกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงานทีไม่เป็นทาํงานการการสือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกทีม
ปรากฏเป็นทีประจกัษอ์ยา่งชดัเจน สภาพทาํงานสังคม และภูมิหลงัสมาชิกทีมมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
อยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ สมาชิกทีมไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมอยา่งเตม็ที และมีส่วนในการกาํหนด
มาตรฐานของทีมงาน ขนาดของทีมงานมีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่มากจนปิดบงัความสนใจ
ส่วนบุคคล โดยทัวไปขนาดของทีมงานทีไม่เป็นทาํงานการจะมีสมาชิกจานวนระหวา่ง 4-7 คน
สมาชิกทีมเคารพและใหเ้กียรติซึงกนัและกนั สมาชิกทีมตอ้งการผลประโยชน์ร่วมกนั และพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของทีมงาน ทีมงานประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานตามเป้าหมาย และรักษาคุณค่า
ทีสาํคญัของทีมงานไว้

เนืองจากความเป็นปึกแผน่ของทีมงานทีไม่เป็นทาํงานการมีอิทธิพลต่อความเขม้แขง็
ของทีมงาน ดงันนั ฝ่ายบริหารควรช่วยใหที้มงานพฒันาความเป็นปึกแผน่ใหเ้กิดขึน โดยออกแบบ
โครงสร้างการทาํงานทีเอือต่อการพฒันาทีมงาน และขจดัอุปสรรคภายในทีมงานทีจะทาํลาย
บรรยากาศการดาํเนินการองคป์ระกอบหลกั ๆ ทีส่งผลต่อการเสริมสร้างและทาํลายความเป็นปึกแผน่
ของทีมงาน

อยา่งไรก็ตาม ถา้ฝ่ายบริหาร พบวา่ ทีมงานทีไม่เป็นทาํงานการมีพฤติกรรมทีเป็นอุปสรรค
ต่อการดาํเนินงานแล้วและก็ควรจะใช้กลยุทธ์ทีเหมาะสมเพือลดความเป็นปึกแผ่นของทีมงาน
ทีไม่เป็นทาํงานการลง ขณะเดียวกนัตอ้งยอมรับวา่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารกบั
ผูน้าํทีมงานทีไม่เป็นทาํงานการได้ โดยสรุปจะพบวา่ ยิงความเป็นปึกแผน่ของทีมงานทีไม่เป็นทาํ
งานการทีมีเป้าหมายในทาํงานลบมีเพิมขึนเท่าใด ยิงทาํให้โอกาสทีเป้าหมายในทาํงานลบของ
ทีมงานดงักล่าวส่งผลกระทบในทาํงานปฏิบติัต่อทีมงานหลกัเพิมมากขึนดว้ยเท่านนั
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สถานภาพของสมาชิกทมีงาน
สถานภาพของสมาชิกทีมงาน หมายถึง ตาํแหน่งของสมาชิกในทีมงานเมือเปรียบเทียบ

กบัสมาชิกคนอืน ๆ โดยทัวไปสถานภาพของแต่ละคนจะถูกกาํหนดโดยคุณลกัษณะ ทงัทีสัมพนัธ์
กบัการทาํงานและบทบาทของสมาชิกภายในทีมและคุณลกัษณะทีไม่สัมพนัธ์กบังาน ตวักาํหนด
สถานภาพทีสัมพนัธ์กบังาน ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง ตารางการทาํงาน และบางครังรวมถึงจานวนเงินเดือน
สมาชิกได้รับอีกด้วย ส่วนตวักาํหนดทีไม่สัมพนัธ์กบังาน เช่น ระดบัการศึกษา เชือชาติ อายุ
และเพศ สมาชิกทีมทีมีสถานภาพต่างกนัจะไดรั้บการปฏิบติัทีแตกต่างกนัจากองคก์ร เช่น ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะมีทีจอดรถสาํรองไวที้ดา้นหนา้ของสาํนกังานใหญ่ ในขณะทีพนกังานทัวไปจะตอ้งหา
ทีจอดรถเอง นอกจากนี ยงัเห็นความแตกต่างจากโตะ๊ทาํงาน การจดัสาํนกังาน การตกแต่งประดบั
ประดาสถานทีทาํงานอืน ๆ เป็นตน้ ซึงเป็นสัญลกัษณ์ของสถานภาพจะสะท้อนให้เห็นระดบั
ความสาํคญัของบุคคลทีองคก์ารใหก้ารยกยอ่งองคป์ระกอบพืนฐานทงั 4 ประการขา้งตน้ ลว้นส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของทีมงานทงัสิน ฉะนนั ในการสร้างทีมงานทีแขง็แกร่ง ควรจะไดมี้การศึกษา
ถึงผลกระทบขององคป์ระกอบพืนฐานประกอบกนัดว้ย

องคป์ระกอบทีสาํคญัทีสุดในการเพิมประสิทธิภาพของการทาํงาน คือ การสร้างความรู้สึก
เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่ม การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม และความเป็นนา้หนึงใจเดียวกนั (Mayo,
1954, p. 57)

หลกัในการทาํงานเป็นทีมนันตอ้งมีองคป์ระกอบพืนฐานทีสาํคญั ดงันี ตอ้งประกอบไป
ด้วยบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไป บุคคลในกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั บุคคลในกลุ่มตอ้งสัมพนัธ์
ต่อกนัอยา่งมีแบบแผน บุคคลในกลุ่มตอ้งพึงพากนัในการปฏิบติังาน บุคคลในกลุ่มถือวา่ตนเป็น
สมาชิกของทีมงาน บุคคลในกลุ่มมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั บุคคลในกลุ่มคิดวา่การทาํงาน
ร่วมกนัช่วยให้งานสาํเร็จ บุคคลในกลุ่มมีความสมคัรใจทีจะทาํงานร่วมกนั บุคคลในกลุ่ม
มีความเพลิดเพลินทีจะทาํงานและผลิตผลงานคุณภาพสูง บุคคลในกลุ่มพร้อมทีจะเผชิญปัญหา
ร่วมกนั (สุนนัทา เลาหนนัท,์ 2549, หนา้ 61-62)

องค์ประกอบของทมีงานทีมีประสิทธิภาพ
ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ มีองคป์ระกอบดงันี (นรินทร์ แจ่มจาํรัส, 2549, หนา้ 159)
1. ขนาดของกลุ่ม คือ ขนาดของกลุ่มทีมีผลต่อความสามคัคีภายในกลุ่ม ทงันีสืบเนืองจาก

ความยากลาบาก ความสับสนจากการสือสาร และการปฏิสัมพนัธ์ทีอาจลม้เหลวได้ กลุ่มทีมีขนาด
พอดีจะมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน กลุ่มงานขนาดใหญ่จะมีสมาชิกประมาณ 11-15 คน ขอ้ทีน่าสังเกต
ก็คือ ถา้มีสมาชิก 3 คนขึนไป จะเริมตน้มี “คนวงใน” และ“คนวงนอก” เกิดขึน
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2. การแข่งขนัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม คือ ถา้ภายในกลุ่มมีการแข่งขนักนัเอง
ยอ่มมีผลต่อความสามคัคีในลกัษณะคลา้ยความเป็นหนึงเดียวลงได้ แต่ถา้เป็นการแข่งขนัระหวา่ง
กลุ่มไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความกลมเกลียวกนัได้

3. สถานภาพของกลุ่มและของบุคคลในกลุ่ม คือ สาเหตุสาํคญัประการหนึงทีบุคคลยนิดี
เขา้มาเป็นสมาชิกขององค์การนันเพือแสวงหาความเจริญเติบโตความก้าวหน้า อนัหมายถึง
การไดรั้บการยอมรับ การมีชือเสียง จากการมีสถานภาพหรือตาํแหน่งนันเอง

4. การมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายตรงกนั คือ การรวมตวัไม่วา่จะมีขนาดกลุ่มมากนอ้ย
เพียงใด ถา้สมาชิกรับรู้หรือเขา้ใจในเป้าหมายร่วมกนั คาดหมายทีจะร่วมแรงร่วมใจใหถึ้งเป้าหมาย
ยอ่มทาํใหอ้งคก์ารนนัหรือกลุ่มนนัรักใคร่สามคัคีกลมเกลียว

5. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน คือ สภาพแวดลอ้มทีทาํให้พนกังาน ไดท้าํงานในบรรยากาศ
เป็นมิตร ไมตรีต่อกนั สะดวกสบาย มีแสง เสียงทีเหมาะสมไม่แข่งขนักนัสูงนกั ร่วมมือร่วมใจ ไดมี้
ส่วนร่วม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั เห็นความสาํคญัของเพือนร่วมงาน

6. ความใกลชิ้ดกนั คือ การทาํงานอยา่งใกลชิ้ด เปิดเผย ไวว้างใจกนัจะมีผลนาํไปสู่
การเรียนรู้ การทาํงานร่วมกนั สามารถสนบัสนุนแก่กนัเกิดทีมงานทีมีประสิทธิภาพ

7. ความสัมพนัธ์ทีมีต่อกนัอยา่งมันคง คือ การติดต่อกนัในลกัษณะการแลกเปลียนขอ้มูล
ซึงกนัและกนั มีความผกูพนัต่อกนั ไวเ้นือเชือใจกนัได้ รู้เขารู้เรามีการสือสารแบบสองทาํงาน
และหมันการตอกยาํความเขา้ใจกนัอยูเ่สมอ

8. สมาชิกของโครงสร้างภายในกลุ่ม คือ วยั ค่านิยม ความเชือพืนฐานความรู้ ฐานะ
ทาํงานเศรษฐกิจและสังคม ตาํแหน่งในองคก์าร ปัจจยัดงักล่าวลว้นแต่มีผลใหเ้กิดความแตกแยก
หรือเป็นหนึงเดียวทีส่งผลต่อประสิทธิภาพขององคก์ารทงัสิน

9. ภาวะผูน้าํ คือ ในกลุ่มจะตอ้งมีผูน้า ผูน้าํจะมีแบบแผนในการบริหาร และมีบุคลิก
ลกัษณะแตกต่างกนั การปฏิบติัต่อสมาชิกในกลุ่มย่อมก็แตกต่างกนัไปสมาชิกในกลุ่มย่อมจะมี
การรับรู้แตกต่างตามไปดว้ย

10. แรงกดดนัจากภายนอก คือ การเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเปลียนแปลงไป
เช่น คู่แข่งระดมการส่งเสริมการขาย มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาํให้มีการผลิตบริการสินคา้
ประเภทเดียวกนัมากขึน ภาวะดา้นการครองชีพก่อให้เกิดการซือขายตวัสมาชิก ซึงลว้นแลว้แต่เป็น
ปัจจยัทีตอ้งศึกษา เพราะส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจของสมาชิกในองคก์ารทงัสิน

ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นทีมใหบ้รรลุเป้าหมาย
ขององคก์รทีดีทีสุด วธีิการทาํงานเป็นทีมนันมีหลายประเภท เช่น การทาํงานเป็นทีมในองคก์าร
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน การเมือง และหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัสังคมต่าง ๆ ซึงในแต่ละหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทีมงานทีมีประสิทธิภาพมีลกัษณะดงัต่อไปนี (กรกนก ทิพรส, 2551, หนา้ 204)
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1. สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในการทาํงาน คือ สมาชิกในทีมมีความพอใจในงาน
ทีได้รับมอบหมาย และผลประโยชน์ทีได้รับจากองค์การ ซึงได้แก่ ค่าตอบแทนทีเป็นธรรม
และอย่างเพียงพอ สิงแวดลอ้มตอ้งถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน
ได้พฒันาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ลกัษณะงานนันจะตอ้งส่งเสริมความเจริญเติบโต
และความมนัคงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานนนั ๆ และลกัษณะงานนนั ๆ ตอ้งมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการ
ทาํงานสังคม และผูป้ฏิบติังานดว้ย ลกัษณะการทาํงานจะตอ้งตงัอยูบ่นตวับทกฎหมายหรือกระบวนการ
ยติุธรรมอยา่งเพียงพอ มีความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทาํงาน และลกัษณะงานนนั ๆ จะตอ้งมี
ส่วนเกียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคม ซึงจะเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกในทีมงานไดเ้ขา้มามีบทบาท
ร่วมในการแกปั้ญหาและระบบอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบุคคลและองคก์าร
ไปพร้อม ๆ กนั ความพอใจเป็นพืนฐานสาํคญัของบุคคล หากทุกคนพอใจทีจะทาํงาน ผูบ้ริหาร
และเพือนร่วมงานแล้ว เขาจะอุทิศกาลงักาย กาลงัใจให้กบัองค์การ หน่วยงาน ตลอดจนทีมงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ ซึงความพอใจทีสาํคญั คือ ความพอใจทีเกิดจากความรู้สึกวา่ตนเองมันคง
เป็นทียอมรับนบัถือของเพือนร่วมงานไดรั้บความรักและความไวว้างใจจากองคก์ารและสมาชิก
ในทีมงาน ความรู้สึกทีดีเช่นนีจะมีส่วนช่วยสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงานเป็นอยา่งดี

2. สมาชิกเกิดความเชือถือและไวว้างใจกนั คือ สมาชิกในทีมปฏิบติังานร่วมกนั
ดว้ยความไวว้างใจ เชือในความสามารถ และความซือสัตยข์องสมาชิกดว้ยกนั ซึงกลยทุธ์
ในการสร้างความเชือถือไวว้างใจในทีมงาน ไดแ้ก่ การมีการติดต่อสือสารทีดีระหวา่งสมาชิกในทีม
เช่น การแจง้ข่าวสารต่าง ๆ การแบ่งปันขอ้มูลซึงกนัและกนัในการดาํเนินงาน มีการแสดงการยอมรับ
นบัถือกนัระหวา่งสมาชิก ใหเ้กียรติ ยกยอ่งสมาชิกในทีมงาน แบ่งงานกนัทาํ และรับฟังซึงกนัและกนั
มีความยติุธรรม ในการไดรั้บรางวลัจากการทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั มีความยติุธรรมในการประเมินผล
การปฏิบติังาน ไม่หลอกลวงเพือทาํใหพ้อใจ มีจริยธรรมคุณธรรมของผูบ้ริหารทีมีต่อพนกังาน
มีการแสดงความสามารถออกมา เช่น สมาชิกสามารถแกไ้ขปัญหาได้ สมาชิกสามารถทาํงานนนัได้
สาํเร็จ สมาชิกในทีมต่างก็มีความมันใจวา่ สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถทาํงานไดส้าํเร็จและควรมี
การสอนเทคนิคทีสาํคญัใหส้ามารถทาํงานไดดี้ขึน

