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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัย  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสาร  และงานวิจยัที่เกีย่วของดังหัวขอตอไปนี ้
 2.1  การบริหารงานโรงเรียน 
 2.2  แนวคดิและหลักการสรางทีมงาน 

                     2.2.1  ความหมายของทีมงานและการสรางทีมงาน 
                     2.2.2  ทฤษฎีการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
                     2.2.3  ลักษณะการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
                     2.2.4  แมแบบการสรางทีมงาน 
                     2.2.5  ความสําคัญของการสรางทีมงาน 
                     2.2.6  เทคนิคและขั้นตอนการสรางทีมงาน 
                     2.2.7  บทบาทการสรางทีมงานของผูบริหาร 

2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
                     2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
                     2.3.2  งานวิจยัในตางประเทศ 
             2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั  
 

2.1  การบรหิารงานโรงเรียน 
 
               การบริหาร  (Administration)  เปนกระบวนการทางสังคม  (Social  process)  ที่ผูบริหาร
จะตองดาํ เนินการหรือริเร่ิมโครงการที่จะทํางานใหสอดคลอง  และเห็นชอบกับความตองการ
ของสมาชิกหรือบุคลากรในสังคมนั้น ๆ  ธงชัย สันติวงษ (2537, หนา 26)  ไดใหความเหน็วา การ
บริหารหมายถงึ ภาระหนาทีข่องผูนําของกลุมซึ่งจะตองจดัการใหทรัพยากรทั้งที่เปนตวัคนและวัตถุ
สามารถประสานเขากันเพื่อรวมกันทํางานเปนองคกรที่มีประสิทธภิาพไดและขณะเดยีวกันกจ็ะตอง
จัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดีที่ สุดดวย  ในดานการศกึษา  
ผูบริหาร หมายถึง ครูใหญ อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการโรงเรียน  ทั้งนี้แลวแตสภาพของโรงเรียน
หรือสถาบันนัน้ๆ  ผูบริหารเปนเสาหลักทีม่ีความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงาน  ตอผูใตบังคับบัญชา 
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และตอผลงานอันเปนสวนรวม   ทั้งผลสะทอนตอผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษา   
แตละแหง  ผูบริหารมีหนาที่คอยดูแลและรวบรวมนโยบายตาง ๆ ทุก ๆ ดาน  เพื่อใหการเรียนการสอน
บรรลุเปาประสงค  (ผกา  แสงสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา  1) 
   สรุปไดวา การบริหารการศึกษาเปนภารกิจของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน
แนวทาง  วิธีการ  ขั้นตอนการดาํ เนินงานตาง ๆ  ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบแบบ
แผน   เพื่อใหการดําเนินงานลุลวงไปดวยดี 
   กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532, หนา 4)  กลาวถึง  งานบริหารการศึกษาวา  เปนงานทีผู่บริหาร
จะตองรับผิดชอบงานทุกอยางในโรงเรียนซ่ึงไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาวา หมายถึง 
ความพยายามที่จัดดําเนินงานเกี่ยวกบัเรื่องของการศึกษา อันไดแก โรงเรียน  หลักสูตร  ครู  นักเรียน 
วัสดุอุปกรณ  ตําราเรียน  และอาคารสถานที่  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

นพพงษ  บุญจิตราดุลย  (2534, หนา 4)   ไดกลาวสรุปไววา การบรหิารการศึกษาหมายถึง 
กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ เพือ่พัฒนาสมาชิกของสังคมในทกุ ๆ ดาน 
นับตังแตบุคลิกภาพ  ความรู  ความสามารถ  พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อใหมีคานิยมตรงกนักบั
ความตองการของสังคม  เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู 

ธีรวุฒิ  ประทมุนพรัตน  (2537, หนา 81)  กลาววา  การบริหารงานโรงเรียน  หมายถึง  
กิจกรรมการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารในระดับโรงเรียนกระทํารวมกบัผูเกี่ยวของเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค เชน การจัดประสบการณการเรียนรู และการพัฒนาดานตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ตามความมุงหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ มีการใชทรัพยากรดวย เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการ
จัดการใหเกดิประโยชนและเหมาะสมมากที่สุด 
 สรุปไดวา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  การดํา เนินงานรวมกันระหวางผูบริหาร    
ครู  อาจารย และบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของโดยใชทรัพยากรที่มีอยูและการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ  ใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบ  โดยแบง
การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาเปน 4 งาน คือ งานวิชาการ  งาน
งบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป 
 

2.2  แนวคิดและหลักการสรางทีมงาน 
 

2.2.1  ความหมายของทีมงานและการสรางทีมงาน 
การสรางทีมงานมีผูเรียกชื่อตาง ๆ  กันหลายทาน  ดังนี้  
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 เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2533, หนา 91)  สุนันทา  เลาหนันท  (2531, หนา 154)  เทพพนม  
เมืองเมน  และสวิง  สุวรรณ  (2529, หนา 275)  เรียกวา  การสรางทีมงาน  สวน  อรุณ  รักธรรม  
(2523, หนา  240, 323)  เรียกวา  การทํางานเปนกลุม  การสรางกลุมและการสรางทีมงาน  ธงชัย  
สันติวงษ  (2535, หนา 159)  เรียกวา  กลุมทํางาน  (group building)  สําหรับประชุม  รอดประเสริฐ  
(2533, หนา 4) เรียกวา การสรางคณะทํางาน และบุญเลิศ  ไพรินทร (2530, หนา 445) ใหคําอธิบาย
วา  การพัฒนาทีมงาน  (term development)  หรือการสรางทีมงาน  (team building)  มีความหมาย
ในทางเดยีวกนั  บางคนอาจเรียกวา  การพฒันาทีมงาน 
 เสนห  ศรีสุวรรณ  (2533, หนา 88) ใหแนวคิดวา ทีม  คือ  กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมกันอยางอสิระในกฎเกณฑที่กําหนดขึน้ดวยความเหน็พองตองกันเพื่อนํากจิกรรมแกปญหาหรือ
ปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะเปนผลดีตอองคการ  โดยไมมีการบีบบังคับหรือ
ใชอิทธิพล  แตกิจกรรมของทีมจะตองไมขัดกับนโยบายขององคการ 
 พยอม  วงศสารศรี (2533, หนา 265) ใหความหมายวา ทีมคือ กลุมคนที่มีความสัมพันธกัน  
รวมตัวขึ้นเพื่อทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จตามความมุงหมาย 
 ประทีป  แตงเลี่ยน  และพรรณี  กาญจนวสิต   (2536, หนา  65)  ใหความหมายของทีมวา  
ทีม  หมายถึง  กลุม  แตกลุมมิไดมีลักษณะเปนทีมเสมอไป  เพราะกลุมพัฒนาไมถึงขัน้เปนทีม 

ฟรานซิส  และยัง  (Francis & Young, 1979, p.8)  ไดกลาวถึง  “ทีม”  วา  หมายถึง  กลุม
บุคคลและผูมีพลัง  มีความผูกพันรับผิดชอบที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกนั  สมาชิกใน
ทีมเปนผูซ่ึงทํางานรวมกนัไดเปนอยางดี  รูสึกสนุกเพลิดเพลินที่จะทําเชนนั้น  และเปนผูผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพสูง 
 ฮิวส  (Huse, 1982, p. 8)  ไดใหความหมายของทีมไววา  หมายถึง  กลุมบุคคลที่รายงานตอ
ผูบังคับบัญชาคนเดียวกนั  หรือหมายถึงกลุมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีเปาหมายการทํางานรวมกัน
หรือหมายถึงกลุมที่ประกอบดวยบุคคลที่มีหนาที่ สัมพันธกัน  และหมายถึงกลุมบุคคลที่ไมมี
ความสัมพันธกันอยางเปนทางการมารวมปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และงานดังกลาวไม
สามารถทําสําเร็จไดโดยบุคคลเพียงคนเดยีว 
 วูดค็อก และฟรานซิส  (Woodcock & Francis, 1984, p.3) กลาววา ทมีประกอบดวยบุคคล
หลายคนทํางานรวมกนัสามารถบรรลุวัตถุประสงคยิ่งกวาผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลรวมกัน 
 จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา  การสรางทีมงาน  หมายถึง  การทํางานของกลุมบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพโดยการพยายามทําใหกลุมสามารถเรียนรูดวยวิธีการ และวินิจฉยัปญหาเพื่อปรับปรุง
ความสัมพันธตาง ๆ ในการทํางานใหดีขึน้  สมาชิกใหความรวมมอืรวมใจประสานงานกันในการ
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นําไปสูการมพีลังเพื่อพัฒนากิจการนัน้ ๆ ใหกาวหนา  ซ่ึงความสัมพันธเหลานี้จะมีผลโดยตรงตอ
การทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

 2.2.2  ทฤษฎีการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
  ในการการศกึษาคนควาครั้งนี้ผูวินิจฉยัไดอาศัยทฤษฎีเกีย่วกับการสรางทีมงานตาม
แนวความคิดของวูดค็อก  (Woodcock, 1989, pp. 75-116)  ซ่ึงไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับการสราง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (the building of effective teamwork)  ซ่ึงกลาวถึงองคประกอบของทมีงาน
ที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยลักษณะการปฏิบัติงานที่ดีคือ  1)  บทบาทที่สมดุล   
2) วัตถุประสงคที่ชัดเจน  3)  การเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อการแกไขปญหา  4)  การ
สนับสนุนและความไววางใจตอกัน  5)  ความรวมมือและการใชความขัดแยงในการสรางสรรค  6)  
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 7) ภาวะผูนําที่เหมาะสม 8)  การทบทวนการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ  9)  การพัฒนาตนเอง  10)  ความสัมพันธระหวางกลุม  11)  การสื่อสารที่ดี 
  กลาวโดยสรปุไดวาการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพจําตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ ดาน
ใหสอดคลองกับสถานการณและเวลา เพือ่เอื้ออํานวยใหทุกคนทํางานรวมกนั เกิดผลสําเร็จของงาน
ตามเปาหมายและมีความพึงพอใจตอผลงานที่ เกิดขึ้น อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคการ
หรือทีมงานทีม่ีประสิทธิภาพจากเหตุผลดงักลาวขางตนนี้ ผู วิจัยจึงสรุปวา  การสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียนควรจะประกอบดวยลักษณะการปฏิบัติงาน 11 ดาน ตามแนวความคิดของวูดค็อก  
(Woodcock, 1989, p. 75 -116)  ดังกลาวถึงรายละเอียดแตละดาน  ดังนี ้
                    1)  ดานบทบาทที่สมดุล  (Balanced roles)  คือ การผสมผสานความแตกตางของ 
ความสามารถโดยใชความแตกตางของบุคลิกภาพและวิธีการที่หลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณ  
การที่จะทําในสิ่งที่กลาวมานีไ้ดตองอาศัยความกลมกลืน  และบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน  
การสรางทีมงานที่ดีจะตองเริ่มจากการคัดเลือกที่ดี  ซ่ึงคลายพอครัวท่ีจะเลือกชนดิของเครื่องปรุง  
ปรุงอาหารจะตองมั่นใจในคณุภาพและปรมิาณ  ดังนัน้ ผูบริหารที่จะสรางทีมงานจะตองหาจุดสมดลุ
สูงสุดของทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุม จากผลการวิจัยชวยทําใหทราบวา ทําไม
ทีมงานจึงประสบความสํา เร็จและทําไมจึงประสบความลมเหลวโดยการวิเคราะหจากบทบาทที่
จําเปนในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพตอไปนี ้
              (1) ผูนํา (Leader)  ทีมงานทุกคณะตองมีผูนําและสมาชิกทีแ่ตกตางกนั ยอมทําให
บทบาทของผูนําแตกตางกันไปตามสถานการณ งานของผูนําก็คือการตั้งทีมงาน ตั้งวัตถุประสงค  
วางแผนควบคมุการปฏิบัติงาน  เรียกประชมุและมอบหมาย  โครงสรางการทํางาน  บทบาทที่สําคัญ
ที่สุดของผูนําคือ  พยายามนาํสิ่งที่ดีที่สุดของสมาชิกในทีมงานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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               (2)  ผูทาทาย  (Challenger)  จะตองเปนบุคคลที่มีเอกลักษณของตนเองตองคอย
กระตุนใหทีมตื่นตัวอยูเสมอ  ไมวาทีมงานนั้นจะดําเนนิการอยูในขัน้ตอนใด  ผูทาทายจะตองสราง
บทบาทใหทีมงานยอมรับในสิ่งกําลังกระทาํ  ดังนั้น เขาจะตองพิสูจนใหไดวาความคิดเหลานั้นเปน
จริงได  ถาทีมงานเปนผูทาทายก็เหมอืนกับทีมงานขาดแรงกระตุนขาดคนทีจ่ะทบทวน และคอย
เตือนวาทีมงานกําลังทําอะไรและอยางไร 
              (3)  ผูเชี่ยวชาญ  (Expert)  ในยคุปจจุบันนี้อยูบนโลกของการขยายตัวของความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในการสรางทีมงานจึงเปนตองอาศัยผู เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขา  ซ่ึงบทบาท
พื้นฐานของผูเชี่ยวชาญก็คือใหคําแนะนาํเฉพาะเรื่อง  เฉพาะอยาง งานบางอยางอยูนอกเหนือจาก
ความรูความสามารถของทีมงานจึงตองอาศัย  “ความรอบรูของผูเชี่ยวชาญ”  แสดงทักษะทางอาชพี
เพื่อขจัดปญหาในการทํางานเปนทีม  ผูเชี่ยวชาญมานีอ้าจเปนนกับญัชี  วิศวกร  ที่ปรึกษาทางดาน
การตลาด  นักฝกอบรม  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคคล  นักวางแผน  ผูประสานงานพิเศษ  หรือ
ผูเชี่ยวชาญทางดานอื่น ๆ  ทีต่องคอยแนะนําเพื่อใหการทํางานบรรลุจุดหมาย 

              (4)  นักการทูต (Ambassador)  ในทีมงาน นกัการทูตก็คือบคุคลที่ตองการออกไป
สัมผัสกับบุคคลภายนอกองคกร เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีและสงเสริมสนับสนุนใหทํางาน
ประสบผลสําเร็จ บุคคลประเภทนี้ตองมีบคุลิกภาพที่เปนมิตร เปนนักประชาสมัพันธ เปนนักการขาย 
และเสมือนผูสรางสะพานเพื่อเชื่อมตอไปยังบุคคลที่เราตองการรูจัก  ที่จะนําประโยชนมาใหทีมงาน 
               (5)  ผูพิพากษา  (Judge)  ทําหนาที่คลายผูพิพากษาในศาล    ตองคอยรับฟงตอบ
คําถามและชี้แนะใหทีมงานพิจารณาไตรตรองกอนการตดัสินใจ  คุณลักษณะของผูพิพากษาในทีน่ี้
จะหลีกเลี่ยงการโตแยง แตเปนคุณลักษณะที่ไม เกี่ยวของกับความคิดที่ประเมินแลววามีความ
เหมาะสม  อันจะนําไปสูการตัดสินใจที่ ถูกตอง   โดยสรุปก็คือตองแสดงบทบาทเหมือนกบัผู
พิพากษาในศาลที่จะตองคนหาความจริงมีเหตุผล พินิจพจิารณาอยางใครครวญ  ตรวจสอบความ
สมดุลและคนหาความยุตธิรรมใหได 
              (6)  นกันวัตกรรม (Innovator)  เปนพวกที่ใชจนิตนาการสรางสรรค คอยเสนอความ
คิดเห็นใหม ๆ อยูเสมอ  ตองตระหนกัวาการทํางานทุกอยางจะตองมีแนวคิดและวิธีการใหม ๆ อยู
ตลอดเวลา  พวกนกันวัตกรรมจะเปนผูสรางความมั่นใจวาความคิดใหม ๆ สามารถปฏิบัติใหเปน
ความจริงได โดยนําความคิดไปทดลองปฏิบัติคนยุทธวิ ธีในการดํา เนินงานให เหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันกข็จัดปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึน้ในการทํางานดวย 
              (7)  นักการตางประเทศ  (Diplomat) หรือเรียกวา นกัเจรจาจะทําหนาที่แกปญหา
ทางการเจรจาตอรองภายในทีมงาน ซ่ึงคุณลักษณะโดยทั่วไปของนักการตางประเทศจะตองเปนผูมี
อิทธิพลสูงภายในทีม และเปนนักเจรจาตอรองที่ดี โดยจะตองสรางพนัธมิตรทั้งภายในและภายนอก
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ทีมงานสราง  ความมั่นใจวาปญหาตาง ๆ ที่ถูกแกไขจะตองเปนที่ยอมรับของทุกคน  เปนผูกอใหเกดิ
ความประนีประนอม  ซ่ึงจะตองใชศิลปะของความเปนไปไดสูง  การหาทางออกทามกลางปญหาที่
ยุงยากซับซอนและเวลาอันจํากัด  จึงตองอาศัยนักเจรจาเพื่อนําทีมงานฝาอันตรายออกไปใหได 
               (8)  ผูคลอยตาม (Conformer)  เปนบุคคลที่คอยชวยเหลือในทุก ๆ ทาง พวกนีจ้ะ
คอยชวยเหลือประสานงาน และชวยใหผูอ่ืนในทีมงานโลงใจ  แตไมไดหมายความวา  พวกคลอย
ตามจะเปนพวกทาทายผูบริหารหรือยุใหแตกแยก แตเปนพวกที่ใชเวลาและทักษะในทางใหเกิดผลดี  
โดยการหาสิ่งที่ดีของพวกทีข่ัดแยงในทีมงานมาใชใหเกดิประโยชนในทีมงาน 
               (9) ผูผลักดันผลผลิต (Output pusher) พวกนี้คือพวกทีป่ระสบความสําเร็จจาก
แรงจูงใจในตวัเองสูง เปนบคุคลเปาหมายของทีมงานที่คอยเตือนทุกคนเกี่ยวกบัระยะเวลาและความ
ตองการสัมฤทธิ์ของงาน บทบาทของพวกนี้จะเปนนักไลลาหาความเจริญกาวหนา และเปนผูคอย
ทําใหทีมงานแนใจวา งานกาํลังมุงตรงไปตามเปาหมาย ทําใหตองใชทักษะความผูกพันกับงาน
สูงมากและกระตุนใหทุกคนมั่นใจในผลงานที่รวมกนัทํา คุณลักษณะของพวกนีจ้งึเปนคนไมคอย
โอนออนผอนปรนเทาใดนกัในทัศนะของลูกทีมและคอนขางจะใชกลวิธีแข็งกราวในการทํางาน 
              (10)  ผูควบคุมคุณภาพ (Quality controller) จะเปนผูคอยตรวจสอบ “การมุงไปสู
ผลผลิต” ของพวกผูผลักดนัผลผลิต พวกนี้จะเปนบุคคลที่คอยกระตุนใหทีมงานเกิดความพยายาม
ใหผลผลิตมีมาตรฐานสูง  จึงจัดเปนพวกหวังดีในทีมงานเนนคุณภาพในทุกเรื่อง 
              (11) ผูสนับสนุน (Supporter)  เปนพวกที่ทําใหทีมงานสบายใจและสรางขวัญ
กําลังใจในทีมงาน คุณลักษณะเชนนีเ้ปนการมุงความสัมพันธระหวางบุคคลในทีมงานเปนพวกที่
พยายามสรางมนุษยสัมพนัธใหทีมงานเกิดความสุขและความพอใจในโลกของการทํางานผูสนับสนุน 
จะทําหนาที่แกปญหาความขัดแยงทั้งมวลในกลุมโดยใชวิ ธี สืบเสาะหาตนเหตุแหงปญหา คอยให
ความสนับสนนุและสงเสริมหรือคอยชวยเหลือในการพฒันางาน 
              (12) ผูทบทวน (Reviewer) เปนพวกที่คอยสังเกตการณวา การทํางานเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม คุณลักษณะของผูทบทวนคือ  ผูดูแลการทํางานวาจะดหีรือไม
อยางไรในอนาคตโดยการมองยอนกลับไปดูอดีต ดังนัน้ งานของพวกนีจ้ึงเหมาะที่จะสังเกตจาก
ภายนอกทีมงานในฐานะที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะผูทบทวนจะตองใหขอมูลปอนกลับแกทีมงาน
ที่เปนกระจกเงาเพื่อชวยใหทีมงานมองเหน็ภาพตัวเองวาไดรวมมือกันทํางานอยางไร จะเนนที ่ 
“กระบวนการ”  มากกวา  “’งาน”  หรือ  “ความสัมพันธระหวางบุคคล” 
             บทบาทของแตละบคุคลที่กลาวมานี้เปนเพยีง  “บทบาท”  มิใช  “การอธิบายแตละ
บุคคล”  บทบาทที่กลาวถึงอาจแสดงออกแบบผสมผสานแทนที่จะแสดงบทบาทเดียวโดด ๆ  ดังนั้น
ผูที่มีประโยชนสูงสุดในทีมงานคือ  ผูทีส่ามารถปรับบทบาทที่แตกตางมาใชในสถานการณตางกัน
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ยอมทําใหเกิดการผสมผสานความแตกตางของความสามารถของสมาชิกในทีมงาน อันจะทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพ 
              บทบาทที่สมดุลเปนเรื่องที่ สํา คัญอยางยิ่งในการสรางทีมงานของผูบริหาร  ซ่ึง
ผูบริหารจะตองคํานึงถึงความสามารถ    และความแตกตางของบุคคลในการทาํงานแตละดาน 
กอนมอบหมายงาน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
         2) วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองตองกัน (Clear objective and agree 
goals)  ทีมงานใด ๆ ก็ตาม  ไมสามารถทํางานใหเกิดประสิทธิภาพไดถาปราศจากความตองการทีจ่ะ
ทํางานใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค  และถาวัตถุประสงคมีความแจมชดั  มีเปาหมายที่ตกลงรวมกันจะ
ทําใหมองเห็นผลสําเร็จของงาน ดังนั้น ทีมงานที่ดีจําเปนตองมีวัตถุประสงคและแนวทางในการ
ดําเนินการอยางชัดเจน โดยพยายามใหชองทางระหวางวัตถุประสงคของทีมกับวัตถุประสงคของ
แตละบุคคลมีชองวางใหนอยที่สุด กลาวคือ ทีมงานที่มีประสิทธภิาพตองตระหนกัถึงชองวางของ
ทีมกับปจเจกบุคคล เพราะบางคนไมมคีวามพอใจ  เนื่องจากวตัถุประสงคสวนตวัไมบรรลุผล  
ฉะนั้นทีมงานที่มีประสิทธิภาพตองเปดโอกาสใหสมาชกิทุกคนในทีมงานมีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของทีมงาน เพื่อใหเขาเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ โดยยึดหลัก
ที่วาใหสมาชกิทุกคนบรรลุวตัถุประสงคสวนตวัใหมากที่สุด ในขณะเดยีวกันก็รักษาวัตถุประสงค
ขององคการดวย     

        อุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดวัตถุประสงคที่ชัดเจนและเหน็ดวยกับเปาหมายมี 3 ประการ 
ดังนี้  
               (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะวัดที่กระบวนการทํางาน
มากกวาผลงานหมายความวา เราวัดการทาํงานของบุคลากรดวยวิธีการที่เขาทํามากกวาผลงานที่เขา
ทําสําเร็จ 
               (2)  ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติไมไดรวมกัน  ทําความเขาใจอยางชดัเจนในสิ่งที่
คาดหวัง 
               (3) บอยครั้งที่เราพิจารณาวางานนั้นสําเร็จลงไดอยางไร โดยปราศจากการพิจารณา
วาเราควรทํางานนั้นหรือไม 
                           ในการกําหนดวัตถุประสงคควรมีหลักเกณฑ  ดังนี ้
               (1)  การกําหนดวัตถุประสงค  ควรมีวิธีการทางประชาธิปไตย  จะเปนสิ่งทีช่วยให
เกิดการจูงใจ 
               (2)  ผูบริหารทีมงาน  บุคลากรแตละคนมีความตองการที่จะเกี่ยวของกับการกําหนด
หนาที่ความรบัผิดชอบและวัตถุประสงคของเขา 
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               (3)  จดุเนนควรมุงหมายที่ผลงานที่จะไดรับมากกวาสิ่งที่จะทํา 
                            (4)  ผูบริหารและผูปฏิบัติตองเห็นพองตองกันในผลงานที่ตองการใหเกิด ตลอดจน
วิธีการวัดผลประเมินผล  และตารางเวลาปฏิบัติงาน 
                             (5)  การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดลอม  ตองใสใจตลอดจนการปฏิบัติงาน 
                             (6)  วัตถุประสงคตองชัดเจน  เฉพาะเจาะจง  มีการบอกระยะเวลาและสามารถวัดได 
                ฉะนัน้ การบริหารงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ  และสงผลใหบุคลากรเกิดขวัญและกาํลังใจในการทํางาน  มีความรูสึกในความ
เปนเจาของ เกดิความภูมใิจในงานที่ไดกระทํา  มีความขยนัขันแข็ง  กระตือรือรนที่จะคิดสรางสรรค
งานใหกาวหนายิ่งขึ้น  ทําใหการทํางานเกดิประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
         3)  การเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อการแกไขปญหา   (Openness and 
Confrontation) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนัน้ สมาชิกในทีมงานจะตองสามารถแสดงทัศนวิจารณ  
ใหความเห็นเสนอแนะขอแตกตางโดยปราศจากความกลัว ไมมีทีมงานใดจะประสบความสําเร็จ
โดยปราศจากบรรยากาศของความเขาใจกนัและที่ใดที่มสีมาชิกไมสามารถแสดงตนไดอยางเปดเผย 
ความพยายามและความคิดสรางสรรคที่จะหดหายไป   และในทํานองเดียวกันความตองการของ
สมาชิกตองการเผชิญปญหามากกวาตองการที่จะหลีกเลี่ยง  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยอมไม
หลีกเลี่ยงปญหาที่เล็กนอยหรือปญหาที่ไมพอใจ  ทีมงานตองเผชิญปญหาเหลานั้นอยางจริงใจและ
เต็มใจ 
         เครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพของทีมงาน   คือ  การเปดเผยและกลาเผชญิหนา
หลาย ๆ องคการถือวา  ทั้งสองสิ่งนี้เปนสิ่งที่ยิ่งใหญ  ทั้งในทางทัศนคติและพฤตกิรรม  ซ่ึงจะ
ปรากฏซ้ํา ๆ แตจะไดผลตอบแทนที่ยาวนาน  โดยเนนพฤติกรรมดังตอไปนี ้
              (1) การเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมสื่อสารและขอมูลยอนกลับ การสื่อสาร
ระหวางสมาชกิในทีมจะเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพเมื่อทั้งความเปดเผยและการกลาเผชิญหนา
ไดรับการพัฒนาอีกทั้งความเกี่ยวของกับการสรางความเขาใจอันดีที่สนับสนุนกันและกัน  ส่ิงสําคัญ
ที่จําเปนอีกประการหนึ่งคือ  การใหขอมูลยอนกลับ  โดยยึดหลักการใหดังนี ้
         ก.  เปนความตองการของผูรับ  (และผูสง)  ในชวงเวลาที่จําเปนหรือตองการ 
         ข. มุงไปที่การอธิบายเหตุการณ  หรือความรูสึกมากกวาจะประเมินขาวสาร
นั้น ๆ 
          ค. มุงถึงสิ่งที่ผูรับสามารถทําได 
          ง.  เปนสิ่งเฉพาะ 
          จ.  ระยะเวลาควรใกลเคยีงกับการเกิดเหตุการณ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  
17 

          ฉ.  ตรวจสอบความเขาใจได 
              (2)  การเพิ่มความรูแหงตน  เปนการชวยใหบคุคลในทีมงานรูจักตนเอง รูจักเพื่อน