3. การสือสารทีดี คือ กระบวนการทีพยายามจะส่งข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิดไปยงับุคคล
อืน ๆ เพือใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั อนัก่อให้เกิดการปฏิบติังานทีถูกตอ้งตรงกนัการติดต่อสือสาร
ทีมีประสิทธิภาพ ผูน้าํตอ้งให้ความสาํคญัในการควบคุม และประสานงานใหเ้ป็นไปในทิศทาํงาน
ทีตอ้งการร่วมกนัดว้ยการสือสารทีมีลกัษณะทีเขา้ใจไดง่้าย ไม่สับสนคลุมเครือ การติดต่อสือสาร
ในองคก์รมีความสาํคญั ในกระบวนการบริหารอยา่งหนึง เพราะการติดต่อสือสารเป็นกระบวนการ
สือขอ้มูลซึงกนัและกนั ระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานและระหวา่ง
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พนกังานดว้ยกนั การสือสารเกียวขอ้งกบัข่าวสารของบุคคลหนึง หรือกลุ่มคนทีตอ้งการสือเพือให้
ทุกคนเขา้ใจในข่าวสารนนั การสือสารทีดีตอ้งใชท้กัษะและความสามารถในการสือโดยการเรียนรู้
วา่จะสืออยา่งไร โดยวธีิไหนทีจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจทีดี เทคนิคการสือสารแบบใหม่จะช่วยให้
สมาชิกในทีม สือสารระหวา่งกนัทีดีขึน ผลสะทอ้นกลบัของการสือสารเป็นสิงทีทาํให้แน่ใจไดว้า่
การสือสารประสบความสาํเร็จ มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั เขา้ใจในสิงเดียวกนั การสาํรวจผล
สะทอ้นกลบั อาจทาํไดโ้ดยการถามปัญหาทีไดสื้อสารไปเพือดูวา่ผูรั้บข่าวสารสามารถตอบคาํถามได้
นอกจากนี ยงัสามารถสังเกตไดจ้ากอากปักิริยาของผูรั้บข่าวสารวา่แสดงความรู้สึกออกมาอยา่งไร
ซึงความสาํเร็จของการสือสาร ไดแ้ก่

3.1 ความเขา้ใจในเรืองทีตอ้งการสือ มีการวางแผนไวล่้วงหนา้วา่ตอ้งการสือสาร
เรืองอะไร การวางแผนทีดีจะทาํใหผู้ไ้ดรั้บข่าวสารมีทศันคติทีดีต่อผูส่้งข่าวสาร

3.2 การพิจารณาวตัถุประสงคที์แทจ้ริงของการสือสารแต่ละครังวา่ การสือสาร
แต่ละครังเพือใหเ้กิดผลอยา่งไร ตอ้งการใหบ้รรลุผลอะไร

3.3 การสือสารทุกครังควรคาํนึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสมของเวลา บรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มของการสือสารมีความเหมาะสมทีจะสือสารทาํให้เกิดความเขา้ใจและมีความน่าสนใจ

3.4 การวางแผนการสือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น มีการเขียนขอ้ความทีจะสือเตรียม
ไวก่้อน มีการวางแผนหวัขอ้ของการสือสารก่อนหลงัตามลาํดบัเพือใหเ้ขา้ใจง่าย

3.5 การรับรู้ความรู้สึกของผูรั้บสารวา่มีความเขา้ใจในสือทีไดรั้บข่าวสารหรือไม่มี
ขอ้สงสัยทีตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติมหรือไม่

3.6 การใชน้าํเสียงหนกัแน่นความดงัของเสียงทีใชใ้นการสือเหมาะสมกบัเรืองทีสือ
3.7 การติดตามผลการสือสารมีความเขา้ใจเพียงใดและกระทาํตามทีตอ้งการหรือไม่
3.8 การสือสารบางอยา่งไม่สามารถทาํไดใ้นขณะนัน อาจตอ้งรอจงัหวะทีเหมาะสม
3.9 การกระทาสอดคลอ้งกบัทีไดสื้อสารขอ้ความไว้ หมายถึง การสือสารอยา่งไร

ก็ปฏิบติัตามทีไดพ้ดูไว้ แน่ใจวา่การสือสารครังนนัสร้างความเขา้ใจทีดีได้ แมใ้นสถานการณ์ทีเกิด
ความตึงเครียดก็สามารถสือสารให้เกิดบรรยากาศทีดี การฟังก็เป็นสิงสาํคญัอยา่งหนึงของการสือสาร
คือ การรับฟังอีกฝ่ายหนึงเพือใหเ้ขา้ใจความรู้สึกและการแสดงออกของอีกฝ่ายหนึง

4. การทาํใหค้วามขดัแยง้ลดนอ้ยลง คือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ทีเกิดจากความคิดเห็น
ไม่ตรงกนัของสมาชิกในทีมให้ลดลง เหลือไวซึ้งระดบัความขดัแยง้ทีสร้างสรรค์การขดัแยง้ใน
องคก์ารเกิดขึนไดเ้สมอในการทาํงาน ความเครียดและความวติกกงัวลก็เป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหเ้กิด
ความขดัแยง้ได้ การทาํงานเป็นทีมหรือการทาํงานร่วมกนัระหวา่งบุคคลต่าง ๆ อาจเกิดความขดัแยง้ขึน
ไดจ้ากการทีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั ตกลงกนัไม่ได้ ผูน้าํในทีมงานจึงเป็นผูมี้บทบาทในการแกไ้ข
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ความขดัแยง้ใหเ้ป็นในทาํงานทีดี หรือทาํงานสร้างสรรคม์ากกวา่ การทาํงานมีขอ้แนะนาํสาํหรับ
ผูบ้ริหารในการบริหารความขดัแยง้ ซึงสามารถทาํไดด้งันี

4.1 การหลีกเลียง หมายถึง การแกไ้ขความขดัแยง้โดยการไม่เขา้ไปเกียวขอ้งกบัปัญหา
ทาํเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึน การแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยวธีินี ทาํใหล้ม้เหลวในการแกปั้ญหา ทาํให้
ปัญหายงัมีอยูไ่ม่ไดรั้บการแกไ้ข

4.2 การยอมให้ หมายถึง การร่วมมือกนัอยา่งละครึงทาํงานของกลุ่มหลายกลุ่ม
ในการพยายามใหผ้ลประโยชน์ลงตวั โดยฝ่ายหนึงยอมลดผลประโยชน์ของตน

4.3 การประนีประนอม หมายถึง การแกไ้ขปัญหาโดยคู่กรณีทงัสองไม่ตอ้งมี
ความร่วมมือ และไม่ตอ้งมีการรักษาผลประโยชน์ แต่เป็นการทาํความตกลงกนัในผลลพัธ์ทีทาํให้
ทงัสองฝ่ายพอใจสูงสุด แต่ไม่ใช่ผลทีไดรั้บประโยชน์สูงสุดไม่มีฝ่ายใดไดป้ระโยชน์สูงสุด

4.4 การแข่งขนั หมายถึง การแข่งขนักนัสูงระหวา่ง ทงัสองฝ่ายมีความขดัแยง้สูง
ทีเนน้ทีความตอ้งการของแต่ละฝ่ายมีมาก และต่างฝ่ายก็ต่างไม่พอใจซึงกนัและกนั

4.5 การร่วมมือกนั หมายถึง การทีทงัสองฝ่ายร่วมมือกนัและรักษาผลประโยชน์
ร่วมกนั โดยมีเป้าหมาย คือ ความพอใจสูงสุดของทงัสองฝ่าย การแก้ไขความขดัแยง้ มีแนวคิด
ทีต่างกนัในเวลาทีต่างกนั เช่น ในเวลาทีมีการแข่งขนัหรือการบงัคบัจะเป็นการดี ถ้ามีการจูงใจ
ในทาํงานบวกหรือเมือตอ้งการลดค่าใชจ่้ายหรือเกียวกบัการแยง่ชิงทรัพยากรทีมีนอ้ย ทงัสองฝ่าย
จะตอ้งแข่งขนักนั ส่วนการประนีประนอมจะเป็นประโยชน์เมือบุคคลถูกกดดนัดา้นเวลา
เมือไม่สามารถร่วมมือกนัได้ บุคคลควรจะพบกนัครึงทาํงานถ้าหากเขาได้พิจารณาแล้วว่า
ไม่สูญเสียมากหรือหลีกเลียงก็จะเหมาะสม ในกรณีทีปัญหานนัเป็นปัญหาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่การแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ทีสาํคญั ๆ เมือทงัสองฝ่ายมีเหตุมีผลมีการคิดริเริมในการแกปั้ญหา เทคนิคสาํคญั
ในการแกปั้ญหาอีกอยา่งหนึงเรียกวา่ การคาํนึงถึงเป้าหมายขององคก์าร หมายถึง เป้าหมายระดบัสูง
ขององคก์ารทาํใหที้มงานตอ้งพยายามอดทนเพือความสาํเร็จขององคก์าร และคาํนึงถึงเป้าหมายของ
องคก์ารมากกวา่ความพอใจส่วนตวั การพบกนัครึงทาํงานเป็นการทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ทีน่าพอใจ
ทีอยูบ่นแนวคิด และผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ในการทาํงานร่วมกนั

5. การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การทีสมาชิกในทีมสามารถ
คน้หาแนวทาํงานการแกปั้ญหา และตดัสินใจร่วมกนัแกปั้ญหานนั ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยทัวไปสิงที
ทาํใหม้นุษยมี์ความทุกขค์วามกงัวลใจ คือ ปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะอยา่งยิงปัญหาอุปสรรค
ทีเกิดจากการทาํงานในองคก์ารและของทีมงานทุกคนลว้นเคยผา่นปัญหามาแลว้ทังนนั การแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ยอ่มมีวธีิการทีแตกต่างกนั ดงันนั เพือใหเ้กิดผลและแนวทาํงานในการหลีกเลียงปัญหา
อุปสรรค จึงตอ้งมีการเรียนรู้วธีิการแกปั้ญหาเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย
ทีตงัไว้ ซึงหลกัการวเิคราะห์องคป์ระกอบพืนฐานทีเกียวกบัปัญหา มีดงันี
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5.1 การกาํหนดหวัขอ้ปัญหา ควรกาํหนดใหช้ดัเจนวา่ปัญหาแทจ้ริงของหน่วยงาน
คืออะไร ใชก้ารวเิคราะห์และวจิารณญาณในการคน้หาปัญหา หากพบมากกวา่หนึงปัญหาจะตอ้ง
นาํมาเปรียบเทียบดูความสาํคญัและความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ข และกาํหนดขอบเขตของปัญหา
ไม่ใหก้วา้งเกินไป

5.2 การกาํหนดสภาพปัญหา การระบุเรืองเวลา ระบุขอ้เท็จจริง ระบุขอ้มูลทีวดัได้
สภาพของปัญหา อาจแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบนั อนาคต

5.3 การกาํหนดวตัถุประสงคที์สอดคลอ้งกบัปัญหา
5.4 การวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาโดยการวเิคราะห์ถึงสาเหตุใหญ่ สาเหตุยอ่ย

ใหเ้ห็นชดัเจน
5.5 การกาํหนดเป้าหมายในการแกปั้ญหา หรือแสวงหาทาํงานเลือกในการแกปั้ญหา

หลาย ๆ ทาํงาน แลว้เลือกแนวทาํงานทีเป็นไปไดม้ากทีสุด
5.6 การปฏิบติัการเพือแกไ้ขปัญหาตามแผนและทาํงานเลือกทีกาํหนดไว้

สรุปและประเมินผลการแกไ้ขปัญหาวา่ไดรั้บผลตามเป้าหมายเพียงใด เพือปรับปรุงแกไ้ข
แนวปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน ดงันนัอาจกล่าวไดว้า่ การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ หากองคก์าร
ได้นาํไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาโดยกลุ่มหรือทีมงาน ร่วมกนัรับผิดชอบ มีการมอบหมายอาํนาจ
หนา้ทีใหก้ลุ่มดาํเนินการเพือใหเ้กิดความรวดเร็ว และไม่นาความเสียหายมาสู่องคก์าร การดาํเนินการ
แกปั้ญหาตามขนัตอนและวธีิการต่าง ๆ ยอ่มนาความสาํเร็จมาสู่งานและองคก์ารต่อไป

6. การรับรู้ในการทาํงานร่วมกนั คือ สมาชิกในทีมรับรู้เกียวกบับทบาทของตนของผูอื้น
และหน้าทีทีเป็นอยู่ภายในทีมนัน ๆ รวมทงัแนวทาํงานในการประพฤติปฏิบติัทีสมาชิกในทีม
ยึดเป็นระเบียบกติการ่วมกนั การกาํหนดบทบาทหน้าทีในการทาํงานร่วมกนัของทีมงาน
การกาํหนดบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบใหส้มาชิกรับรู้และเขา้ใจตรงกนันนั เป็นสิงสาํคญัต่อ
การปฏิบติังานบทบาทของสมาชิกในทีมงานมีหลายแบบดว้ยกนั คือ บทบาทในฐานะผูน้าํในกลุ่ม
บทบาทในฐานะผูต้าม บทบาทตามความเขา้ใจหรือความคาดหวงัของสมาชิกในกลุ่มทีมีต่อสมาชิก
บางคน ตลอดจนการวเิคราะห์บทบาทและพฤติกรรมทีแสดงออกของบุคคลภายในกลุ่ม การเสริมสร้าง
ความยดึเหนียวให้เกิดในกลุ่ม และการสร้างบรรทดัฐานในการทาํงาน ช่วยใหก้ารทาํงานเป็นทีม
ทีดีขึน บทบาทของสมาชิกในทีม แบ่งออกเป็นลกัษณะสาํคญัได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงันี

6.1 บทบาททีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน คือ สมาชิกมีการแสดงพฤติกรรมออกมา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นผูริ้เริมการทาํงาน การเป็นผูเ้สนอแนวคิดและวิธีการทาํงานใหม่ ๆ
การพยายามหาทาํงานแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทีมีประสิทธิภาพ การเป็นผูใ้หค้าชีแจงอธิบาย การเป็น
ผูป้ระสานงาน ประสานความคิดในการทาํกิจกรรมร่วมกนั และเป็นผูท้าํหนา้ในการประเมินผล
ซึงในบทบาทการทาํงานเช่นนีจะมีส่วนในการส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัของสมาชิกในทีมงาน
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6.2 บทบาทสร้างความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม คือ พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิก
ในกลุ่ม จะมีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงานร่วมกนั เช่น การช่วยเหลือใหก้าํลงัใจแก่สมาชิก
ทีมงานทุกคน และมีการเสนอความคิดเห็นได้อย่างทัวถึง สมาชิกในทีมงานเป็นผูป้ระสาน
หรือผูป้ระนีประนอม ตลอดจนแสดงบทบาทในฐานะผูก้าํหนดมาตรฐาน การปฏิบติัของกลุ่ม
การแสดงบทบาทจะส่งเสริมความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มเป็นอยา่งดี

6.3 บทบาทเพือตนเอง คือ เป็นบทบาททีสมาชิกของกลุ่มแสดงออกเพือสนอง
ความตอ้งการของตนเองเป็นสาํคญันัน อาจจะมีพฤติกรรมการกา้วร้าว ซึงมกัแสดงออกโดย
การโจมตี การไม่เห็นดว้ยอยา่งไร้มารยาท การขดัแยง้อยา่งรุนแรง เพือใหส้มาชิกทีตนไม่ชอบนนั
เสียหนา้หรือเป็นผูข้ดัขวางดือดึง เป็นผูพ้ยายามครอบงาํผูอื้นโดยวาจาและท่าทาํงานหรืออาจแสดงออก
ในทาํงาน ตรงกนัขา้มกบัทีกล่าวมา เช่น เรียกร้องความสนใจบางโอกาสกลายเป็นผูถ้อนตวัไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่ใหค้วามสนใจ ไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเลียงงาน ไม่เอาจริงเอาจงักบังาน เป็นตน้