มากขึ้น ตองการสรางความสัมพันธตัวตอตัว  และกบัทุกคนในองคการซึ่งการเพิ่มพูนความรูสึก
แหงตนนี้  จะทําใหสมาชิกในทีมงานพัฒนา  ความเปดเผย  และการกลาเผชิญหนาเพิม่ขึ้น 
               (3) การใชความขดัแยงอยางสรางสรรค  ความขัดแยงถารูจักนําไปใชใหถูกตอง
และอยางสรางสรรค  ยอมนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกในทีมงาน   ความขดัแยงใน
ทางบวกซึ่งเกีย่วกับความจรงิจะชวยใหบุคคลหรือทีมงานสามารถพัฒนาไปสูการแกปญหา จนกวา
ความเขาใจอนัดีจะเกิดขึ้น  ซ่ึงจะนําไปสูความเปดเผยและไวใจกัน  สวนความขัดแยงทางลบซึ่ง
อยูบนขาวลือหรือความคิดเห็นจะทําใหเกดิความแตกแยก  นํามาซึ่งการไมวางใจกันและความไม
เกื้อกูลกัน 
               (4)   การปรับปรุงความเปนผูฟงทีด่ี  การฟงถือเปนการสื่อสารที่ ดีในทีมงาน  
นักฟงที่ดีตองเขาใจทัศนคติและความรู สึกของผูพูดวาตองการพูดอะไรออกมา  สนใจและ
กระตือรือรนในสิ่งที่รับฟงและรูจักเพิ่มพูนทักษะการฟงใหมีประสิทธิภาพ  จะเห็นไดวา  ทีมงานใด
สมาชิกในทีมงานยึดหลักการเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน  
บรรยากาศของความไววางใจ  กระบวนการสื่อสารและสัมพันธภาพทีด่จีะเกดิขึ้น ความเปดเผยตอกันสูง
จนสมาชิกในทีมงานกลาจะพูดถึงความรูสึกอยางตรงไปตรงมาเพื่อประโยชนของทีม ทุกคนรูและ
เขาใจตวัเองดพีอและในขณะเดยีวกันจะรูสึกและเขาใจเพื่อนรวมทีม  อยางดีพอดวย 
         จะเห็นไดวา ในการบริหารโรงเรียนผูบริหารจะตองใหการสนบัสนุนและเสริมสราง
ความรวมมือรวมใจกัน  ชวยเหลือกัน ถายทอดความคิดและความรูสึกตอกันอยางตรงไปตรงมาและ
ชัดเจน  จะชวยใหบุคคลในโรงเรียนเกิดความเขมแข็งและมพีลังในการสรางสรรคผลงาน  อุปสรรค
และปญหาตาง ๆ  ก็จะผานพนไปไดดวยดี   

        4)  การสนับสนุนและการไววางใจตอกัน  (Support and Trust)  การสนับสนุนและ
ความไววางใจโดยธรรมชาติแลวจะตองไปดวยกัน   ถาปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวไมสามารถจะ
อยูไดทั้งสองอยาง การสนับสนุนและการไววางใจจะไดรับผลสําเร็จอยางดีที่สุด ถาสมาชิกแตละคน
ในทีมงานไมมีความรูสึกวาจะตองปกปองงานที่ เขารับผิดชอบ  สมาชิกรู สึกวาสามารถพูดได
อยางตรงไปตรงมากับสมาชิกในทีมอื่นๆไดทั้งดีและไมดี คนเราไมวาจะอยูในครอบครัวหรือในที่
ทํางานก็ตามจะไมแสดงความรูสึกอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย  นอกเสียจากเขาเหลานั้นจะมี
ความรูสึกวาคนอื่น ๆ แสดงอยางตรงไปตรงมา 
          จากการศึกษาพบวา การใหการสนับสนุนนั้นไมคอยประสบความสํา เร็จ  เพราะมี
อุปสรรคหลายประการ  คือความแตกตางระหวางบุคคล  เชน  การศึกษา  ครอบครัว  คานิยม  ความ
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มุงหวัง  จึงทําใหการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  การสนบัสนุนก็จะไมเกิดขึ้น  ประการที่สองที่เปน
อุปสรรคในการสนับสนุนคือ  การแขงขนัและประการที่สามคือ  การบังคับใหนําเอาเปาหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานมาปฏิบัติโดยตนเองไมมีสวนรวมในการกําหนด 
        จะเห็นไดวา อุปสรรคที่ยิ่ งใหญในการขวางกั้นใหการสนับสนุน  คือระดับความ
ไววางใจที่ต่ํามาก  ความไววางใจจําเปนตองใชเวลานานกวาจะสรางขึ้นได  แตใชเวลาการทําลาย
เพียงไมกีว่ินาท ี เราไมสามารถออกคําสั่งใหคนอื่นไวใจเราได เพราะความไววางใจเกดิจากการ
สรางประสบการณ ความเชื่อ ดังนั้น ถาหากองคประกอบที่เปนอุปสรรคขวางกั้นถูกทําลายลง 
บรรยากาศของความไววางใจจะเกิดขึ้น ทกุคนจะเริ่มสรางวัตถุประสงครวมกัน  ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันอยางสรางสรรค 
          สรุปไดวา การสนับสนุนจึงเปนสิ่งสําคัญที่สมาชิกในทีมงานมคีวามตองการ ฉะนั้น 
บทบาทของผูนําหรือผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหการสนับสนุนในองคการของตน เชน  สนับสนุน
โดยการฟง  การยกยองชมเชย  การแสดงความซาบซึ้ง  การสงเสริม  การแสดงความหวงใยใน
ปญหาและประเด็นตาง ๆ ของงาน โดยใหบุคลากรในโรงเรียนตระหนักวา ผูนําหรือผูบริหารมี
ความจริงใจ องคการก็จะกาวหนาไปตามขั้นตอนการพฒันา ผลที่ไดรับจะทําใหบุคลากรในองคการ
ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  แตละคนในองคการจะ
เขาใจความเกีย่วของสัมพันธกันระหวางงานของตนกับงานของคนอื่น ๆ และพรอมที่จะรับและให
ความชวยเหลือรวมมือรวมใจอยางจริงใจ  อันทําใหการดาํเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
         5)  ความรวมมือและการใชความขัดแยงในการสรางสรรค       (Co – operation and 
Conflict) ความรวมมือก็คือ การที่แตละคนจะถูกมอบหมายและพรอมที่จะเกีย่วของกับการงานที่ทาํ  
พรอมที่จะแบงปนทักษะ  สารสนเทศกับคนอื่น ๆ ใชความคิดของตนในทีมงานเปดเผยจดุออน
จุดแข็งของตนเอง  ถาขาดความไววางใจและความเปดเผยในทีมงาน  ความรวมมือก็จะไมเกิดขึ้น 
          ส่ิงสําคัญก็คือ  สมาชิกในทีมงานสามารถพดูไดอยางตรงไปตรงมา  โดยปราศจาก
ความกลัววา “โง” ผูนํากลุมหรือทีมจะตองทํางานอยางเต็มความสามารถในอันที่จะเกิดความรวมมอื
เพราะถาปราศจากความรวมมือเสียแลว  การงานที่แทจริงก็จะไมเกิดขึ้น  เมื่อบรรยากาศของการ
ทํางานเปนไปดวยความรวมมือ  สมาชิกพรอมที่จะเกีย่วของกันและมขีอผูกพันขาวสารขอมูลจะถูก
แบงปนกนัมากกวาการปดบงั  แตละคนจะฟงความคดิเห็นของคนอื่น ๆ ความรวมมือนี้สนับสนุน
ใหสมาชิกในทีมงานมีขวัญและกําลังใจสูง แตละคนยอมรับจุดออนจดุแข็งซึ่งกันและกันและความรู
ความสามารถและประสบการณตาง ๆ ก็จะถูกนํามาใชโดยกระบวนการของทีม 
         สําหรับความขัดแยงเปนสิ่งที่ตรงขามกับความรวมมือ เปนความจรงิวา  ถาทีมงานมี
ความไมเหน็ดวยอยูเปนประจํา  ก็เปนการยากที่จะทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ  แตทีมงานที่
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มีประสิทธิภาพจะสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุประเด็นของความขัดแยงไมได  และใชผลของ
การแกปญหาความขัดแยงมาชวยใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
         ตามความเปนจริงแลว  ความขัดแยงมักเปนสาเหตขุองการสรางความยุงยาก  และเปน
ส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง วิธีการทีจ่ะทําใหปราศจากความขัดแยง การใชคําแนะนําวาปญหาการขัดแยงเปน
ส่ิงที่โลกไมสามารถหลีกเ ล่ียงได   และเปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการเปลีย่นแปลงเชนนี้
แลว การบรหิารความขัดแยงจึงเปนสวนชวยใหเกิดความรวมมือไมใชอุปสรรค  อยางไรก็ตามความ
ความขัดแยงม ี 2  ดาน  คือ  ดานการทําลายและดานการสรางสรรค  ดานการทําลายเปนดานที่ไมพึง
ปรารถนาหรือมีลักษณะการทําลาย ดานการสรางสรรคตั้งอยูบนพื้นฐานของการแกปญหา  กลาวคอื  
พยายามคนหาความสามารถที่ดีเลิศของคน  คนหาความแตกตางที่เปนประโยชน  รับฟงทัศนะของ
ผูอ่ืนเปดเผยจริงใจตรงไปตรงมา ใหการสนับสนุนชวยเหลือกัน  ดวยพฤติกรรมดังกลาวแลวทีมงาน
จะเกดิปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง  เกิดประสิทธิภาพและเกดิการพฒันาความรวมมือ 
          การแกไขความขัดแยงทําไดดังนี ้

              (1)  ตรวจดูอะไรคือสาเหตุแหงความยุงยากระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม  
              (2)  นําเรื่องที่ขัดแยงมาหารือกัน   อธิบายในประเดน็ที่เกีย่วของและวิเคราะห 

สถานการณ 
              (3)  ทําสิ่งที่คาดหวังและบทบาทใหกระจาง 
              (4)  เรียนรูวาทําอยางไรขอมูลจึงจะนํามาใชอยางสรางสรรค 
              (5)  เรียนรูวาเมื่อไร  และอยางไร  ในการใชบุคคลที่สามมาชวย 
              (6)  การกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติในอนาคต 
         จากที่กลาวมาขางตน  เห็นไดวาความขัดแยงเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นเสมอ  และจะเปน 

ผลดีตอองคการมากถาความขัดแยงนั้นอยู ในระดับทีเ่หมาะสมไมมากหรือรุนแรงมาจนเกนิไป 
ทั้งนี้เพราะความขัดแยงในระดับความเหมาะสมนี้จะเปนผลทําให เ กิดความรอบคอบ ความมีเหตุ
มีผลและความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ วิธีการใหม ๆ ในการทํางานเชนเดยีวกัน  ถาความขัดแยง
เกิดขึ้นอยูในระดับสูงมาก  ขอมูลขาวสารตาง ๆ จะไมทั่วถึงหรือถูกบิดเบือนไปเปนผลใหคุณภาพ
การตัดสินใจต่าํบรรยากาศการทํางานก็จะมแีตความตึงเครียด  ความคิดริเร่ิมใหม ๆ ในการทํางานจะ
เกิดขึ้นไดนอยมาก 

         สรุปไดวา การบริหารงานในโรงเรียนใหผลสําเร็จตามจุดมุงหมายได คนเปนปจจัย
สําคัญที่สุดในการดําเนินงาน แตเนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคลไมวาจะเปนทัศนคติ  ความ
เชื่อความนยิม ความรูความสามารถในการทํางาน หรือเปาหมายในการทํางานที่ตางกัน เหลานีม้ี
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สวนทําใหเกิดความขัดแยงในการทํางานอยางหลีกเลีย่งไมได เพื่อแกปญหาความขดัแยงใหเปนไป
ในลักษณะสรางสรรค  และเปนประโยชนตอหนวยงานดวยการสรางสรรค 

        6)  กระบวนการปฏิบตัิงานที่ชัดเจน  (Sound Procedures)  เปนกระบวนการทาํงานที่
ตองยืดหยุนไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการในสถานการณหนึง่ ๆ กลาวคือ มีความสมดุล
กันระหวางเวลา ทรัพยากรกับวิธีการตัดสินที่จะใชในแตละเรื่อง  การตัดสินใจทีส่มาชิกมีความเห็น
พองนับวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด     

       7)  ภาวะผูนําที่เหมาะสม (Appropriate Leadership)    ผูนําจะตองกระจายอยาง  
ทั่วถึงในหมูสมาชิก   เมื่อมีความตองการผูนําเกิดขึ้น สมาชิกมีโอกาสเปนผูนํา ตามความตองการใน
สถานการณนัน้ ๆ ทุกคนยอมรับในความรูความสามารถของกันและกนั ผลัดกันเปนผูนําและผูตาม 

       8)  การทบทวนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  (Regular Review)  ทีมงานจะตองใช
เวลาในการประเมินพฤตกิรรม  และเรียนรูความผิดพลาดในการทํางานของกลุม   ซ่ึงควรจะตอง
ทบทวนบทบาทอยางสม่ําเสมอ  เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองในการทํางาน  อาจจะทบทวนระหวาง
การทํางานหรอืภายหลังจากการทํางานเสร็จแลว การทบทวนการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะชวยใหทมีงานไดรับประสบการณเพิม่ขึ้น และการพัฒนาทีมงานอยางมีสติ  วิธีการในการ
ทบทวนการทาํงานมีหลายวธีิ  ซ่ึงแตละวธีิเหลานี้จะเกี่ยวของกับการไดรับขอมูลปอนกลับเกีย่วกับ
วิธีการปฏิบัติงานของแตละบคุคล  หรือของทีมงานโดยสวนรวมสําหรับวิธีการที่ใชกนัมากมี  3  วิธี
ดังนี ้

               (1)  ทีมงานดําเนนิการทบทวนปฏิบัติงานดวยตนเอง 
                             (2)  การใชผูสังเกตการณ 
                  (3)  การใชโทรทัศนวงจรปดหรือวีดีทัศน 

         9) การพัฒนาตนเอง (Individual Development) การผสมผสานความรูทักษะ   
ประสบการณที่แตกตางกนัของสมาชิก   ดังนั้น  ทักษะและความชํานาญของสมาชิกแตละคนจงึมี
ความสําคัญ  ทุกคนจึงตองพัฒนาตนเองอยู เสมอ   ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะตองคนหาและ
รวบรวมทักษะตาง ๆ  ของแตละบุคคลและผลิตผลที่ดีกวา  ในขณะเดยีวกันประสิทธิภาพของทีมจะ
มีมากขึ้น  ถาหากทีมไดรับความสนใจตอการพัฒนาทักษะของแตละคน   เมื่อกลาวถึงการพัฒนา
บุคลากรมักจะมองในเรื่องของทักษะและความรูของแตละคนมีอยู  เมื่อกลาวถึงการพัฒนาบุคลกร
องคการมักจะมองในเรื่องของทักษะและความรูที่แตละคนมีอยู  เพื่อปรับปรุงใหดีขึน้ 

        10) ความสัมพันธระหวางกลุม (Sound Inter – Group)  การมีความสัมพันธอันดี
ระหวางกลุมโดยมีความเขาใจและยอมรับ ตลอดจนชวยเหลือระหวางกลุมโดยปราศจากการแขงขัน 
ดังไดกลาวมาแลววาทีมงานจะมีประสิทธภิาพไดจะตองประกอบดวยลักษณะตาง ๆ  9 ประการ  ที่
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จะชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ถาขาดความสัมพนัธที่ดีระหวางกลุมหรือภายในกลุมแลว  ก็
ยอมเปนอุปสรรคไดเชนเดียวกัน  ถาหากความสัมพันธระหวางสมาชกิในกลุมเปนไปอยางดีแลว   
การทํางานของกลุมก็จะราบรื่นและเปนไปอยางสรางสรรค  มีการสนับสนุนเกื้อกูลกันและชวย
แกปญหาอุปสรรคและขอยุงยากก็ผานพนไปได แตถากลุมไมมีความสัมพันธที่ดีตอกนัแลว การ
แขงขันชิงดีกนั  การขัดแยงและการทะเลาะเบาะแวงก็จะแพรกระจายออกไป 

        11) การสื่อสารที่ดี (Good Communications)  กระบวนการในการสงขาวสาร
ระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถประสานงานให
ฝายตาง ๆ ปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ การสื่อสารที่ดีเปรียบเสมอืนน้ําหลอล่ืน
สําหรับเครื่องจักร  บางทีคนเรามักพูดอยูเสมอ ๆ วา  ในทุก ๆ องคการวา  “การสื่อสารของเราแย” 
หากถามถึงกลุมปฏิบัติจะไดรับคําตอบเหมือน ๆ กันวาการสื่อสารในองคกรของเราตองมีการ
ปรับปรุง  ส่ิงดังกลาวไมใชเรื่องประหลาดเลย  ถาเราพิจารณาความซับซอนของรูปแบบการสื่อสาร
ในองคการ  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนความตองการของหนวยงานหรือองคการทุกประเภท 

  2.2.3  ลักษณะการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
  การทํางานเปนทีมเกิดจากพืน้ฐานความเชือ่วามนุษยมีความสามารถเฉพาะที่แตกตางกัน

ในแตละบุคคล  ถาเรานํามนุษยเหลานั้นมารวมกันก็จะประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ที่หลากหลาย ซ่ึงถาไดมีการแบงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบสื่อสารที่เหมาะสม
จะทําใหการทาํงานบรรลุจุดหมาย  และกอใหเกดิประสทิธิภาพ  ดังนัน้  อาจกลาวไดวาการสราง
ทีมงานที่ดีไดจําตองอาศัยปจจัยในหลายๆ  ดานทีห่ลากหลายไปตามสถานการณและเวลาเพือ่
เอื้ออํานวยใหทุกคนทํางานรวมกัน  เกิดผลสําเร็จของงานตามเปาหมายและพงึพอใจตองาน 
   นักวิชาการ 2 ทาน ที่มีสวนเกี่ยวของหรือเปนแรงผลักดนั  ทําใหเกดิการสรางหรือพัฒนา
ทีมงานที่ดี  ไดแก  แมกเกรเกอร  และลิเคริท  (Mc Gregor, 1960, pp. 232 – 235 ; Likert, 1961, pp. 
166 – 169  ;  อางถึงใน  บุญเลิศ  ไพรินทร, 2530, หนา  446 - 448)  ไดกําหนดลักษณะของทีมงาน
หรือกลุมที่มีประสิทธิภาพไวดังนี ้
           1) บรรยากาศในการทํางานโดยทัว่ไปมีลักษณะไมเปนไปตามแบบทางการมากนัก 
สมาชิกในกลุมหรือทีมงานมีความรูสึกสะดวกสบายและไมตึงเครียดในการทํางาน 
           2) ไดมกีารอภิปรายปญหาในการทาํงานรวมกัน และสมาชิกแตละคนตางก็มโีอกาส
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเตม็ที่ 
              3)  สมาชิกของทีมงานแตละคนตางกเ็ขาใจบทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของ
ตนและวัตถุประสงคของทีมงานไดเปนอยางดี 
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           4) สมาชิกแตละคนตางก็ยอมฟงความคิดเห็นของกันและกัน โดยจะตั้งใจฟงความ
คิดเห็นที่สมาชิกแตละคนจะแสดงออกมาและในขณะเดยีวกันกพ็ยายามคนหาขอดีจากความคิดเหน็
นั้นๆ โดยปราศจากการดูถูกเหยยีดหยามวาเปนความคิดเห็นที่ใชไมได  และทุกคนจะพยายามแสดง
ความคิดเหน็โดยปราศจากความกลัว  หรือความอายแตอยางใด 
            5)  แมสมาชิกจะมีความเห็นที่ไมลงรอยกันหรือไม เหมือนกันกต็าม ก็ไมไดเปนการ
บังคับใหฝายหนึ่งฝายใดตองยอมตาม โดยการใชอํานาจหรือความเหน็ของสมาชิกกลุมยอยๆภายใน
แตอยางใด   แตจะหาทางแกปญหาดังกลาวดวยกระบวนการกลุมที่ดีตอไป 
           6) การตัดสินใจของทีมงานสวนใหญมักจะออกมาในรูปของความเห็นรวมกันทุกฝาย
หรือที่เรียกความเห็นเชนนีว้า   เปนความเห็นแบบฉนัทานุมัติ  (Consensus)  นั่นเอง 
           7)   การติเพื่อกอ   แทนการติเพื่อทําลายมักเกดิขึ้นอยูเสมอหมูสมาชิกของทีมงาน 
           8)  สมาชิกทุกคนมีอิสรภาพที่จะแสดงความรูสึกและความคิดเหน็เกี่ยวกบัปญหา และ
การทํางานของทีมตลอดเวลา           
           9) การมอบหมายงานใหสมาชิกในทีมงานแตละคนอยางเปนกิจจะลักษณะ และเมื่อ
แตละคนไดรับมอบหมายงานนั้น ๆ แลวตางก็ยอมรับในภารกิจนั้น ๆ ดวยความเต็มใจ 
                      10) หัวหนาทมีงานพยายามอยางยิ่งที่จะไมใชอํานาจครอบงําทีมงาน ภาวะของผูนําจะ
เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณจากรูปแบบหนึ่งไปสู อีกรูปแบบหนึ่ง เสมอ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
สถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ เหลานั้นตองการรูปแบบของภาวะผูนําที่
แตกตางกนัดวย กิจกรรมกลุมมักจะเปนไปเพื่อใหงานนั้นสําเร็จมากกวาจะเปนการแยงชิงอํานาจกัน
ภายในทีม 
         11) ทีมงานตระหนักอยูเสมอเกีย่วกบัภารกิจของทมีงาน ซ่ึงมักจะมีการตรวจสอบหรือ
ทบทวนการทาํงานของทีมงานอยูเสมอ ๆ วางานที่ทําไปนั้นไดผลดีมากนอยเพียงใดและอะไรบาง
ที่อาจจํานํามาซึ่งปญหาในการทํางานของสมาชิก  นอกจากนั้น ถามีปญหาเกิดขึ้นจะมีการถกปญหา
กันอยางเปดเผย จนกวาจะคนหาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกปญหาและดาํเนินการแกไข
ปญหานั้นไดจนสําเร็จ   
         สรุปไดวา จากแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม  ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพเปนทีมงานที่ทํางานเพื่อ เปาหมายรวมกนั  มีความขัดแยงระหวางสมาชิก
นอยมาก สมาชิกแตละคนมีพฤติกรรมสนับสนุนกันและกัน การตดิตอส่ือสารเปนไปโดยเปดเผย  
และสมาชิกทํางานรวมกนัเกีย่วกับเปาหมายตาง ๆ ขององคการนั้น  ดังนั้น  การทาํงานเปนทีมจะ
สมบูรณไดจําเปนตองใชความพยายามอยางเปนระบบและตอเนื่องยาวนานจนเปนทีพ่ึงพอใจของ
สมาชิกแลวสมาชิกจะรกัษาสถานภาพที่ดขีองทีมไว  เพือ่พัฒนางานใหเจริญกาวหนาตอไป 
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   2.2.4  แมแบบการสรางทีมงาน 
   สุนันทา  เลาหนันทน (2531, หนา 157-163)  ไดอธิบายถึงการสรางทีมงานที่ สําคัญ    
4  แมแบบ  ดังนี้ 
          1)  แมแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใชเปนพื้นฐานการสรางทีมงานซึ่งมีมากกวา 4 ขั้นตอน 
สรุปรายละเอียดไดดังนี ้
                ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงอาจจะทําไดโดย  การสัมภาษณ   
แบบสอบถาม   