การเสริมสร้างความยดึเหนียวและบรรทดัฐานในการทาํงานเป็นทีมให้เกิดขึนในกลุ่ม
จะตอ้งคดัเลือกสมาชิกทีมีทศันคติ ค่านิยม และพืนฐานคลา้ยคลึงกนั มีมาตรฐานในการเขา้มาใหม่
ของสมาชิกและสภาวะทาํงานสังคมของสมาชิก ทาํทีมงานใหมี้ขนาดเล็กแต่เพียงพอทีจะทาํงานได้
การสร้างทีมขนาดใหญ่อาจทาํให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ได้ ความสาํเร็จของงานคือความสาํเร็จ
ร่วมกนัของสมาชิกทุกคน การมีส่วนร่วมระหว่างผูน้าทีมและหัวหน้าทีมในการตดัสินใจ
แสดงใหเ้ห็นถึงการแข่งขนักบักลุ่มอืน จะทาํใหที้มงานร่วมพลงักนัเพือชยัชนะ การให้รางวลักบั
ทีมงานทีทาํงานสาํเร็จตามเป้าหมายไดต้ามความคาดหวงั และรางวลัพิเศษสาหรับความสาํเร็จตาม
เป้าหมายทีสูง บางครังมิใช่การให้รางวลัเป็นตวัเงิน แต่อาจเป็นการยกย่องชมเชย หรือเกียรติยศ
(เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2550, หนา้ 215)

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของทีมงานทีมีประสิทธิภาพ สามารถทาํงานได้บรรลุผล
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดน้นั จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบั คน เช่น การทาํใหส้มาชิกในทีมงาน
เกิดความเชือถือไวว้างใจระหวา่งสมาชิกในทีมงาน และความพึงพอใจในการบริหารของผูบ้ริหาร
ในองค์การ มีการสือสารทีดีทงัระดบัการบริหารและระหว่างสมาชิกนัน การทาํให้ความขดัแยง้
ลดน้อยลงให้มากทีสุด มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการรับรู้
ในการทาํงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกในทีมงาน การมีความยึดเหนียวสูงทาํให้เกิดความตกลง
ร่วมกนัได้เป็นอย่างดี การแก้ปัญหาและการตดัสินใจของทีมงานมาจากการสร้างบรรทดัฐาน
ทีเปิดเผยมีบรรยากาศของความซือสัตยไ์วใ้จกนั และไม่มีความขดัแยง้หรือมีความเกลียดชังกนั
ในทีมงาน



43

การทาํงานเป็นทมีทีมปีระสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีดีหรือทีมทีมีประสิทธิภาพ หรือทีมทีมีสมรรถนะสูงตามแนวคิดและ

ทศันะของนกัวชิาการหลายท่านทีกล่าวมา นบัวา่มีความหลากหลายและมีลกัษณะทีแตกต่างกนับา้ง
สอดคล้องกนับา้ง ผูว้ิจยัได้แนวคิดของทิศนา  แขมมณี ( , หน้า ; สงวน  ช้างฉัตร, ,
หน้า ; สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, , หน้า - ; สุเมธ  แสงนิมนวล, , หน้า - )
และไดส้ังเคราะห์และจาํแนกสภาพการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ ทีสอดคลอ้งกนัตามแนวคิด
ของนกัวชิาการขา้งตน้ ไดด้งันี

ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์
การมีปฏิสัมพนัธ์ เป็นสภาพการทาํงานทีเป็นกนัเอง มีบรรยากาศการทาํงานทีสนบัสนุน

เกือกลูกนั มีความกระตือรือร้นทีจะช่วยเหลือกนั มีความห่วงใยเอืออาทรต่อกนั มีบรรยากาศทีดี
ในการทาํงาน ซึงทกัษะในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอื้น ทงัในทีมงานและระหว่างทีมงานเรียกว่า
ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ ซึงเป็นเรืองทีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากในการสร้างทีมงาน สิงหนึง
ทีเป็นทียอมรับกนัทัวไป คือ ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็นอยา่งดีนนั มีผลกระทบ
โดยตรงต่อกระบวนการทาํงานเป็นทีมและศกัยภาพในการปฏิบติั

ลิเคิร์ท (Likert, 1961 อา้งถึงใน อรุณวดี  รืนรมย,์ , หน้า ) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า
ลกัษณะของทีมทีมีประสิทธิผล เป็นลกัษณะทีเน้นกระบวนการและปฏิสัมพนัธ์ภายในทีมงาน
เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแกปั้ญหา การตดัสินใจ ไดด้าํเนินการ
ในบรรยากาศของการสนบัสนุนเกือกูลกนัของทีมงาน ขอ้วิจารณ์ ขอ้คิดเห็น และขอ้มูลต่าง ๆ
ลว้นมุ่งช่วยเหลือการทาํงานเป็นทีม ทงันีผูใ้หข้อ้เสนอแนะและผูรั้บตอ้งมีความเคารพซึงกนัและกนั

วลิาวรรณ  รพีไพศาล ( , หนา้  อา้งถึงใน เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2550, หนา้ )
ไดใ้ห้ทรรศนะไวว้่า การทาํงานร่วมกนัไม่ใช่เรืองง่าย ดงันัน สมาชิกในทีมตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์
ซึงการทาํงานร่วมกนัจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพใหเ้กิดขึนระหวา่งกนั ในลกัษณะของความมีนาํใจ
ใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนัและพยายามปรับส่วนบกพร่องของตนเองใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม
มากทีสุด

สงวน  ชา้งฉตัร ( , หนา้ ) ไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ ปฏิสัมพนัธ์ คือ สิงทีเกิดขึนระหวา่ง
บุคคล  คน ซึงการสร้างสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเป็นการสนบัสนุนให้แต่ละกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์
ซึงกนัและกนั เพือให้เกิดสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิกในทีม สามารถช่วยเหลือและพึงพาอาศยั
ซึงกนัและกนัได ้ซึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังาน

สรุปได้ว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การแสดงความรู้สึกระหว่างบุคคลทีมีต่อกนั
ในลกัษณะของความเขา้ใจซึงกนัและกนั มีนาํใจต่อกนั ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเกือกูลกนั
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
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ด้านการสือสารอย่างเปิดเผย
การสือสารอยา่งเปิดเผย เป็นลกัษณะของการทาํงานทีสมาชิกมีการสือสารกนัอยา่งทัวถึง

และเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความชดัเจน สมาชิกสนใจข่าวสารทีรับฟังโดยปราศจากความแคลงใจ
สนบัสนุนใหผู้อื้นเปิดเผย สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกนัแกปั้ญหา ซึงการติดต่อสือสารเป็นขนัตอน
ทีสาํคญัในการบริหาร จะเห็นได้ว่าองค์การทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดใด ทุกสิงทุกอย่างอยู่ได้
ดว้ยการสือสาร และไม่วา่จะเป็นขนัตอนใดในการบริหารลว้นตอ้งอาศยัการติดต่อสือสารเป็นหลกั
ในการเชือมโยงความคิดจากบุคคลหนึงไปยงัมีอีกบุคคลหนึงเสมอ ซึงการติดต่อสือสารทีถูกตอ้ง
จะนาํไปสู่ความเขา้ใจทีดี ทาํให้เกิดเจตคติทีดี มีขวญัและกาํลงัใจสูง นาํไปสู่ความร่วมมือ
และการทาํงานประสานกนั

วิโรจน์  สารรัตนะ ( , หน้า  อา้งถึงใน กนัตยา เพิมผล, 2549, หน้า ) ไดใ้ห้
ทศันะไวว้่า การติดต่อสือสารทีมีประสิทธิผลผูรั้บข่าวสารตอ้งเขา้ใจความหมายของข่าวสารนัน
ตรงกบัข่าวสารทีผูส่้งไดส่้งออกไป แมจ้ะมีตวัรบกวนทีเกิดขึนบา้งก็ตาม และการติดต่อสือสารทีดี
ควรมีขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นการติดต่อแบบสองทางมากกวา่การติดต่อแบบทางเดียว

ประภาศรี  อึงกุล ( , หนา้  อา้งถึงใน ประคอง สุคนธจิตต,์ 2551, หนา้ ) ไดใ้ห้
ความหมายของการสือสารแบบเปิดวา่ เป็นกระบวนการทีบุคคลพยายามจะมีส่วนร่วมในความหมาย
หรือกระบวนการส่งขอ้มูลข่าวสารจากคนหนึงไปยงัอีกคนหนึง เป็นวถีิทางหนึงทีจะเขา้ถึงบุคคลอืน
โดยการสือสารทางความคิด ทศันคติ ความรู้สึก และค่านิยม จุดประสงคข์องการสือสารก็เพือทาํให้
ผูรั้บมีความเขา้ใจข่าวสารทีถูกส่งออกไป ซึงเกิดความเขา้ใจในความหมายทีเหมือนกนัหรือตรงกนั

สมยศ  นาวกีาร ( , หนา้ ) ไดใ้หท้ศันะไวว้า่ การติดต่อสือสาร คือ การส่งข่าวสาร
ระหวา่งบุคคลสองคนหรือมากกวา่ การติดต่อสือสารเป็นกระบวนการสาํคญัในองคก์าร เพราะมี
ความจาํเป็นต่อการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การบริหารความขดัแยง้และการตดัสินใจ
การติดต่อสือสารควรเป็นแบบสองทาง กล่าวคือ เมือผูส่้งข่าวสารไป ผูส่้งข่าวสารจะได้รับ
“สิงยอ้นกลบั” เกียวกบัผลติดตามมาภายหลงัของข่าวสาร ทาํใหส้ามารถประเมินการติดต่อสือสาร
ไดว้า่ ผูรั้บข่าวสารไดใ้หค้วามสนใจ เขา้ใจ และยอมรับข่าวสารหรือไม่

สรุปไดว้า่ การสือสารอยา่งเปิดเผย หมายถึง การสือสารทีเป็นลกัษณะสาํคญัในการสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ ซึงเป็นการนาํขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ความตอ้งการ อารมณ์ ความรู้สึก และสิงต่าง ๆ
จากผูส่้งไปยงัผูรั้บ เพือให้เกิดความเขา้ใจทีตรงกนั โดยสามารถโตต้อบ ตรวจสอบขอ้สงสัยไดอ้ยา่ง
เปิดเผย และเป็นการสือสารแบบสองทาง อนัจะทาํให้เกิดความพึงพอใจต่อกนัและสามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดส้าํเร็จบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล
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ด้านการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม เป็นลกัษณะของการทาํงานทีสมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

และร่วมมือกนัแกปั้ญหา มีการทาํงานโดยกระบวนการกลุ่ม สมาชิกมีความรับผดิชอบต่อกนั เตม็ใจ
ในการ่วมมือกนั มีความเห็นร่วมกนั มุ่งมันไปในทิศทางทีสอดคลอ้งกนั และเสริมสร้างการรับรู้
ในการทาํงานร่วมกนั ซึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการดาํเนินการของฝ่ายบริหารทีจะจูงใจ
ให้โอกาสแก่ผูป้ฏิบติังานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ
และร่วมพฒันางานดว้ยความเตม็ใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมันต่องานเสมือนวา่ตนเองเป็นเจา้ของ
องคก์าร

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( , หนา้ ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การเกียวขอ้งทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึงในสถานการณ์กลุ่ม
ซึงผลของการเกียวขอ้งดงักล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนนั
ซึงจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือการประสานงานและรับผิดชอบร่วมกนั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ( , หนา้ ) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานวา่ มีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาในกระบวนการและขนัตอนต่าง ๆ
ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผล และช่วยประเมินผลการจดั
การศึกษา ซึงคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลทีจะสร้างความเขม้แข็ง
ใหส้ถานศึกษา สามารถบริหารจดัการศึกษาดว้ยตนเองได ้ดงันัน การมีส่วนร่วมจะเป็นปัจจยัสาํคญั
ในการทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ

ทรงวฒิุ  ทาระสา ( , หนา้ ) ไดส้รุปวา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย แสดงพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน ตงัแต่
การวางแผน การดาํเนินงาน การตรวจสอบ การประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ข

สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย แสดงพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน ตงัแต่การวางแผน การดาํเนินงาน การตรวจสอบ
การประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั
การมีเป้าหมายเดียวกนั เป็นลกัษณะของการทาํงานทีสมาชิกทุกคนเขา้ใจวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของการทาํงานอย่างชดัเจน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดขึนและสมาชิก
ให้การยอมรับด้วยความเต็มใจทุกคน ให้ความสาํคญัของเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
และเป้าหมายของทีมมีความเด่นชดัเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ซึงการกาํหนด
เป้าหมายในการดาํเนินงานเป็นหน้าทีโดยตรงของผูบ้ริหารทีจะประสานให้ทุกคนมีส่วนร่วม
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ในการกาํหนดเป้าหมาย การให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย จะทาํให้
การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บญัชร  แก้วส่อง ( , หน้า ) ไดใ้ห้ทรรศนะไวว้่า การบริหารทีเปิดโอกาส
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั จะส่งผลใหบุ้คลากรเกิดขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน มีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ เกิดความภาคภูมิใจในงานทีกระทาํ
มีความขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้นทีจะคิดสร้างสรรคง์านใหก้า้วหนา้ยิงขึน ทาํใหง้านเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ดงันนั ในการกาํหนดเป้าหมาย เราสร้างวตัถุประสงคจ์ากเป้าหมายโดยรวมของ
องคก์ารลงไปจนกระทังถึงเป้าหมายส่วนบุคคล ทงันีเพือใหเ้กิดความมันใจวา่ ระดบัต่าง ๆ ในองคก์าร
มีทิศทางทีร่วมกนั ไม่วา่อะไรก็ตามทีเป็นวตัถุประสงคข์ององคก์ารจะตอ้งก่อตวัขึนจากการปรึกษา
หารือร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงโดยความเป็นจริงแลว้เป้าหมายทีชดัเจน
สามารถกาํหนดไดย้าก แต่ถา้เป้าหมายเกิดจากการหลอมรวมของเป้าหมายแต่ละบุคคล ซึงสมาชิก
ใหก้ารยอมรับ ก็จะทาํใหเ้ป้าหมายชดัเจน

สุเมธ  แสงนิมนวล ( , หนา้ ) ไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ การทาํงานเป็นทีมนันเป้าหมาย
ของงานเป็นเรืองสาํคญั สมาชิกในทีมงานจะตอ้งทราบเป้าหมายของงานอยา่งชดัเจนวา่งานทีจะทาํให้
บรรลุผลนนัคืองานอะไร และการจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายดงัวา่นัน สมาชิกแต่ละคนทาํหนา้ที
อะไร ทีไหน เมือไหร่ อยา่งไร กบัใคร และทาํไมตอ้งทาํเช่นนนั เรียกวา่ เป็นการเขา้ใจในเป้าหมาย
อยา่งแจ่มชดัตรงกนัทุกคน

สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์ ( , หนา้ ) ไดใ้หท้ศันะไวว้า่ ในทีมงานทีประสบความสาํเร็จ
นันจะตอ้งมีวตัถุประสงค์ของทีมกบัเป้าหมายของการปฏิบติังานให้สอดคล้องไปด้วยกนัเสมอ
ซึงช่วยใหส้มาชิกมีความผกูพนัต่อกนั เป็นเพราะ ) วตัถุประสงคที์มีความร่วมกนัจะช่วยกาํหนด
แนวทางและแรงดลใจใหส้มาชิกในทีม โดยสมาชิกในทีมจะนาํเอาวตัถุประสงคที์มีความหมายนนั
มาเป็นตวักาํหนดทิศทางการรวมพลงัและการผูกพนัให้เกิดขึน ) กาํหนดเป้าหมายย่อยของ
การปฏิบติังานใหเ้ป็นส่วนหนึงของวตัถุประสงคห์ลกัไดง่้ายขึน ) ทาํใหเ้กิดการผนึกกาํลงัช่วยกนั
ให้งานสาํเร็จ ทงันีเพราะวตัถุประสงค์ และการกาํหนดเป้าหมายย่อยของงานทีทีมรับผิดชอบ
เป็นความสัมพนัธ์ทีตอ้งพึงพาอาศยักนั

สรุปไดว้า่ การมีเป้าหมายเดียวกนั หมายถึง ทิศทางการทาํงานทีสมาชิกทุกคนร่วมกนั
กาํหนดขึน เพือใหเ้กิดความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการทาํงานทีตรงกนัและแจ่มชดั

ด้านความไว้วางใจซึงกนัและกนั
ความไวว้างใจซึงกนัและกนั เป็นลกัษณะของการทาํงานทีสมาชิกมีความไวเ้นือเชือใจ

ซึงกนัและกนั มีความจริงใจในการแสดงความรู้สึก ไดก้ารสนบัสนุนซึงกนัและกนั มีความเชือมัน
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ในตนเองและทีมงานมีความเป็นมิตรและไม่มุ่งร้ายต่อกนั ซึงความไวว้างใจเป็นสิงสาํคญัทีสมาชิก
ในทีมงานมีความตอ้งการ ถา้บุคลากรมีความไวเ้นือเชือใจ ทาํใหเ้กิดการสนบัสนุนซึงกนัและกนั
เพือทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร แต่ละคนในองคก์ารจะมีความร่วมมือร่วมใจอยา่ง
จริงใจ อนัจะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

เนตร์พณัณา  ยาวิราช ( , หน้า ) ไดก้ล่าวไวว้่า ความวางใจเป็นสิงละเอียดอ่อน
บุคคลส่วนมากไวเ้นือเชือใจกนัจากประสบการณ์ทีผ่านมา ความไม่ไวว้างใจกนัมีผลทาํให้เกิด
การชะงกังนัในการทาํงาน และทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง

ศนัสนีย ์ ชูเชือ ( , หนา้ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจจะเป็นพืนฐานสาํคญัของ
ความรัก และความสามคัคีระหว่างหมู่คณะ ดงันัน สมาชิกในทีมงานตอ้งเชือใจและไวว้างใจ
ซึงกนัและกนั เพือจะไดทุ้่มเทใหก้บัการทาํงานอยา่งเตม็ที เพราะสมาชิกทุกคนต่างแน่ใจและมันใจ
วา่เขาจะมีส่วนร่วม ทีมคอยใหก้ารสนบัสนุนในการตดัสินใจและร่วมมือในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ
ซึงจะช่วยใหที้มงานมีผลงานความคิดสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ และพฒันาการทีกา้วไปขา้งหนา้
อยา่งรวดเร็ว

ศรีศกัดิ  ศูนยโ์ศรก ( , หนา้ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสนบัสนุนและความไวว้างใจ
โดยธรรมชาติแลว้จะตอ้งไปดว้ยกนั ถา้ปราศจากสิงใดสิงหนึงแลว้ไม่สามารถจะอยูไ่ดท้งัสองอยา่ง
การสนบัสนุนและความไวว้างใจจะไดรั้บผลสาํเร็จอยา่งดีทีสุด ถา้สมาชิกแต่ละคนในทีมงานไม่มี
ความรู้สึกวา่จะตอ้งปกป้องงานทีเขารับผดิชอบ สมาชิกรู้สึกวา่สมารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมากบั
สมาชิกในทีมอืน ๆ ไดท้งัดีและไม่ดี

สรุปไดว้า่ ความไวว้างใจซึงกนัและกนั หมายถึง ความรู้สึกระหวา่งบุคคล โดยรวมไว้
ซึงความรัก ความเมตตา นิยมชมชอบ ความเชือมนัจนเกิดความเชือถือไวว้างใจในบุคคลนัน
ดว้ยความเตม็ใจ

ด้านการยอมรับนับถือ
การยอมรับนบัถือ เป็นการทาํงานทีสมาชิกรับฟังเหตุผลซึงกนัและกนั มีความสนใจ

และใหเ้กียรติกนัยอมรับนบัถือซึงกนัและกนัในทุกเรือง ใหค้วามเคารพในบทบาทและหนา้ทีของ
กนัและกนั มีความรักและสามคัคีกนั ซึงการยอมรับนบัถือเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึงของการทาํงาน
เป็นทีม เนืองจากเมือบุคคลมีการยอมรับนบัถือซึงกนัและกนัแลว้จะส่งผลใหเ้กิดการยอมรับซึงกนั
และกนั มีการสนบัสนุนช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีความเชือมันในความสามารถของกนัและกนั
ทาํใหที้มสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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บญัชร  แกว้ส่อง ( , หนา้ ) ไดใ้หท้รรศนะไวว้า่ หลกัในการสร้างความยดึเหนียว
ผกูพนักนันนั องคป์ระกอบทีสาํคญั คือ การยอมรับนบัถือ ซึงจะทาํใหค้วามสัมพนัธ์ของทีมงาน
เป็นไปดว้ยดี

เนตร์พณัณา  ยาวิราช ( , หน้า ) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การยอมรับนับถือ
หมายถึง การใหเ้กียรติ การยกยอ่ง การสนบัสนุนและรับฟังซึงกนัและกนั

สุนนัทา  เลาหนนัทน์ ( , หนา้ ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทีมงานทีมีประสิทธิภาพนนั สมาชิก
ในทีมงานจะรับฟังเหตุผลของกนัและกนั รับฟังทุกเรืองอยา่งตงัใจ ทุกคนกลา้แสดงความคิดเห็น
โดยไม่กลวัวา่จะถูกมองวา่เป็นคนโง่ ถึงแมว้า่ขอ้เสนอเหล่านันจะดูเหมือนวา่ไร้สาระก็ตาม

สรุปได้ว่า การยอมรับนบัถือ หมายถึง การรับฟังซึงกนัและกนั เคารพในบทบาท
และหนา้ทีของกนัและกนั ยอมรับในความแตกต่างของกนัและกนัดว้ยความจริงใจ และพร้อมที
จะร่วมกนัทาํงานดว้ยความเต็มใจ

จากลกัษณะการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ สภาพการทาํงาน
เป็นทีมได้  ดา้น คือ การปฏิสัมพนัธ์ การสือสารอยา่งเปิดเผย การมีส่วนร่วม การมีเป้าหมายเดียวกนั
ความไวว้างใจซึงกนัและกนั และการยอมรับนบัถือ ซึงการทาํงานเป็นทีมเป็นวธีิการหนึงทีสามารถ
ช่วยพฒันาศกัยภาพขององค์การและประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร สาํหรับสถานศึกษา
พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ จะทาํใหก้ารบริหารงานภายในโรงเรียนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายทีตงัไวแ้ละประสบผลสาํเร็จไดใ้นทีสุด

ตัวแปรทีเกยีวข้องกบังานวจิัย
ตําแหน่ง
ตาํแหน่งของบุคลากรในโรงเรียน เป็นตวัแปรทีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมการทาํงาน

เป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ เนืองมาจากสถานภาพทีแตกต่างกนั และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ย่อมมีผลต่อการทาํงานทีแตกต่างกนั การสรรหา คดัเลือก บรรจุคนเขา้ทาํงานในหน้าที ต่าง ๆ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถของบุคคล ความสนใจ ความถนดัของบุคคลนนั ซึงเป็นสิงทีผูบ้ริหาร
ทงัหลายตอ้งเสียเวลาศึกษาและทาํความเขา้ใจมากทีสุด คือ บุคลากรในโรงเรียน ถึงแมจ้ะมีอาชีพ
และชาติพนัธ์ุเดียวกนัก็จริง แต่พืนฐานความเป็นมา ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอและปัจจยัแวดลอ้ม
อืน ๆ ของแต่ละคนแตกต่างกนัไปจนไม่อาจจะนาํวิธีและหลกัการบริหารเดียวกนัมาใช้กบั
คนทุกคนและทุกโรงเรียนไดเ้สมอไป แมแ้ต่คนในโรงเรียนเดียวกนั ก็ยงัตอ้งพิจารณาหาวธีิการ
ทีเหมาะสมกบัแต่ละคนต่างกนัไปดว้ย เมือตาํแหน่งหน้าทีของบุคลากรในโรงเรียนแตกต่างกนั
จึงมีความเชือวา่ ความคิดเห็นและการรับรู้น่าจะแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทรงวฒิุ  ทาระสา ( )
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ได้ศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต  พบวา่ ผลการเปรียบเทียบขอ้มูล
เกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จาํแนก
ตามตาํแหน่งหนา้ที โดยภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหนา้ที
ต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ค่าเฉลียมากกวา่ครูผูส้อน และยงัสอดคลอ้งกบัมลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต ( , หนา้ ) ซึงไดท้าํ
การวิจยัเรือง การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี
เมือจาํแนกตามตาํแหน่งแลว้ ผลการวจิยัพบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดั
เทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานครูเทศบาลทีมีตาํแหน่ง คศ.  ขึนไป
มีคะแนนเฉลียมากกว่าพนกังานครูเทศบาลทีมีตาํแหน่ง คศ. -  หรือเทียบเท่า เมือเปรียบเทียบ
รายดา้น พบว่า การมีเป้าหมายเดียวกนั การยอมรับนับถือกนั และการมีปฏิสัมพนัธ์แตกต่างกนั
อยู่ในระดบัน้อย ส่วนความไวว้างใจซึงกนัและกนั และการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยู่ในระดบั
ปานกลาง

จากเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ตาํแหน่งทีแตกต่างกนัของบุคลากรในโรงเรียน
ทาํใหมี้การรับรู้ทีต่างกนัและมีความคิดเห็นต่างกนั ผูว้จิยัจึงนาํมาเป็นตวัแปรในการศึกษาครังนี

ประสบการณ์ในการทาํงาน
ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นตวัแปรทีสาํคญัเกียวขอ้งกบัการทาํงานเป็นทีม

เพราะเป็นปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรในโรงเรียน ดงัที พนัธ์ศกัดิ
จนัทร์แกว้ ( ) ไดท้าํการศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทีมีต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน
บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์ทาํงาน และขนาดของทีม
ซึงพบวา่ พนกังานบริษทั เจ มาร์ท จาํกดั มีเจตคติทีมีต่อการทาํงานเป็นทีม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ซึงหมายความว่าประสบการณ์ย่อมก่อให้เกิดความรู้ ความชาํนาญ ทกัษะ ทัศนคติ ทุกคนได้รับ
ประสบการณ์ไม่เท่าเทียมกนั ผูที้มีประสบการณ์มากกวา่จะเรียนรู้และปฏิบติังาน ไดผ้ลสาํเร็จดีกวา่
ผูที้มีประสบการณ์น้อย และความมีประสบการณ์ยงัทาํให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง ทาํใหเ้กิดทกัษะและทศันคติทีดีในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัอญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ
( , หนา้ ) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
ชลบุรี ผลการวจิยัสรุปวา่ การเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวะศึกษา
เอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . และยงัสอดคลอ้งกบัชลลดา  คาํศิริ ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบั
ปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
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ฉะเชิงเทรา เขต  ตามทรรศนะของรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและครูผูส้อน การเปรียบเทียบ
ปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต  ตามทรรศนะของรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและครูผูส้อนทีมีประสบการณ์
การทาํงานตงัแต่  ปี และประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกวา่  ปี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

จากเหตุผลทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นตวัแปรทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง ผูว้จิยัจึงนาํมาเป็นตวัแปรในการศึกษาวิจยัครังนี

งานวจิัยทีเกยีวข้อง
งานวจัิยภายในประเทศ
จีรวจัน์  วงศาโรจน์ ( ) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง แนวทางการพฒันาทีมงานเพือการกาํหนด

นโยบายและแผนงานดา้นสังคม: กรณีศึกษาสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาลกัษณะการทาํงานเป็นทีม ปัญหาอุปสรรคการทาํงานเป็นทีม
และแนวทางการพฒันาทีมงานของบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ จาํนวนสมาชิกภายในทีมจาํนวน

-  คน ลกัษณะการทาํงานเป็นทีมมีลกัษณะมีการพึงพาอาศยักนั สมาชิกทีมงานมีจิตสาํนึก
ในการเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยตนเอง โดยสมาชิกมีความรับผิดชอบในหนา้ทีและงานทีไดรั้บมอบหมาย
ในระดบัมากและมีการติดต่อสือสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ส่วนปัญหาและอุปสรรคการทาํงาน
เป็นทีมดา้นผูบ้ริหาร คือ ไม่มีภาวะผูน้าํ ในดา้นผูป้ฏิบติังาน พบวา่ มีความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และความสามารถของสมาชิก

อญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ ( , หน้า ) ได้ศึกษาเกียวกบัปัญหาการสร้างทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัสรุปวา่ ปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน
โดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามวุฒิการศึกษา ทงัโดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และการเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงาน
ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนในจงัหวดัชลบุรี โดยจาํแนกตามประสบการ ณ์
ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้
ด้านวตัถุประสงค์ทีชัดเจน และเป้าหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั และด้านความเปิดเผยต่อกนั
และการเผชิญหนา้เพือแกปั้ญหาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ทรงวฒิุ  ทาระสา ( ) ไดศึ้กษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต  พบวา่

) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม โดยภาพรวม
และรายดา้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูง คือ การมีเป้าหมายเดียวกนั
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วม และการสือสารอยา่งเปิดเผย ตามลาํดบั ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด
คือ การมีปฏิสัมพนัธ์ ) ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที โดยภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีมีตาํแหน่งหนา้ทีต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั .  โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าเฉลียมากกวา่ครูผูส้อน และ ) ผลการเปรียบเทียบขอ้มูล
เกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จาํแนก
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีปฏิบติัหน้าที
ในโรงเรียนทีมีขนาดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลียมากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่