               ข้ันตอนที่ 2 การปอนขอมูลยอนกลับหรือที่ เ รียกวาการนาํขอมูลตางๆไปแจง
ใหที่ประชุมทราบเปนการพจิารณารวมกัน  การเปนผูนํา  ความสัมพันธระหวางกัน  บทบาทตางๆ  
ของคนในกลุม  การไวใจซึง่กันและกัน  การวางแผน  การตัดสินใจ  เปาหมาย  การมอบอํานาจ  
ตลอดจนอุปสรรคของการติดตอส่ือสาร ในขั้นนี้จะนาํปญหามาจดักลุมเพื่องายตอการแกปญหา  
และจัดการทําแผนปฏิบัติการ 

               ขั้นตอนที่  3   การวางแผนปฏิบัติงาน 
               ขั้นตอนที่ 4  การติดตามผลการปฏิบัติงาน  เพื่อพิจารณาความสําเร็จหรือปญหา

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น จากนั้นจึง เก็บรวบรวมขอมูลและกําหนดแผนปฏิบัติใหมอีกอยางหนึ่งไป
เร่ือยๆ 

         2)  แมแบบการสรางทีมใหม ลักษณะทีมใหม ในบางครั้งสถานการณบางอยางบังคับ
ใหองคการตองจัดทีมงานซึ่งเปนทีมงานเฉพาะกจิ   หรือในบางกรณีกอ็าจเปลี่ยนหัวหนาทีมงาน 

          ลักษณะทีมงานใหม    สรุปไดดังนี ้
                (1)  สมาชิกยังสับสนในบทบาทและความสัมพันธของสมาชิกวา  จะมีความ 

สัมพันธอยางไรและบทบาทของแตละคนทําหนาที่อะไร 
                (2)  ยังไมเขาใจเปาหมายเฉพาะกจิไดอยางชดัเจน 
                (3)  สมาชิกมีความรูความสามารถแตกตางกัน   เพราะการใชความสามารถของ 

สมาชิกทุกคนใหเกดิประโยชนสูงสุดกับทีมงาน 
                (4)  ผูนําทีมใหมในระยะแรกไมคอยสนใจเรื่องความสัมพันธของสมาชิก  เพราะ 

จะคํานึงถึงเปาหมายของทีมงานอยางเดยีว 
             ขั้นตอนการสรางทีมงานใหม 
              การสรางทีมงานใหมมักจะกระทําในชวงเวลาที่เพิ่งกอตั้งทีมงานครั้งแรก  อาจ

ใชเวลาประชมุสัก 1 – 2 วัน โดยอาศัยสถานที่ภายนอกองคกร  รูปแบบของการประชุมจะมี
ขั้นตอนสําคัญดังนี ้
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               (1)  มีการอธิบาย  อภิปราย  และทําความเขาใจกับภารกิจของทีม   เปาหมาย  
ระยะเวลาการทํางาน  และลักษณะของงานที่จะตองรับผิดชอบ  เปนตน 

               (2)  มีการอภิปรายถึงเรื่องความสัมพันธเกี่ยวของกับสมาชิก  รวมถึงความคาดหวัง
ของบุคคลในกลุมที่มีตอบุคคลอื่น  เปนการนําเอาภารกิจของทีมงานมากลาวใหรายละเอียดมากขึ้น 

               (3) ผูนําทีมจะเปนผูช้ีแจงและอธบิายแผนการที่จะจดัระบบงานโครงสรางองคการ
และความสัมพันธตางๆ  ของระบบตลอดจนพืน้ฐานทัว่ไปของทีม 

               (4)  การอภิปรายถงึขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของสมาชิก  แสดง
ความคิดเหน็ตอหนาที่ตนเองแลวนํามาเปรียบเทียบกับหวัหนาทีมและคนอื่นๆที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

               (5) มีการพัฒนากลไกการสื่อสารภายในทีม เชน  มกีารประชุมสมาชิก  การ
บันทึก  การตดิตอกับพนกังานหรือการจัดทําโครงการยอยตางๆ  เปนตน     

               (6) การวางแผนการฝกอบรมและปฐมนิเทศใหการแนะนําแกพนักงานสวนตาง ๆ  
ขององคการ 

               (7) มีการจัดประชุมติดตามผลงานของทีม   เพื่อทราบความกาวหนาของงาน  
อุปสรรคของงานหรือปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัตงิาน 

          การสรางทีมใหมกรณีเปล่ียนผูนําทีม 
                (1) ผูนําจะตองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตางๆกับสมาชิกของกลุม

เกี่ยวกับความคาดหวังในการบริหาร  ลักษณะการบริหาร เปาหมาย  แรงดลใจในการทํางาน 
และภารกิจตางๆ  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดแนวความคิดรวมกัน 

               (2)  รวมกันกําหนดเปาหมายระยะสั้น  และกลไกการปฏิบัติงาน 
         3)  แมแบบการสรางทีมครอบครัว ทีมครอบครัว  (Family group) หมายถึง  ทมีงาน

ที่ประกอบดวยผูบังคับบัญชาและผูที่อยูใตบังคับบัญชาที่มาจากหนวยงานเดียวกนั แมแบบที่จะชวย
ในการทํางานของทีมครอบครัวประสบความสําเร็จ  มีดงันี้ 

                 (1) การใชการสมัภาษณ-การสํารวจขอมูลปอนกลับ-การวางแผนปฏิบัติการตาม
รูปแบบนี้ ที่ปรึกษาภายนอกจะสัมภาษณสมาชิกในทีม โดยใหคําตอบสั้นๆ วา “ควรจะทําอะไรบาง
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน  อะไรบางที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ” 

                  เมื่อไดคําตอบแลวที่ปรึกษาจะนําขอมูลที่ไดมาแยกประเภทตามหวัขอ ซ่ึงที่
ปรึกษาเปนผูกาํหนด  แลวลําดับความสําคัญของขอมูล  พิจารณาขอมูล  แสวงหาวิธีการแกไข
ปญหาตางๆ  และกําหนดเปนแผนปฏิบตัิการ ซ่ึง เปนหัวขอที่ ทีมงานจะตองดําเนนิการตอไป
ภายหลังเมื่อเลิกประชุมแลว ในแผนก็จะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติไวในองคการ  รวมทั้งการติดตาม
ผลและกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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                 (2)  แมแบบการสรางทีมครอบครัว โดยใชแนวคิดเรื่องกลุมที่ไมมีแบบแผน   
การใชแนวคิดเรื่องกลุมที่ไมมีแบบแผนในการสรางทีมงานนี้  สมาชิกของทีมจะตองเขารวมประชมุ
เชิงปฏิบัติการวิธีการก็คือ  ใหสมาชิกสํารวจพฤติกรรมซึ่งกันและกัน  สรุปผลการประชุม  สราง
เกณฑขึน้มาและพยายามนาํเอาหลักเกณฑไปใชสถานการณของการทํางานจริงๆ  แมแบบนี้จะ
มุงไปที่ความสัมพันธระหวางบุคคลและกระบวนการบางอยางของทีม  เชน  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการสื่อสาร  เปนตน  เปนที่นาสังเกตวาแมแบบนี้ใหความสําคัญเปนอันดบั
รองเรื่องการวางแผนและเชือ่มโยงไปสูการปฏิบัติ  โดยถือวาการวางแผนปฏิบตัิการจะตองเปน
อีกสวนหนึ่ง  ดังนั้น  การสรางทีมงานจึงคลายคลึงกับแมแบบใชการสัมภาษณ  แตเพียงแบบนี้จะ
เนนลักษณะทีไ่มเปนแบบแผน  ความเปนอิสระและการพูดถึงปญหาตางๆ อยางตรงไปตรงมา  
แมแบบนีจ้ึงเปนแมแบบยืดหยุนมาก 