บุญป้อง  สิงห์คู่ ( ) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง การพฒันาทีมงานในโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษายโสธร เขต  จากการศึกษาพบวา่ การพฒันาทีมงานในโรงเรียน โดยภาพรวม
ทงั  ดา้น คือ ความชดัเจนของวตัถุประสงค์ บรรยากาศการทาํงานทีปราศจากพิธีรีตอง การมี
ส่วนร่วม การรับฟังซึงกนัและกนั ความไม่เห็นดว้ยในทางบวก ความเห็นพอ้งกนั การสือสารทีเปิดเผย
บทบาทและการมอบหมายงานทีชดัเจน ภาวะผูน้าํร่วม ความสัมพนัธ์กบัภายนอก รูปแบบการทาํงาน
ทีหลากหลาย และการประเมินผลตนเองมีการพฒันาในระดบัมาก ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีทรรศนะต่อการพฒันาทีมงานในโรงเรียนแตกต่างกนั

ชลลดา  คาํศิริ ( ) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ตามทรรศนะของรองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาและครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .
ยกเวน้ ดา้นวตัถุประสงคที์ชดัเจนและเป้าหมายทีเห็นพอ้งตอ้งกนั แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ การเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  ตามทรรศนะของรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและครูผูส้อน
ทีมีประสบการณ์การทาํงานตังแต่  ปี และประสบการณ์การทาํงานน้อยกว่า  ปี โดยรวม
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

บุญลดา  คุณาเวชกิจ ( ) ผลการวิจยัเรือง ปัจจยัส่วนบุคคลกบัการพฒันาทีมงาน
สู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบวา่ ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคล มีเพียงระดบัการศึกษาทีมีผลต่อการพฒันา
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ทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในดา้นทศันคติในการทาํงานเป็นทีมไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
และแนวทางพฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < .05)
ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุฝ่ายงานทีปฏิบติั ระยะเวลาในการทาํงาน จาํนวนสมาชิกภายใน
ทีมมีการพฒันาทีมงานสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั

มลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต ( ) ผลการวจิยัเรืองการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล
สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า ) การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาล
เมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ) การเปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมของ
พนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ) การเปรียบเทียบการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกดัเทศบาล
เมืองชลบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง

งานวจัิยต่างประเทศ
แอนเดอร์สัน (Anderson, 1995) ได้ทาํการศึกษาเรือง การบริหารงานตามรูปแบบ

การสร้างทีมงานของตนเองกบัประเพณีนิยม หรือแบบปิรามิด โดยศึกษาจากทศันคติของนกัการศึกษา
ในโครงการขยายโอกาสดา้นการบริหาร พบว่า ทศันคติเกียวกบัสภาพแวดล้อมการทาํงาน
และสภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกลุ่มตวัอยา่งจาก
เขตตะวนัออก เห็นวา่มีทศันคติในทางบวก ใน  ปัจจยั คือ ตวัแปรสภาพแวดลอ้มการทาํงานละ
ตวัแปรสภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตวัอยา่งทงัหมดมีความเห็นเกียวกบัการสือสารไปทางลดลง

เนสัน (Nason, 1996 อา้งถึงใน อญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ, ) ไดศึ้กษาการเปลียนสมาชิก
ในทีมงาน โดยศึกษาผลกระทบทางดา้นคุณภาพความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการการทาํงานเป็นทีม
จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน โดยใชส้ถานการณ์จาํลองจากโปรแกรมสาํเร็จรูปในการออกคาํสัง
และควบคุมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งการทาํงานเป็นทีม ทีมละ  คน พบว่า
ความสัมพนัธ์ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทาํงานมีผลกระทบกบัการแลกเปลียนสมาชิก
ในทีม

แซดเลอร์ (Sadler, 1996) ไดท้าํการวจิยัเพือศึกษาการรับรู้ของครูใหญ่ทียอมรับการอบรม
การดาํเนินการในฐานะทีเป็นผูส่้งเสริมการพฒันาโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีมี
ความพึงพอใจในการอบรม และการดาํเนินการตามแนวทางการจดัการศึกษาแบบควบคุมคุณภาพ
ในระดบัสูง และอยากใหก้ารดาํเนินการมีประสิทธิภาพสูงขึน

แทฟฟ์ (Taff, 1998) ไดท้าํการศึกษาความเขา้ใจของครูเกียวกบับทบาทพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารและความสาํเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาเพือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บทบาทผูบ้ริหารกบัความสาํเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จาํนวน  คน
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จากโรงเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา พบวา่ บทบาทพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหาร มีผลต่อการประสบความสาํเร็จของโรงเรียน

ฮอลล ์(Hall, 1999 อา้งถึงใน อญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ, ) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเกียวกบั
เรือง การใช้เวลาในการวางแผนร่วมกนัเป็นทีมในโรงเรียนดีลาแวร์ ซึงเป็นโรงเรียนปฏิรูป
ขนาดกลาง โดยมีการจดัทีมงานครูทีมีระเบียบวินัยต่างกนั ให้มาศึกษางานกบักลุ่มนักเรียน
กลุ่มเดียวกนั พืนทีเดียวกนัและตารางเวลาเดียวกนั จุดประสงค์ของการจดัสร้างทีมงาน ก็คือ
การสร้างกลุ่มสังคมเล็ก ๆ ซึงครูจะไดพ้บกบัความตอ้งการทางดา้นการศึกษาและความตอ้งการ
ดา้นพฒันาของนกัเรียน ซึงอาจรวมถึงการสร้างความพึงพอใจร่วมกนั คณะกรรมการปฏิรูปโรงเรียน
แนะนาํใหใ้ชเ้วลาวนัละ  คาบ ในการวางแผนงานร่วมกนันนัเป็นการสร้างกลุ่มทีดีทีสุด การศึกษา
ครังนีตอ้งการทราบวา่ ในการวางแผนใหเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง หวัหนา้ทีมมีอิทธิพลเหนือ
กระบวนการวางแผนหรือไม่ การวางแผนกระทบกระเทือนต่อทีมงานและนโยบายของโรงเรียน
อยา่งไร การศึกษาวจิยัครังนีสรุปได้  ประเด็น สองประเด็นแรก คือ โรงเรียนตอ้งประชุมหารือ
อยา่งต่อเนือง ในเรืองของการกาํหนดมาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนตอ้งวางแผน
ร่วมกนัอยา่งต่อเนือง คือ เรืองปัจจุบนัและเป็นความตอ้งการใหด้าํเนินไปเรือย ๆ อีกสองประเด็น
หลงัเป็นสิงใหม่ ๆ สาํหรับโรงเรียน ครูใหญ่ตอ้งเสนอการพฒันาอยา่งมืออาชีพ โดยผา่นการทาํงาน
เป็นทีม และในการประชุมคณะครู ตอ้งใชกิ้จกรรมแบบทีมงานเพือเพิมจิตสาํนึกในการทาํหนา้ที
ของคณะครู

รอบบินส์ (Robbins, 2001) ไดศึ้กษาเกียวกบัประสิทธิผลของทีม พบวา่ ขนาดของทีม
ทาํงานโดยทัวไปไม่ควรเกิน -  คน เพราะถา้มีจาํนวนมากกวา่นี จะมีความยุง่ยากในการทาํงาน
ร่วมกนัใหไ้ดผ้ลดี

จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัพืนฐานอนัสาํคญั
ทีจะช่วยใหโ้รงเรียนสามารถพฒันางานไดดี้กวา่การทาํงานตามลาํพงั จากความสาํคญัดงักล่าว ผูว้จิยั
จึงตอ้งการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการสือสารอย่างเปิดเผย ด้านการมีส่วนร่วม
ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนบัถือวา่อยูใ่น
ระดบั โดยจาํแนกตามตาํแหน่งและประสบการณ์ในการทาํงาน เพือจะได้นาํขอ้มูลไปพฒันา
ในลาํดบัต่อไป เพือประโยชน์ในภายภาคหนา้ต่อไป



บทที 3
วธีิดาํเนินการศึกษาวจิยั

การศึกษาคน้ควา้ครังนี เพือศึกษาเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ซึงจะนาํเสนอตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี

.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

.  เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั

. การสร้างเครืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือ

.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล

.  การวเิคราะห์ขอ้มูล
6. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดาํเนินการวิจยัครังนี ไดศึ้กษาประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี

.  ประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน  คน

. กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซี และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คน จากนนัทาํการสุ่มแบบ
แบ่งชนั (Stratified random sampling) จากประสบการณ์ในการทาํงานของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดงัตารางที

ตารางที 1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน

ประสบการณ์ในการทาํงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน)
ตาํกวา่  ปี

-  ปี
มากกวา่  ปี

รวม 300
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เครืองมอืทีใช้ในการวจิัย
เครืองมือทีใชใ้นวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนเอง เพือสอบถามประสิทธิภาพ

การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ตอน ดงันี

ตอนที  แบบสอบถามขอ้มูลทัวไปเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน จาํนวน  ขอ้

ตอนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจ
ซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนบัถือ จาํนวน  ขอ้ ซึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  scale)  ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert’s type) (จาํเรียง ถาวรสิน, 2549, หนา้ 84)
ซึงกาํหนดความมากนอ้ยในระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม โดยกาํหนดให้นาํหนกัคะแนน
ดงันี

ระดบั หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทีสุด
ระดบั หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก
ระดบั หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง
ระดบั หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย
ระดบั หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด

การสร้างเครืองมอืและการหาคุณภาพเครืองมอื
การสร้างเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนี มีขนัตอนการดาํเนินการ ดงันี
. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา บทความและงานวิจยั

ทีเกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย ดา้นการมี
ส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนบัถือ

.  สร้างเครืองมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ระดบัตามวธีิ
ของลิเคอร์ท (Likert’s type) โดยผูว้จิยัไดพ้ฒันาเครืองมือมาจากสุพิศ  พลูแสง ( 7, หนา้ - )

. นาํขอ้มูลทีไดม้าพฒันาแบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั
ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนบัถือ
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. นาํแบบสอบถามทีพฒันาขึนไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบหาความเทียงตรงเชิงเนือหา
(Content validity) โดยวธีิหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of
item-objective congruence: IOC) (สุวมิล ติรกานนัท,์ , หนา้ ) โดยใชสู้ตร ดงันี

IOC =
n

R

เมือ IOC แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์
R แทน ผลรวมของคะแนนคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทุกคน
n แทน จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ใหค้ะแนน 1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์ เนือหา
ใหค้ะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์ เนือหา
ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค/์ เนือหา
แลว้นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุ  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง

ขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of item-objective congruence: IOC) เกณฑก์ารตดัสิน IOC ทีมีค่า
ตงัแต่ .60 ขึนไป  แสดงวา่  ขอ้คาํถามนนัวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคห์รือตามเนือหานนั  แสดงวา่
ขอ้คาํถามนนัใชไ้ด้ ซึงผูท้รงคุณวฒิุมีจาํนวน  ท่าน

. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภารดี อาจารยป์ระจาํศูนยน์วตักรรมการบริหาร
อนนัตน์าวี และผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยับูรพา
. ดร.สถาพร  พฤฑฒิกุล อาจารยป์ระจาํศูนยน์วตักรรมการบริหาร

และผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยับูรพา

. นายประพนัธ์  ภูมิวารินทร์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
ตากสินระยอง

5. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กบัขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน เพือหาคุณภาพเครืองมือ

5.1 นาํแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ระหวา่งคะแนนรวม
กบัคะแนนรายขอ้ (Item-total correlation) พบวา่ แบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงาน
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เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง มีค่าอาํนาจจาํแนก
รายขอ้อยูร่ะหวา่ง . -.

5.2 นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมันทงัฉบบั (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธิ
แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) พบวา่ ผลการหา
ความเชือมันของแบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ไดค้่าความเชือมันทงัฉบบัเท่ากบั .

6. นาํแบบสอบถามทีผา่นการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และมีความสมบูรณ์ไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัต่อไป

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม

วธีิการและขนัตอน ดงันี
. ขอหนงัสือจากศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลยับูรพา ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง เพือขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูทีปรึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ของผูป้กครอง
ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

.  ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัครู
ทีปรึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้แจกผูป้กครองนกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และกาํหนดวนั
รับคืนดว้ยตนเอง

.  ผูว้จิยัรับแบบสอบถามคืนจากผูป้กครองนกัเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ
แบบสอบถามคืน จาํนวน  ฉบบั จากจาํนวนแบบสอบถามทีส่งไปทงัหมด  ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ

การวเิคราะห์ข้อมูล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดด้าํเนินการ ดงันี

. ตรวจสอบความสมบูรณ์จากแบบสอบถามทีไดรั้บคืนมาแต่ละฉบบันาํแบบสอบถาม
ทีสมบูรณ์มาใหค้ะแนนตามนาํหนกัคะแนนแต่ละขอ้ และบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์เพือวเิคราะห์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ

. ทาํการวเิคราะห์ แลว้นาํผลวเิคราะห์ไปแปรผล ตามวตัถุประสงค์ และสมมติฐาน
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ของการศึกษาวจิยั การแปลความหมายของคะแนน  โดยใชค้่าคะแนนเฉลีย ของคะแนนเป็นตวัชีวดั
โดยกาํหนดเกณฑที์ใชใ้นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด ( 5, หนา้ ) มีดงันี

ค่าคะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด

ค่าคะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก
ค่าคะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย
ค่าคะแนนเฉลีย . - . หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบั

นอ้ยทีสุด

สถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ มีรายละเอียด ดงันี

. การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยใชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย ( X ) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(SD)

. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง สถิติทีใช ้คือ การทดสอบค่าที (t-test)

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)



บทที
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยอง ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์และแปลความหมายของขอ้มูล ตามลาํดบั
ขนัตอนดงัต่อไปนี

. สัญลกัษณ์ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล

. ลาํดบัขนัการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล

สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล
X แทน คะแนนเฉลีย

SD แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
n แทน  จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง
t แทน  ค่าสถิติการทดสอบค่า t
F แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบ F
SS แทน  ค่าผลรวมของคะแนนเบียงเบนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง (Sum of squares)
MS แทน  ค่าความแปรปรวน (Mean square)
df แทน  ชนัของความอิสระ
p แทน  ค่าความน่าจะเป็นทีจะเกิดความคลาดเคลือน
* แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .

ลาํดับขนัการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ในการวจิยัครังนี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นตอน ๆ ตามลาํดบั

ดงันี
ตอนที  ผลการวเิคราะห์จาํนวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถามประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ตอนที ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน

ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
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ตอนที  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ตอนที ผลการวิเคราะห์จาํนวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถามประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดงัตารางที

ตารางที จาํนวนและร้อยละผูต้อบแบบสอบถามประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ
ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง
และประสบการณ์ในการทาํงาน

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ
ตาํแหน่ง

- ผูบ้ริหารโรงเรียน
- ครูผูส้อน

.

.
รวม .

ประสบการณ์ในการทาํงาน
- ตาํกวา่  ปี
- -  ปี
- มากกวา่  ปี

.