            4)  แมแบบการสรางทีมงานที่ทําหนาที่เดียวกนัแตทํางานอยูที่ตางๆกัน วัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลและความคิดตางๆ ของกันและกัน  เพื่อพัฒนามาตรฐานและความ
เขมแข็งวิชาชพีเดียวกนั ซ่ึงมักจะเกิดเนื่องจากองคการที่มีขนาดใหญบุคคลจะตองปรับตัวให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาดานวชิาชีพ 

                 รูปแบบการประชุมมีลักษณะเชนเดียวกับแมแบบการสรางทีมครอบครัว นอกจากนี้
อาจใชวิธีการตอบแบบสอบถาม  เพื่อรวบรวมขอมูลกอนเขาประชุม  มีการจัดระเบยีบวาระประชมุ  
วางแผนการจดักิจกรรมตางๆ  ตลอดจนกาํหนดแผนปฏิบัติการใหแกทีมงานและหนวยงานตางๆ  ที่
เกี่ยวของ 

   จากที่กลาวมาแลวนี้จะเห็นไดวา  การเปลี่ยนแปลงเพื่อกอใหทีมงานที่ดีนั้นจะตองอาศัย
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงที่ดี  เรามุงหมายถึงแมแบบหรือตวัแบบการเปลี่ยนแปลงที่หนวยผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Change agent) สรางขึ้นสําหรับปฏิบัติเพื่อกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น  ดังนี้  (สมบูรณ  คันธโชติ, 2533,  หนา  33) 

         1)  ทําใหเกิดความไววางใจซึ่งกนัและกันในหมูสมาชิกมากยิ่งขึน้ 
         2)  คนจะทํางานไดดีขึน้เมื่อมีโอกาสไดแลกเปลีย่นความคิดเหน็ ประสบการณ ปญหา  

ความยุงยากทีม่ีตอกันอยางเปดเผย  ตรงไปตรงมา 
         3)  การทาํงานของกลุมจะมีประสิทธภิาพสูงขึ้น 
         4)  ควรจะทํางานไดดีเมื่อมีการยอมรบัจากผูอ่ืน 

           5)  ทุกคนจะยอมรับขอติและชมจากสมาชิกไดอยางสบายใจ 
         6)  การยอมรับฟงอยางตั้งอกตั้งใจ  ชวยใหการสื่อสารขอความแจมชัดยิ่งขึ้น 
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               2.2.5  ความสําคัญของการสรางทีมงาน 
 การทํางานเปนทีมมีความสาํคัญกับการทํางานในองคการเปนอยางมาก  ไมเพียงแตทีมงาน

จะชวยทําใหวตัถุประสงคของหนวยงานบรรลุเปาหมายเทานั้น  แตทีมงานยังจะเปนองคประกอบที่
มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางานของหนวยงานนั้นอกีดวย  หนวยงานมีความจําเปนที่จะตองสราง
ทีมงานดวยเหตุผลตอไปนี้  (สุพิชฌาย  เจรญิรักษ,  2545,  หนา  19) 

          1)  งานบางอยางไมสามารถทําสําเร็จคนเดยีวได 
          2) หนวยงานมีความเรงดวนที่ตองการระดมทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานใหเสร็จทนัเวลา

ที่กําหนด 
         3)  งานบางอยางตองอาศัยความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญจากหลายฝาย 
         4) งานบางอยางเปนงานที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ  ตองการความรวมมืออยางจริงจัง

จากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ 
         5) เปนงานที่ตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อแสวงหาแนวทางวิธีการและเปาหมาย

ใหม ๆ  
         6)  หนวยงานตองการสรางบรรยากาศของความสามัคคีใหเกดิขึ้น 
   2.2.6  เทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาทีมงาน 

    มาลินี  ชวาลไพบูลย (2533, หนา 39-41) กลาววา การสรางทีมงานหรือการพัฒนา
ทีมงานนั้น  เปนวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาความสัมพันธภายในของการทํางาน    เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่เรากําหนดไว  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีวิธีการหรอืเทคนิคที่จะนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการทํางานเปนทีม  ซ่ึงวิธีการหรือเทคนคิที่วานี้พอสรปุเปนหลักการใหญๆ  ได  10  เทคนิค  คือ 
          1)  การสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนเองและผูอ่ืนโดย  “โจหนาตางใจ” (Johari ’s 
Window)  เปนเทคนิคที่จะนําไปใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง   
          2)  การฝกการรับรู (Sensitivity Training) เปนเทคนิคที่จะชวยใหผูเขารับการอบรม
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการรูจักขอดีและขอเสียของตนเอง  ระมัดระวงัตอความรูสึก
และอารมณของตนเองในการติดตอสัมพันธตอผูอ่ืน 
          3) กลุมสัมพันธ (Group Dynamic) เปนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อให
สมาชิกไดรูจักลักษณะของกลุม และรูจักคนอื่นในหลายแงหลายมุมและมีการเรียนรูการทํางานกบั
ผูอ่ืน 
          4)  การวิเคราะหการสื่อสารระหวางบุคคล  (Transaction Analysis)  เปนเทคนิคที่
นํามาใชในการสนับสนุนการทํางานเปนทมีอยางดี เพราะเปนการวิเคราะหโครงสรางทางจิตวิทยา
ของบุคคล  เพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
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        5) โดยใชตาขายการบรหิารของเบลคและมูตัน เปนเทคนิคที่นําไปใชในการทํางานเปน
ทีม  เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารและสมาชกิ 
                     6)  การบริหารโดยยดึวัตถุประสงค  (Management by Objectives)  เปนเทคนิคที่ใชใน
การพัฒนาองคการ  เพื่อแกปญหาดานการจูงใจภายในองคการ 
        7)  กลุมสรางคุณภาพงาน (Quality  Control  Circle)  เปนเทคนิคในการทํางานเปนทีม
ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุมบุคคลในระดับลาง  ในการสรางทีมนั้นทําโดยการใหทุกคนในกลุมที่
มีความเต็มใจในการทํางานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
         8)  การประชุม  (Meeting)  เปนเทคนิคที่สามารถนําไปใชในการทํางานเปนทีมเพื่อ
ส่ือสาร  ช้ีแจง  สรางความเขาใจอันดีตอกนั 
         9)  การอภิปรายในกลุม  (Group Discussion)  เปนเทคนิคที่สามารถนําไปใชในการ
ทํางานเปนทีม  ในรูปแบบของการปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็นหรอืแลกเปลี่ยนความรู 
                    10)  การบริหารความขัดแยง (Conflict Management) เปนวิธีการแกปญหาความขัดแยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ในการทํางานรวมกนั 

  2.2.7  บทบาทการสรางทีมงานของผูบริหาร 
   องคการหรือหนวยงานใด ๆ จะเจริญกาวหนาและดําเนินกิจการไปไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไวนัน้  เปนที่ยอมรับกันวาขึน้อยูกบัความรูความสามารถของผูบริหารที่เปนผูนําองคการหรอื
หนวยงานนั้น ๆ  เปนสําคัญ   ดังที่  กมล  รักสวน  (2532, หนา 60) ไดกลาววา   ความสําเร็จของ
ผูบริหารที่เปนผูนําองคการ มิใชอยูที่การใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบยีบคําสั่งเทานัน้  
ความสําเร็จของผูนําอยูที่วา  ผูที่รวมงานหรือผูใตบังคับบัญชามีความยินดีทีจ่ะใหความรวมมือและ
ปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเต็มใจ และมีความตั้งใจทีจ่ะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย หรือทําตาม
คําสั่งใหบรรลุดีที่สุด 
   จากลักษณะดังกลาวจะเหน็ไดวา  ภารกิจที่ สําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหารก็คือ   
การสรางหรือการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ  เพราะผูบริหารไมไดทํางานดวยตัวเอง  แตอาศัย
การปฏิบัติงานของคนอื่น  หากผูบริหารสามารถทําใหกลุมปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนดใน
ปริมาณที่เพียงพอและดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐาน   ผูบริหารผูนั้นก็เปนผูประสบความสําเร็จในการ
บริหาร  ดังนั้นนอกจากจะสามารถคัดเลือกคนที่มีความสามารถเขามารวมงานไดแลวผูบริหารหรือ
ผูนําจะตองมวีธีิการในการพฒันาทีมงานใหสามารถทํางานได  เพื่อใชคนเหลานั้นใหทํางานไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณซ่ึงการพัฒนาทมีงานมีวิธีการพอสรุปไดดังนี้ 
          1)  ตองระลึกอยูเสมอวาปจจัยในการจูงใจให ผูรวมงานสามารถทํางานไดสําเร็จได
นั้นตองมอบหมายใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของคน 
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         2)  กอนจะมอบหมายงานใหคนใดทําจะตองสอนหรืออธิบายการทํางาน  และสังเกต
พฤติกรรมของคนนั้น 