.

.
รวม 100.00

จากตารางที 2 พบวา่ ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตาํแหน่งครูผูส้อน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และผูบ้ริหาร
โรงเรียน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี จาํนวน

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .
และประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .
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ตอนที ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนใน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดงัตารางที -

ตารางที 3 คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวม

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมี
n =

ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์

. ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย

. ดา้นการมีส่วนร่วม

. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั

. ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั

. ดา้นการยอมรับนบัถือ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจาก
มากไปหาน้อย สามอนัดบัแรก ได้แก่ ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั ด้านการยอมรับนบัถือ
และดา้นมีการส่วนร่วม ส่วนดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมเป็นอนัดบั
สุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์

ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจซึงกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ
เกือกลูซึงกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ
ในการทาํงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข

. มีการถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึก ขอ้มูล ข่าวสารให้
ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยองทราบ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจ
ซึงกนัและกนั ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกือกูลซึงกนัและกนั
และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ส่วนมีการถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึก
ขอ้มูล  ข่าวสารให้ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยองทราบ
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย

ด้านการสือสารอย่างเปิดเผย n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลในการทาํงาน
อยา่งชดัเจนและทัวถึง

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถอภิปราย
แสดงความคิดเห็นทีแตกต่างไดอ้ยา่งเปิดเผย

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีโอกาสรับรู้ปัญหา อุปสรรค
ในการดาํเนินงานอยา่งตรงไปตรงมา

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุผล

. เมือมีปัญหาและอุปสรรค ขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
สามารถโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งเปิดเผย

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารตรวจสอบขอ้สงสัย
ไดอ้ยา่งเปิดเผย
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รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูล
ในการทาํงานอยา่งชดัเจนและทัวถึง เมือมีปัญหาและอุปสรรค ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถ
โตแ้ยง้ได้อย่างเปิดเผย และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ทีแตกต่างได้อย่างเปิดเผย ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุผล
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นการมีส่วนร่วม

ด้านการมีส่วนร่วม n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
การทาํงาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการกาํหนดขนัตอนการกาํหนดขนัตอนการปฏิบติังาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถประเมินผลงานของ
ตนเองและผูร่้วมงานอยา่งอิสระ

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบติังาน

. เมือมีปัญหาเกิดขึนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหา

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็น
ส่วนหนึงของความสาํเร็จ
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รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ เมือมีปัญหาเกิดขึนขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึงของ
ความสาํเร็จ และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถประเมินผลงานของตนเองและผูร่้วมงาน
อยา่งอิสระ ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงาน มีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั

ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายแผนกลยทุธ์และธรรมนูญโรงเรียน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนทราบถึงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ
เป้าหมายของโรงเรียนอยา่งทัวถึง

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจทิศทางการทาํงาน
อยา่งชดัเจน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อเป้าหมายของ
ส่วนร่วม

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารยอมรับวตัถุประสงคก์าร
ทาํงานทีร่วมกนักาํหนดขึน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนผูรั้บข่าวสารไดรั้บรู้ความหมาย
ความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัทุกคน
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รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนให้ความสาํคญั
ต่อเป้าหมายของส่วนร่วม ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนให้การยอมรับวตัถุประสงค์การทาํงาน
ทีร่วมกนักาํหนดขึน และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนผูรั้บข่าวสารไดรั้บรู้ความหมายความเขา้ใจ
ถูกตอ้งตรงกนัทุกคน ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจทิศทางการทาํงานอยา่งชดัเจน
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั

ด้านความไว้ใจซึงกนัและกนั n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือถือศรัทธากนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรักและความหวงัดีต่อกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถปรับทุกขก์บั
เพือนร่วมงาน

. สภาพการทาํงานในโรงเรียนมีความเป็นมิตรและไวว้างใจกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความไวว้างใจต่อเพือนร่วมงาน

. มีการมอบหมายงานทีสาํคญั ๆ ใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง ๆ
ดาํเนินการดว้ยความไวว้างใจ
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รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความไวว้างใจ
ต่อเพือนร่วมงาน สภาพการทาํงานในโรงเรียนมีความเป็นมิตรและไวว้างใจกนั และขา้ราชการครู
ภายในโรงเรียนมีความเชือถือศรัทธากนัและกนั ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรัก
และความหวงัดีต่อกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที คะแนนเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
ดา้นการยอมรับนบัถือ

ด้านการยอมรับนับถือ n = ระดับ อนัดับ
( X ) SD

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารยอมรับความรู้ความสามารถ
ของกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความตระหนกัวา่ทุกคน
มีความสาํคญัต่อการทาํงาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับเหตุผลของกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือวา่ทุกคนสามารถ
ทาํงานร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมายได้

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหเ้กียรติซึงกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจาก
เพือนร่วมงานดว้ยความเต็มใจ
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รวม . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ด้านการยอมรับนบัถือ โดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก
โดยเรียงลาํดบัคะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือวา่ทุกคน
สามารถทาํงานร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมายได้ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังขอ้เสนอแนะ
จากเพือร่วมงานด้วยความเต็มใจ และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนให้เกียรติซึงกนัและกนั
ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับเหตุผลของกนัและกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตอนที ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน
ดงัตารางที -

ตารางที ค่าคะแนนเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
จาํแนกตามตาํแหน่ง

ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม ผู้บริหารโรงเรียน (n = ) ครูผู้สอน (n = )
( X ) SD ระดบั อนัดบั ( X ) SD ระดบั อนัดบั

. ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์

. ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย

. ดา้นการมีส่วนร่วม

. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั

. ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั

. ดา้นการยอมรับนบัถือ
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มาก
มาก

รวม . . ปานกลาง . . มาก

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้น ดงันี

ผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้นจากมากไปนอ้ย
สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ และดา้นการมี
เป้าหมายเดียวกนั ส่วนดา้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

ครูผูส้อน อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้นจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก
ไดแ้ก่  ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับนบัถือ
ส่วนดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมี
ผู้บริหารโรงเรียน

(n = )
ครูผู้สอน
(n = ) t p

( X ) SD ( X ) SD
. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์
. ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย
.  ดา้นการมีส่วนร่วม
. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั
. ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั
. ดา้นการยอมรับนบัถือ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-.
- .
- .
-.

- .
- .

.

.

.9

.

.

.
รวม . . . . - . .

จากตารางที  พบวา่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ตารางที ค่าคะแนนเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัระยอง
จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน

ประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทมี

ตํากว่า  ปี (n = ) -  ปี (n = ) มากกว่า  ปี (n = )
( X ) SD ระดบั อนัดบั ( X ) SD ระดบั อนัดบั ( X ) SD ระดบั อนัดบั

. ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์

. ดา้นการสือสาร
อยา่งเปิดเผย

. ดา้นการมีส่วนร่วม

. ดา้นการมีเป้าหมาย
เดียวกนั

.

.

.

.

.

.

.

.

มาก
มาก

มาก
มาก

.

.

.

.

.

.

.

.

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

.

.

.

.

.

.

.

.

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที (ต่อ)

ประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทมี

ตํากว่า  ปี (n = ) -  ปี (n = ) มากกว่า  ปี (n = )
( X ) SD ระดบั อนัดบั ( X ) SD ระดบั อนัดบั ( X ) SD ระดบั อนัดบั

. ดา้นความไวว้างใจ
ซึงกนัและกนั

. ดา้นการยอมรับนบัถือ

.

.

.

.

มาก

มาก

.

.

.

.

ปานกลาง

ปานกลาง

.

.

.

.

ปานกลาง

ปานกลาง
รวม . . มาก . . ปานกลาง . . ปานกลาง

จากตารางที  พบว่า ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ประสบการณ์ในการทาํงานตํากวา่  ปี อยูใ่นระดบัมาก
เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้น ดงันี

ตาํกวา่  ปี อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้นจากมากไปนอ้ย สามอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ และดา้นการยอมรับ ส่วนดา้นการมี
ส่วนร่วม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

-  ปี อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามคะแนนเฉลียรายด้านจากมากไปน้อย
สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับ
นบัถือ ส่วนดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

มากกว่า  ปี อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามคะแนนเฉลียรายดา้นจากมากไปน้อย
สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั และดา้นการยอมรับ
นบัถือ ส่วนดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย
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ตารางที การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน

ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทมี

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F p

. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

. ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

. ดา้นการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. .

. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

. ดา้นความไวว้างใจ
ซึงกนัและกนั

ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

. ดา้นการยอมรับนบัถือ ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

รวม
ระหวา่งกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

รวม

.

.

.

.

.
. * .

*p < .05
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จากตารางที  พบวา่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้ ดา้นการมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวม

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
-  ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - -. * -. *

-  ปี . - - -.
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05

จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน  คู่ ได้แก่
ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่  ปี โดยทีประสบการณ์
ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกวา่  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี
โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ประสบการณ์
ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
-  ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - . * . *

-  ปี . - - .
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05

จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน  คู่
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่  ปี โดยที
ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์
ในการทาํงานมากกว่า  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์
ในการทาํงาน -  ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั
ทางสถิติ

ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
-  ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - . * . *

-  ปี . - - .
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05
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จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน

 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า  ปี
โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ประสบการณ์
ในการทาํงานมากกว่า  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์
ในการทาํงาน -  ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั
ทางสถิติ

ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
- ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - . * . *

-  ปี . - - .
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05

จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน

 คู่ ได้แก่ ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า  ปี
โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ประสบการณ์
ในการทาํงานมากกว่า  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์
ในการทาํงาน -  ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสาํคญั
ทางสถิติ
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ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
- ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - . * . *

-  ปี . - - -.
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05

จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .
จาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่

 ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกว่า
ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี
กบัประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี มีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ

ตารางที ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method) ประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ

ประสบการณ์ในการทาํงาน ( X )
ตํากว่า  ปี

( . )
-  ปี

( . )
มากกว่า  ปี

( . )
ตาํกวา่  ปี . - . * . *

-  ปี . - - .
มากกวา่  ปี . - - -

*p < .05
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จากตารางที  พบว่า ผลการทดสอบค่าเฉลียเป็นรายคู่ของประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามประสบการณ์
ในการทาํงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จาํนวน  คู่
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี กบัประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่  ปี โดยที
ประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงกว่าประสบการณ์
ในการทาํงานมากกว่า  ปี และประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี กบัประสบการณ์ใน
การทาํงาน -  ปี โดยทีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกวา่  ปี มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
สูงกวา่ประสบการณ์ในการทาํงาน -  ปี ส่วนคู่อืน ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ



บทที 5
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ

การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนกตามตาํแหน่ง
และประสบการณ์ในการทาํงาน เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลได้แก่ แบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ระดบั จาํนวน  ขอ้ ซึงค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง
. -.  และค่าความเชือมันแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั . กลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํนวน  คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าความถี ค่าร้อยละ คะแนนเฉลีย ( X ) ความเบียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมือพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญั ทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)

สรุปผล
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง สรุปผลดงันี
1. ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย
สามอนัดบัแรก ได้แก่ ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั ด้านการยอมรับนบัถือ และด้านการมี
ส่วนร่วม ส่วนด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม เป็นอนัดบัสุดทา้ย
เมือพิจารณารายดา้น พบวา่

. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัคะแนน
เฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจซึงกนัและกนั ขา้ราชการครู
ภายในโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนั และขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ส่วนมีการถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึก  ขอ้มูล  ข่าวสารใหข้า้ราชการครู
ภายในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองทราบ มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

1.2 ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
คะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลในการทาํงาน
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อยา่งชดัเจนและทัวถึง เมือมีปัญหาและอุปสรรค  ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถโตแ้ยง้
ไดอ้ยา่งเปิดเผย และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นทีแตกต่าง
ไดอ้ยา่งเปิดเผย ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีการปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุผล มีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

1.3 ดา้นการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัคะแนน
เฉลียจากมากไปน้อย ได้แก่ เมือมีปัญหาเกิดขึนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหา ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของความสาํเร็จ
และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถประเมินผลงานของตนเองและผูร่้วมงานอย่างอิสระ
ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงาน มีประสิทธิภาพการทาํงาน
เป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

1.4 ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
คะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อเป้าหมายของ
ส่วนร่วม ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารยอมรับวตัถุประสงคก์ารทาํงานทีร่วมกนักาํหนดขึน
และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนผูรั้บข่าวสารไดรั้บรู้ความหมายความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัทุกคน
ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจทิศทางการทาํงานอยา่งชดัเจน มีประสิทธิภาพ
การทาํงานเป็นทีม อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

1.5 ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
คะแนนเฉลียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความไวว้างใจต่อเพือนร่วมงาน
สภาพการทาํงานในโรงเรียนมีความเป็นมิตรและไวว้างใจกนั และขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
มีความเชือถือศรัทธากนัและกนั ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรักและความหวงัดีต่อกนั
มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

1.6 ดา้นการยอมรับนบัถือ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
คะแนนเฉลียจากมากไปน้อย ได้แก่ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือว่าทุกคนสามารถ
ทาํงานร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมายได้ ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจาก
เพือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ และขา้ราชการครูภายในโรงเรียนให้เกียรติซึงกนัและกนั
ส่วนขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับเหตุผลของกนัและกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย

. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนก ดงันี
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. จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

. จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ยกเวน้ ดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

อภิปรายผล
ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง อภิปรายผล ดงันี
1. ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทังนีอาจเป็นเพราะเจตนารมณ์ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัระยองทีตอ้งการให้ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทาํร่วมรับผิดชอบ
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิงขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ถือเป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินงานและลงมือปฏิบติั จึงจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งมี
เป้าหมายเดียวกนั มีการยอมรับนบัถือกนัและการมีส่วนร่วม ร่วมทาํงานดว้ยความมุ่งมัน จึงทาํให้
การปฏิบติังานประสบความสาํเร็จ ส่งผลใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนเกิดความตระหนกั
และให้ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีมมากยิงขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงวุฒิ  ทาระสา
( ) ไดศึ้กษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต  พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายดา้น มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมลัลิกา  วิชชุกรอิงครัต ( ) ผลการวิจยัเรือง
การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า การทาํงานเป็นทีม
ของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก

เมือพิจารณารายดา้น พบวา่
. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะ

ในการทาํงานเป็นทีมเป็นสิงสําคญัคือบรรยากาศแห่งการทาํงาน เพราะหากองคก์รใดไม่มีบรรยากาศ
แห่งการทาํงานทีดีแลว้ จะไม่สามารถประสานหรือสือสารการทาํงานใหป้ระสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายได้ การทาํงานเป็นทีมทีดีผูป้ระสานงานจะตอ้งมีทศันคติการทาํงานเป็นบวก ใช้หลกั
มนุษยสั์มพนัธ์ ความรักความสามคัคีจากสมาชิกทุกคนและหลกัการให้ความช่วยเหลือเกือกูล
ใหก้าํลงัใจซึงกนัและกนัในการทาํงาน เพือสร้างสรรคบ์รรยากาศการทาํงานเป็นทีมเพือการพฒันา
องคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคะนึง  เจริญไชย (  อา้งถึงใน สงวน  ชา้งฉตัร, , หนา้ )
ได้ศึกษาการทาํงานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) อาํเภอ
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นาํพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการทาํงานเป็นทีมของคณะกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ดา้นคุณภาพในการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกมีระดบัการทาํงาน
เป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต ( ) ผลการวจิยั
เรืองการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา่  การทาํงานเป็นทีม
ของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก

1.2 ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็น
เพราะการทาํงานเป็นทีมตอ้งอาศยัการสือความทีชัดเจนเหมาะสม เพือถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
และความคิดไดต้รงตามความตอ้งการ เพราะเมือทีมงานปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ไดไ้ม่ดีการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับทีมงาน ถา้สมาชิกไดเ้รียนรู้วธีิการใหแ้ละการรับขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่ง
เหมาะสม จะช่วยสัมพนัธภาพระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างราบรืน ดงัที สมยศ  นาวีการ ( ,
หนา้ ) ไดใ้หท้ศันะไวว้า่ การติดต่อสือสาร คือ การส่งข่าวสารระหวา่งบุคคลสองคนหรือมากกวา่
การติดต่อสือสารเป็นกระบวนการสาํคญัในองคก์าร เพราะมีความจาํเป็นต่อการวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การบริหารความขดัแยง้และการตดัสินใจ การติดต่อสือสารควรเป็นแบบสองทาง
กล่าวคือ เมือผูส่้งข่าวสารไป ผูส่้งข่าวสารจะไดรั้บ “สิงยอ้นกลบั” เกียวกบัผลติดตามมาภายหลงั
ของข่าวสาร ทาํใหส้ามารถประเมินการติดต่อสือสารไดว้า่ ผูรั้บข่าวสารไดใ้หค้วามสนใจ เขา้ใจ
และยอมรับข่าวสารหรือไม่ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลคัพงษ ์ โกษาแสง ( ) ไดศึ้กษา
การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
อาํเภอสอยดาว สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต  ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม ด้านการสือสาร
อยา่งเปิดเผย อยูใ่นระดบัมาก

1.3 ดา้นการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะ
ขา้ราชการครูไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมในการทาํงานเป็นทีม ทีเนน้การใหส้มาชิกแต่ละคน
มีส่วนร่วม บทบาทหนา้ทีทีเหมาะสมของแต่ละคน เกิดการประสานงานและรับผิดชอบร่วมกนั
เป็นการเสริมสร้างพลงัในการทาํงานของครูทุกคน เพือความสาํเร็จของผลงานและของทีม
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทรงวฒิุ  ทาระสา ( ) ไดศึ้กษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ขอนแก่น เขต  พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัการทาํงาน
เป็นทีม ดา้นการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของลคัพงษ์
โกษาแสง ( ) ไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษา อาํเภอสอยดาว สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต  ผลการวจิยั
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พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม
ดา้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก

1.4 ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะ
การทาํงานไม่ว่าจะเป็นงานใด ๆ ก็ตาม สมาชิกในทีมทีจะตอ้งปฏิบติังานตอ้งมีความเขา้ใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานทีวางไว ้เพราะทีมงานทีดีจาํเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละแนวทาง
การดาํเนินงานทีชดัเจน โดยพยายามลดช่องวา่งระหวา่งวตัถุประสงคข์องทีมกบัวตัถุประสงคข์อง
แต่ละบุคคลใหมี้ช่องวา่งนอ้ยทีสุด เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของทีมงานเพือใหเ้กิดความพึงพอใจในสิงทีตอ้งการ โดยยดึหลกัทีวา่สมาชิกทุกคน
บรรลุวตัถุประสงค์ส่วนตวัให้มากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็รักษาวตัถุประสงค์ขององค์กรด้วย
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุรศกัดิ  ศรณรินทร์ ( , หน้า ) ได้ศึกษาการสร้างทีมงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามทรรศนะของผูช่้วยบริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสระแก้ว พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนปฏิบติัหน้าทีใน
ด้านกาํหนดให้มีแผนปฏิบติัการและปฏิบติังานอย่างชัดเจนอยู่ในระดบัมาก จึงมีทรรศนะต่อ
การสร้างทีมงานด้วยความชดัเจนของเป้าหมายในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ
มลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต ( ) ไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาล
เมืองชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี
ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั อยูใ่นระดบัมาก

1.5 ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็น
เพราะความไวว้างใจเป็นสิงสาํคญัทีสมาชิกในทีมงานมีความตอ้งการ ถา้บุคลากรมีความไวเ้นือเชือใจ
ทาํให้เกิดการสนับสนุนซึงกนัและกนั เพือทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ แต่ละคน
ในองคก์ารจะมีความร่วมมือร่วมใจอยา่งจริงใจ อนัจะทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และความไวว้างใจซึงกนัและกนั จะประสบความสาํเร็จอยา่งดีทีสุด ถา้สมาชิกแต่ละคนในทีมงาน
รู้สึกสามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมากบัสมาชิกในทีมไดท้ังดีและไม่ดี ซึงคนเราไม่วา่จะอยูใ่น
ครอบครัวหรืออยูใ่นทีมงานจะแสดงความรู้สึกอยา่งตรงไปตรงมาและเปิดเผยไดก้็ต่อเมือบุคคลนนั
รู้สึกไดว้า่บุคคลอืน ๆ ไดแ้สดงอยา่งตรงไปตรงมาและเปิดเผยเท่า ๆ กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ชูชีพ  ศรีตระกูล (  อา้งถึงใน ศรีศกัดิ  ศูนยโ์ศรก, , หน้า ) ได้ศึกษาเรือง การพฒันา
องคก์ารโดยการสร้างทีมงาน กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบวา่ องคป์ระกอบ
ดา้นการเปิดเผยและการเผชิญหนา้มีค่าเฉลียสูงสุด ซึงการเปิดเผยและการเผชิญหนา้นันส่วนหนึง
เป็นผลมาจากความไวว้างใจซึงกนัและกนัจึงมีค่าเฉลียมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมลัลิกา
วชิชุกรอิงครัต ( ) ผลการวจิยัเรือง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาล
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เมืองชลบุรี พบว่า  การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี
ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั อยูใ่นระดบัมาก

1.6 ดา้นการยอมรับนบัถือ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะ
การยอมรับนับถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
ให้กบัองค์การ เพราะคนเราสิงทีตอ้งการมากไปกว่าค่าตอบแทน ก็คือความตอ้งการทางสังคม
และการยอมรับนับถือจากกลุ่มเพือนร่วมงานทีทาํงานดว้ยกนั ถา้ไม่ได้รับสิงเหล่านีบุคคลนนั
ก็อาจหมดกาํลงัใจในการทาํงาน เพือเป็นการสร้างคุณค่าในตนเอง เมือบุคคลมีการยอมรับนบัถือ
ซึงกนัและกนัแล้วจะส่งผลให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือกนัในการทาํงาน มีความเชือมัน
ในความสามารถของกนัและกนั ทาํให้ทีมสามารถทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที บญัชร
แก้วส่อง ( , หน้า ) ไดใ้ห้ทรรศนะไวว้่า หลกัในการสร้างความยึดเหนียวผูกพนักนันนั
องค์ประกอบทีสาํคญั คือ การยอมรับนบัถือ ซึงจะทาํให้ความสัมพนัธ์ของทีมงานเป็นไปด้วยดี
และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของลคัพงษ์  โกษาแสง ( ) ได้ศึกษาการทาํงานเป็นทีมของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา อาํเภอสอยดาว สังกดั
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาจนัทบุรี เขต  ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม ดา้นการยอมรับนบัถือ อยูใ่นระดบัมาก

. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน
ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง จาํแนก ดงันี

. จาํแนกตามตาํแหน่ง โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทงันีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการทาํงานเป็นทีม
และให้ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม ถือว่าทีมงานเป็นรูปแบบในการทาํงาน ทีจาํเป็น
การร่วมกนัตงัแต่การวางแผนร่วมทาํงาน ร่วมกนัตรวจสอบควบคุม ร่วมกนัเสนอผลงาน ทาํให้
งานนนัประสบผลสาํเร็จมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของบุคคลทีมีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย การทาํงานเป็นทีมมีบทบาทสาํคญัสาํหรับการบริหารงานในปัจจุบนัและถูกยอมรับ
ให้เป็นรูปแบบการบริหารหน่วยงานทีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลและองค์กรมากทีสุด
เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกในทีมงานมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา การตดัสินใจ และก่อใหเ้กิด
ความรักความผูกพนัต่องานทีรับผิดชอบ สอดคล้องกบัแนวคิดของพะยอม  วงศ์สารศรี ( ,
หน้า ) ทีกล่าวไวว้่า การทาํงานเป็นทีมเป็นแนวทางการปฏิบติัทีได้รับความสนใจนาํมาใช้
อยา่งแพร่หลาย ทงัในองคก์รภาครัฐและเอกชน เนืองจากงานส่วนใหญ่ในองคก์รไม่สามารถสาํเร็จ
ได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวตอ้งอาศยัความร่วมมือการมีสัมพนัธ์ที ดีของผูป้ฏิบติังานในทีม
และยงัสอดคล้องกบัประสิทธิ  ทองอุ่นและคณะ ( , หน้า - ) ทีกล่าวว่า การทาํงาน
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ในองค์กรหรือสถาบนัตอ้งการทาํงานเป็นทีมร่วมกนัหลายๆ ฝ่าย ประสานสัมพนัธ์กนั สมาชิก
มีความเขา้ใจกนัปฏิบติังานเป็นทีม

. จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ทงันีอาจเป็นเพราะผูที้มีประสบการณ์มากจะมีทกัษะและความชาํนาญ
ในการทาํงานได้ดี มีการรับรู้ในการทาํหน้าทีทีรับผิดชอบ มีโอกาสได้เรียนรู้เกียวกบัการทาํงาน
อยา่งเป็นระบบ ใชป้ระสบการณ์และทกัษะในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง จึงมีระดบั
การทาํงานเป็นทีมสูงกวา่ผูมี้ประสบการณ์น้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ
( , หน้า ) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
ชลบุรี ผลการวิจยัสรุปว่า การเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
ในจงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  และยงัสอดคลอ้งกบัชลลดา  คาํศิริ ( , หนา้ ) ไดศึ้กษาปัญหา
การสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามทรรศนะของรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
และครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบการสร้างทีมงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามทรรศนะ
ของรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ครูทีมีประสบการณ์การทาํงานตงัแต่  ปี และประสบการณ์การทาํงาน
นอ้ยกวา่  ปี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครังนีมีขอ้เสนอแนะใน 2 ประเด็น ดงันี
1. ขอ้เสนอแนะเพือการนาํผลวจิยัไปใช ้มีดงัต่อไปนี

. ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึก
ขอ้มูล  ข่าวสารใหข้า้ราชการครูภายในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยองทราบ
เพือทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข และให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั

. ดา้นการสือสารอยา่งเปิดเผย ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ขา้ราชการครูภายใน
โรงเรียนไดมี้การปรึกษาหารือกนัดว้ยเหตุผล สามารตรวจสอบขอ้สงสัยไดอ้ยา่งเปิดเผย
และมีโอกาสรับรู้ปัญหา  อุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งตรงไปตรงมา

. ดา้นการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารโรงเรียนควรประชุมขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการทาํงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังาน
และสามารถแสดงความคิดเห็นในการกาํหนดขนัตอนการปฏิบติังาน



84

. ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนควรประชุมขา้ราชการครูภายใน
โรงเรียนมีความเขา้ใจทิศทางการทาํงานอยา่งชดัเจน รับทราบถึงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียนอยา่งทัวถึง และมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแผนกลยทุธ์และธรรมนูญโรงเรียน

. ดา้นความไวใ้จซึงกนัและกนั ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหข้า้ราชการครูภายใน
โรงเรียนมีความรักและความหวงัดีต่อกนั หรือมีการมอบหมายงานทีสาํคญั ๆ ใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง ๆ
ดาํเนินการดว้ยความไวว้างใจ และสามารถปรับทุกขก์บัเพือนร่วมงาน

. ดา้นการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหข้า้ราชการครูภายในโรงเรียน
ยอมรับเหตุผลของกนัและกนั มีความตระหนกัวา่ทุกคน มีความสาํคญัต่อการทาํงาน และควรให้
การยอมรับความรู้ความสามารถของกนัและกนั

2. ขอ้เสนอแนะเพือการศึกษาต่อไป มีดงัต่อไปนี
.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัทีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง
. ควรศึกษาการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มในการทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง



บรรณานุกรม

กรกนก ทิพรส. ( ). องค์การและการจัดการ (พิมพค์รังที ). มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ.์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน. (2552). แผนพัฒนาการศึกษาท้องถินระยะ ปี

(พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2554). กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช.
กนัตยา เพิมผล. ( ). การพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม. กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏั

สวนดุสิต.
จาํเรียง  ถาวรสิน. (2549). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีมีต่อการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยับูรพา.

จีรวจัน์  วงศาโรจน์. ( ). แนวทางการพัฒนาทีมงานเพือการกาํหนดนโยบายและแผนงาน
ด้านสังคม: กรณีศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
วทิยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารและนโยบาย
สวสัดิการสังคม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

ชลลดา  คาํศิริ. ( ). ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามทรรศนะ
ของรองผู้อาํนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสาํนักงาน
เขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต . งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.

ชยัเสฎฐ ์ พรหมศรี. ( ). การบริหารความเสียง. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท.
ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์. (2546). การสร้างทีมงานทีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท.
ทรงวฒิุ  ทาระสา. ( ). การทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต . ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย.

ทิศนา  แขมมณี. ( ). กลุ่มสัมพันธ์เพือการทาํงานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ:
นิชิแอดเวอร์ไทซิง กรุ๊ฟ.

เทศบาลเมืองระยอง. ( ). แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง. ระยอง:
กองการศึกษาเทศบาลเมืองระยอง.

นพภสัสร โกสินทรจิตต.์ ( ). ประสิทธิผลการทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต . งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต,
สาขาวชิาบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยับูรพา.



86

นรินทร์ แจ่มจาํรัส. ( ). การพัฒนาองค์การ (พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: ศูนยพ์ฒันาทุนมนุษย์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.

เนตร์พณัณา  ยาวิราช. ( ). การจัดการสมยัใหม่. กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส.
บญัชร  แกว้ส่อง. ( ). การพัฒนาองค์การ. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น.
บุญชม ศรีสะอาด. ( 5). การวิจัยเบืองต้น (พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: สุวริียาสาส์น.
บุญป้อง  สิงห์คู่. ( ). การพัฒนาทีมงานในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษายโสธร

เขต . วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวทิยาลยั,
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี.

บุญลดา  คุณาเวชกิจ. ( ). ปัจจัยส่วนบุคคลทีมีต่อการพัฒนาทีมงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
กรณีศึกษา: พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทผลิตแอนิเมชันแห่งหนึงในเขต
กรุงเทพมหานคร. งานนิพนธ์การจดัการมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย,์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.

บุตรี จารุโรจน์. ( ). ภาวะผู้นาํและการพัฒนาทีมงาน (พิมพค์รังที ). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิต.

ประคอง สุคนธจิตต.์ ( ). การทาํงานเป็นทีม. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกริก.
ประสิทธิ  ทองอุ่น. ( ). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาฅน. กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน.
พะยอม  วงศส์ารศรี. ( ). องค์การและการจัดการ. ม.ป.ท.
พนัธ์ศกัดิ  จนัทร์แกว้. ( ). ศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทีมีต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงาน

บริษัท เจ มาร์ท จาํกัด. ม.ป.ท.
ไพโรจน์  บาลนั. ( ). ทักษะการบริหารทีม. กรุงเทพฯ: แอคทีฟพรินท.์
มลัลิกา  วชิชุกรอิงครัต. ( ). การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล

เมืองชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.

ยงยทุธ เกษสาคร. ( ). ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทีม. กรุงเทพฯ: เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.
ลคัพงษ ์ โกษาแสง. ( ). การทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อาํเภอสอยดาว สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา
จันทบุรี เขต . งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.



87

วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ. ( ). การทาํงานเป็นทีม. กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ.
ศรีศกัดิ  ศูนยโ์ศรก. ( ). การศึกษาพฤติกรรมการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต . งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.

ศนัสนีย ์ ชูเชือ. ( ). ปัจจัยทีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
การศึกษาอิสระการจดัการมหาบณัฑิต, สาขาวชิาการจดัการ, บณัฑิตวทิยาลยั,
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์.

สงวน  ชา้งฉตัร. ( ). การพัฒนาทีมงานทีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม. พิษณุโลก: สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม.

สมยศ  นาวกีาร. ( ). กรณีศึกษาการบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน. ( ). คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขันพืนฐาน. กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ.

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สาํนกังานงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. ( ). เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาการ
พัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา. กรุงเทพฯ: สาํนกังานสถาบนัราชภฏั.

สุทธิชยั ปัญญโรจน์. ( ). การบริหารโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.oknaion.net/blog/markandtony/2015/09/19/entry-5

สุเทพ  พงษศ์รีวฒัน์. ( ). เอกสารการสอนรายวิชาพฤติกรรมองค์การ. เชียงราย: คณะครุศาสตร์
สถาบนัราชภฏัเชียงราย.

สุนนัทา เลาหนนัทน์. (2549). การสร้างทีมงาน. กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุค๊สโตร์.
สุเมธ  แสงนิมนวล. ( ). ทาํอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชันยอด (พิมพค์รังที ). สงขลา:

มหาวทิยาลยัทกัษิณ.
สุรศกัดิ  ศรณรินทร์. ( ). การสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามทรรศนะของ

ผู้ช่วยบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา
จังหวดัสระแก้ว. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,
บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยับูรพา.

สุวมิล  ติรกานนัท.์ (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ (พิมพค์รังที 6).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.



88

อรุณวดี  รืนรมย.์ ( ). การทาํงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัด
สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต . งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวทิยาลยับูรพา.

อญัชลี  รัตนรุ่งโสภณ. ( ). ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในจังหวดัชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา,
บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยับูรพา.

อมัพร  พงษก์งสนานนัท.์ (2551). การศึกษาไทย. วารสารการศึกษาไทย, 4(44), 11-33.
โอภาส ทองยงค.์ ( ). สรุปรวบรวมรายงานผลประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว.์
Anderson, K. L. (1995). The effect of chronic obstructive pulmonary disease on quality of life.

Research in Nursing & Health, 18(6), 547-556.
Coser, L. A. (1977). Masters of sociological thought: Ideas in historical and social context.

New York : Harcourt Brace Jovanovich.
Cronbach, L. G. (1990). Essentials of psychological testing (3rd ed.). New York : Harper Collins.
Dahrendorf, R. (1964). Toward a theory of social conflict. New York: Basic Books.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. ( ). Determining sample size for research activities.

Educational and Psychological Meansurement, 30(3), 607-610.
Marx, K. (1969). Writings of the young Marx on philosophy and society. New York: Anchor.
Mayo, E. (1954). The human problems of industrial civilization. Boston: Harvard University.
Parker, G. M. (1990). Team players and team work: The new competitive business strategy.

San Francisco, Calif: Jossey-Bass.
Robbins, S. P. (2001). Organization beveavior (9th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Sadler, B. R. (1996). An examination of total quality management as perceived by selected

Alabama principlas. Dissertation Abstracts International, 57(06), 2309-A.
Taff, B. C. (1998). Teacher perceptions of principal role behavior and school effectiveness

(Leadership Rural Eduction). Dissertation Abstracts International, 58(07), 2486-A



89

ภาคผนวก



90

ภาคผนวก  ก
- สาํเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือในการวจิยั
- สาํเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือหาคุณภาพเครืองมือ
- สาํเนาหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวจิยั
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(สาํเนา)

ที ศธ . / ว. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

  พฤศจิกายน

เรือง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือในการวิจยั

เรียน

สิงทีส่งมาดว้ย . เคา้โครงงานวิจยั
. เครืองมือในการวจิยั

ดว้ย นางสาวกมลนิตย ์ วลิยัแลง นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา รหัส  ได้รับความเห็นชอบให้ทาํ
งานนิพนธ์ เรือง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ ดร.สุรัตน์  ไชยชมภู เป็นประธานกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์ ขณะนีอยูใ่นขนัตอนการสร้างเครืองมือเพือการวจิยั ศูนยน์วตักรรมการบริหาร
และผูน้าํทางการศึกษา ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูเ้ชียวชาญในเรืองดงักล่าวเป็นอย่างดียิง
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเทียงตรงของเครืองมือของนิสิตในครังนี

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง

ขอแสดงความนบัถือ
(ลงชือ) สุเมธ  งามกนก

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ  งามกนก)
หวัหนา้ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา

ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา
โทรศพัท์ - -
โทรสาร - -
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สาํเนา)

ที ศธ . / ว. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

  พฤศจิกายน

เรือง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือหาคุณภาพเครืองมือ

เรียน

ดว้ย นางสาวกมลนิตย ์ วลิยัแลง นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา รหัส  ได้รับความเห็นชอบให้ทาํ
งานนิพนธ์ เรือง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ ดร.สุรัตน์  ไชยชมภู เป็นประธานกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์ ขณะนีอยูใ่นขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือหาคุณภาพเครืองมือ ศูนยน์วตักรรม
การบริหารและผูน้าํทางการศึกษา มีความประสงคจ์ะขอความอนุเคราะห์จากท่านเพืออาํนวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือหาคุณภาพเครืองมือในการวจิยั

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง

ขอแสดงความนบัถือ
(ลงชือ) สุเมธ  งามกนก

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ  งามกนก)
หวัหนา้ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา

ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา
โทรศพัท์ - -
โทรสาร - -
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ที ศธ . / ว. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

  พฤศจิกายน

เรือง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวจิยั

เรียน

ดว้ย นางสาวกมลนิตย ์ วลิยัแลง นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา รหัส  ได้รับความเห็นชอบให้ทาํ
งานนิพนธ์ เรือง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยอง โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของ ดร.สุรัตน์  ไชยชมภู เป็นประธานกรรมการ
ควบคุมงานนิพนธ์ ขณะนีอยูใ่นขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือหาคุณภาพเครืองมือ ศูนยน์วตักรรม
การบริหารและผูน้าํทางการศึกษา มีความประสงคจ์ะขอความอนุเคราะห์จากท่านเพืออาํนวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวจิยั

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัเป็นพระคุณยิง

ขอแสดงความนบัถือ
(ลงชือ) สุเมธ  งามกนก

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเมธ  งามกนก)
หวัหนา้ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา

ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา
โทรศพัท์ - -
โทรสาร - -
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ภาคผนวก  ข
แบบสอบถามเพือการวจิยั
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แบบสอบถามเพือการวจิัย
เรือง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมีของข้าราชการครูโรงเรียน

ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง

คําชีแจง ผูที้ตอบแบบสอบถามเป็นขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง
ตอนที 1 เป็นขอ้มูลเบืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เป็นขอ้ความเกียวกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน

ในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ใน  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการสือสาร
อยา่งเปิดเผย ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั ดา้นความไวว้างใจซึงกนัและกนั
และดา้นการยอมรับนบัถือ

แบบสอบถามเพือการวจิยัฉบบันีมีจุดมุ่งหมายทีจะศึกษาประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม
ของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยศึกษาจากความคิดเห็น
ของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง ซึงไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผดิ
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของท่าน จะถือเป็นความลบัไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตวัท่านทงัสิน
ขอใหท้่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริง  เพือความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
การวจิยั

ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

กมลนิตย ์ วลิยัแลง
นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
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ตอนที ขอ้มูลเบืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม
คําชีแจง โปรดเขียนเครืองหมาย ลงใน หนา้ขอ้ความตามความเป็นจริง

1. ตาํแหน่ง
 ผูบ้ริหารโรงเรียน (ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูรั้กษาการ

ในตาํแหน่ง หรือครูทีทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระ)
 ครูผูส้อน

2. ประสบการณ์ในการทาํงาน
 ตาํกวา่  ปี
 -  ปี
 มากกวา่  ปี
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ตอนที แบบสอบถามประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง

คําชีแจง ท่านผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาอ่านแบบสอบถามอยา่งละเอียด ก่อนเขียนเครืองหมาย
ลงในลงในช่องทางขวามือตามความคิดเห็นทุกดา้นและทุกขอ้ โดยใหค้่าของ
ระดบัคะแนน  ระดบั ตามความเป็นจริง ดงันี

หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทีสุด
4 หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก
3 หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง
2 หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย
1 หมายถึง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด

ข้อที รายการ

ระดับประสิทธิภาพ
มาก
ทีสุด
( )

มาก

( )

ปาน
กลาง
( )

น้อย

( )

น้อย
ทีสุด
( )

ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมี  ความสัมพนัธ์อนัดี

ต่อกนั
2. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจซึงกนั

และกนั
3. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารสนบัสนุน

ช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนั
4. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือร่วมแรง

ร่วมใจในการทาํงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนทาํงานร่วมกนัอยา่งมี

ความสุข
. มีการถ่ายทอดแนวคิดความรู้สึก  ขอ้มูล  ข่าวสารให้

ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัระยองทราบ
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ข้อที รายการ

ระดับประสิทธิภาพ
มาก
ทีสุด
( )

มาก

( )

ปาน
กลาง
( )

น้อย

( )

น้อย
ทีสุด
( )

ด้านการสือสารอย่างเปิดเผย
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูล

ในการทาํงานอยา่งชดัเจนและทัวถึง
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถอภิปราย

แสดงความคิดเห็นทีแตกต่างไดอ้ยา่งเปิดเผย
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีโอกาสรับรู้ปัญหา

อุปสรรคในการดาํเนินงานอยา่งตรงไปตรงมา
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีการปรึกษาหารือกนั

ดว้ยเหตุผล
. เมือมีปัญหาและอุปสรรค  ขา้ราชการครูภายใน

โรงเรียนสามารถโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งเปิดเผย
. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารตรวจสอบ

ขอ้สงสัยไดอ้ยา่งเปิดเผย
ด้านการมีส่วนร่วม

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการทาํงาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นในการกาํหนดขนัตอนการกาํหนด
ขนัตอนการปฏิบติังาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถประเมินผลงาน
ของตนเองและผูร่้วมงานอยา่งอิสระ

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบติังาน

. เมือมีปัญหาเกิดขึนขา้ราชการครูภายในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
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ข้อที รายการ

ระดับประสิทธิภาพ
มาก
ทีสุด
( )

มาก

( )

ปาน
กลาง
( )

น้อย

( )

น้อย
ทีสุด
( )

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหนึงของความสาํเร็จ
ด้านการมีเป้าหมายเดียวกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายแผนกลยทุธ์และธรรมนูญโรงเรียน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนทราบถึงวสิัยทศัน์
พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนอยา่งทัวถึง

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเขา้ใจทิศทาง
การทาํงานอยา่งชดัเจน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อ
เป้าหมายของส่วนร่วม

23. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารยอมรับ
วตัถุประสงคก์ารทาํงานทีร่วมกนักาํหนดขึน

24. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนผูรั้บข่าวสารไดรั้บรู้
ความหมายความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัทุกคน
ด้านความไว้ใจซึงกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือถือศรัทธากนั
และกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความรักและความหวงัดี
ต่อกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนสามารถปรับทุกข์
กบัเพือนร่วมงาน

. สภาพการทาํงานในโรงเรียนมีความเป็นมิตร
และไวว้างใจกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความไวว้างใจ
ต่อเพือนร่วมงาน
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ข้อที รายการ

ระดับประสิทธิภาพ
มาก
ทีสุด
( )

มาก

( )

ปาน
กลาง
( )

น้อย

( )

น้อย
ทีสุด
( )

. มีการมอบหมายงานทีสาํคญั ๆ ใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง ๆ
ดาํเนินการดว้ยความไวว้างใจ
ด้านการยอมรับนับถือ

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหก้ารยอมรับความรู้
ความสามารถของกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความตระหนกัวา่
ทุกคนมีความสาํคญัต่อการทาํงาน

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับเหตุผลของ
กนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนมีความเชือวา่ทุกคน
สามารถทาํงานร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมายได้

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนใหเ้กียรติซึงกนัและกนั

. ขา้ราชการครูภายในโรงเรียนยอมรับฟังขอ้เสนอแนะ
จากเพือร่วมงานดว้ยความเต็มใจ
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ภาคผนวก  ค
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้
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ตารางที ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้และค่าความเชือมันทงัฉบบัของแบบสอบถาม

ข้อ ค่าอาํนาจจําแนก ข้อ ค่าอาํนาจจําแนก
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.37

.58

.6

.45

.5

.4

.6

.3

.5

.4

.6

.4

.5

.6

.5

.6

.4

.5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

.6

. 5

.58

. 1

. 2

.38

. 9

. 2

.3

.52

.61

.42

.53

.59

.45

.62

.37

.58

.61

.45
หมายเหตุ: ค่าความเชือมันทงัฉบบั = .
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั

ชือ-สกุล นางสาวกมลนิตย ์ วลิยัแลง
วนั  เดือน  ปีเกิด กนัยายน พ.ศ.
สถานทีเกิด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง
สถานทีอยูปั่จจุบนั / หมู่ที ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมือง

จงัหวดัระยอง
ตาํแหน่งและประวติัการทาํงาน

ปัจจุบนั นกัวชิาการศึกษาระดบั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ระยอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

ประวติัการศึกษา
พ.ศ. 25 วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
พ.ศ. 25 ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
พ.ศ. การศึกษามหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา)

มหาวทิยาลยับูรพา