         3)  ผูบริหารควรมองผูใตบังคับบัญชาในแงดีเสมอ   
         4) เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานเสร็จผูบังคับบัญชาจะตองประเมินงานทุกครั้ง เพื่อหา

วาคนใดทํางานไดดกีวากันเพียงใด 
          5) ในการพัฒนาผูใตบงัคับบัญชาจะตองแบงออกเปน 6 ระดับ   เรียงตามลําดับตั้งแต

ต่ําสุดถึงระดับสูงสุดของการพัฒนา  ดังนี ้
                (1)  ลําดับแรก  ไดแก  พนกังานที่ทําตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเทานั้น 
                (2) ลําดับที่สอง เมื่อทํางานเสร็จแทนที่จะรอคําสั่ ง  แตมาขอคําแนะนาํจาก
ผูบังคับบัญชา 
                (3)  ลําดับที่สาม เมื่อทํางานเสร็จพนักงานจะคิดและวางแผนวาจะทําอะไรตอไป
แลวนําเอาแผนนั้นมาขออนมุัติ 
                (4) ลําดับที่ส่ี  เมื่อทํางานเสร็จก็ เ ร่ิมทํางานตอไปทันที แตเปนงานงายและไมมี
ปญหาอะไรมากนัก  ขณะเดยีวกันรายงานและขอคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาตลอดเวลา 
                             (5) ลําดับที่หา เมื่องานเสร็จพนกังานกจ็ะทํางานอื่นตอไปทนัทีดวยความเชื่อมั่น
โดยไมคํานึงถึงวางานนัน้จะยากหรืองาย แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบหลังจากทํารายงานนั้น
ไปแลว เมื่อทํางานผิดบางก็จะเกิดความเชื่อมั่นแลวนําบทเรียนจากความคิดนัน้ไปปรับปรุงงาน
ตอไปใหดีขึ้น 
                (6) ลําดับที่หก ผูใตบังคับบัญชาสามารถทํางานไดทั้ งหมดของผูบังคับบัญชาได
ดวยความรับผิดชอบ 

        6)  สรางทีมใหเรียนรูงานโดยวัตถุประสงค  เพื่อฝกใหทํางานบริหาร   โดยวิธีนี้ตาม 
องคการขนาดใหญจะสรางทีมงานขึ้น 
            7)  จงทาํตัวเปนครูของผูใตบังคับบัญชา  

          8)  ทําตัวเปนพีเ่ล้ียงทางดานการบรหิารแกผูใตบังคับบัญชา 
          9)  สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาเขาอบรมสัมมนาหรือเขาประชุมทางการบริหาร 
        10) สรางแรงจูงใจผูใตบังคับบัญชาปรับปรุงตัวเองในสวนที่ยังขาดและกระตุนสงเสริม

ใหมากขึน้ 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
   2.3.1  งานวจัิยในประเทศ 
   จากการศึกษาคนควางานวจิัยที่เกีย่วของกับการสรางทีมงาน  ทั้งในและตางประเทศพอ

สรุปไดดังนี ้
    อรุณ  รักธรรม  (2529, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวจิัยเร่ือง  การพัฒนาอาํเภอ  : บทบาทของ
นายอําเภอในการสรางทีมงาน  เปนงานวิจัยที่อาศยัขอมูลเชิงประจักษและเทคนิคการวิเคราะหทาง
สถิติ  เพื่อศึกษาเรื่องการสรางทีมงานของนายอําเภอเปนหลัก  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด  คือ  การไว
เนื้อเชื่อใจ  การติดตอส่ือสาร  การวินจิฉัยส่ังการและการทํางานเปนทมี  เปนเครื่องชี้นําในการเกบ็
ขอมูล  ผลการวิจัยพบวา 
                     1)  ปจจัยพืน้ฐานสวนตวัที่แตกตางกัน  อันไดแก  การศึกษาอายุราชการ และระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงทีแ่ตกตางกันก็อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีมได  
                      2) ความขัดแยงกันในบทบาทของนายอําเภอจะสงผลกระทบทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การทํางานเปนทีมได  
                       3)  ปจจัยทางดานสัมพันธภาพ  อันไดแก การไวเนื้อเชื่อใจ การติดตอส่ือสาร และการ
มีสวนรวมในการวินิจฉยัส่ังการของขาราชการ กํานันผูใหญบาน และชาวบานกับนายอําเภอจะสงผล
กระทบตอการทํางานเปนทีมได 
    มาลินี  ชวาลไพบูลย (2533, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง  ปจจยัทีส่งผลตอการทํางาน
เปนทีมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตกรุง เทพมหานคร  
โดยใชการประเมินผลพฤติกรรมของทีมในดานการรวมทีม  โครงสรางของทีม ทรัพยากรที่มี
โครงสรางของโรงเรียน กระบวนการของทีมกับประสิทธิภาพของการทํางานเปนทมีของโรงเรียน
ในดานการปฏิบัติ งานของโรงเรียนและความพึงพอใจของครู  ผลการวิจัยในดานประสิทธิภาพของ
โรงเรียนพบวาผลการปฏิบัติงานเปนทีมของโรงเรียนและความพึงพอใจของครูอยูในระดับปานกลาง         
ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพของโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพของโรงเรยีน มี  9  ปจจัย  จากทั้งสิ้น  16  ปจจัย  ไดแก  การสนับสนุน  การควบคุม  
การนิเทศ  ความขัดแยง  รางวัลสําหรับการปฏิบั ติงานของทีม   ความชดัเจนของบทบาทและ
เปาหมาย  การมีทักษะอยางเพียงพอ  การครองโรงเรียนและงาน  ขนาดของทีม  และขอบขายของ
การจัดการตามลําดับ 
   ศิริวรรณ โกมุติกานนท (2536, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพจริงและความคาดหวัง
ของการทํางานเปนทีมของทีมสุขภาพ   ตามการรายงานของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรสาขาอื่น
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ในดานองคประกอบการทํางานเปนทีม การพัฒนาทีมเพื่อสุขภาพ   กระบวนการทาํงานเปนทีม
เปนพลวัตของทีมสุขภาพ  โดยใชพยาบาลวิชาชีพ  40  คน  และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น  40  คน  
ที่ทํางานในโรงพยาบาลสังกดัสํานักงานการแพทย  กรุงเทพมหานคร  ใชแบบสัมภาษณสภาพจริง
และความคาดหวังเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของทีมสุขภาพเปนเครื่องมือ  ผลการวจิัยพบวา  สภาพ
จริงเกี่ยวกับองคประกอบการทํางานเปนทีมของทีมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนการ
พัฒนาทีมสุขภาพ  กระบวนการทํางานเปนทีม  การเปนพลวัตของทีมสุขภาพ  โดยรวมอยูในระดับ
นอย และพบวาอุปสรรคและปญหาในการทํางานเปนทมีของทีมสุขภาพ คือ นโยบายไมไดกําหนด
หนาที่รับผิดชอบของแตละวชิาชีพใหชดัเจน ไมมีการกําหนดเปาหมายในการทํางานเปนทีมของทีม
สุขภาพ  รองลงมาคือ   ขาดความรวมมือในการทํางานรวมกัน ตางคนตางทํางานมีปญหาขัดแยง ไม
ยอมรับบทบาทซึ่งกันและกนั ขาดความเขาใจในลักษณะขอบเขตในการทํางานของแตละวิชาชพี  
ไมมกีารประชมุปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกบัการทํางานเปนทีมของทีมสุขภาพ ไมมีการเรียนรู
พฤติกรรมของสมาชิกตองพึ่งมนุษยสัมพนัธ  ไมมีเวลา  เจาหนาที่มจีํานวนนอยตามลําดับ 

   สุนันทา  กมิาวะหะ (2538, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกดักรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  พบวา การ
วางแผนบุคลากรโรงเรียนดําเนินการ  โดยกําหนดอัตราใหเหมาะสมกบัหมวดวิชา  สวนการสรรหา
บุคลากรใหหลักเกณฑโดยดูจาก ความรู ความสามารถ  ปญหาดานการวางแผนและการสรรหา 
บุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่พบคือ  ขาดการวางแผนอยางมรีะบบและดานการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเอง โดยสงเขาประชุม   อบรม  
สัมมนา  ปญหาดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  อยูในระดับปานกลาง 
  ชุติมา  มาลัย  (2538, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ในการทํางานกับการทาํงานเปนทีมของอาจารยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยใชกลุมตวัอยางเปนอาจารยพยาบาลที่มีประสบการณการทํางาน  1  ปขึ้นไป  
จํานวน  295  คน  ผลการวจิัยพบวา  คาเฉลี่ยของการทํางานเปนทีมของอาจารยพยาบาล  โดยรวม
ทุกดานอยูในระดับดแีละเมื่อพิจารณาแตละดาน  คือ  การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  การ
ติดตอส่ือสารอยางเปดเผย  การทํางานรวมกัน  การสรางความคลองตัวในการทํางาน  อยูในระดับ
ปานกลาง  ในดานอายุ  ประสบการณทาํงาน  มีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทีมของ
อาจารยพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05  ในดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ   
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารและสัมพันธภาพในกลุมอาจารยมีความสัมพันธทางบวกกับการทํางาน
เปนทีมของอาจารยพยาบาล  และตัวแปรทีม่ีความสําคัญในการรวมกนั พยากรณการทาํงานเปนทีม
ของอาจารยพยาบาลอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ  คือ  สัมพันธภาพในกลุมอาจารย  พฤติกรรมผูนําของ
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ผูบริหารสภาพแวดลอมทางกายภาพ  และประสบการณในการทํางานเปนทีมของอาจารยพยาบาล
ตามลําดับ 
   วิลาวัลย  ไพโรจน (2540, บทคัดยอ ) ไดทําการวิจยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา อาจารยมีความ
คิดเห็นตอการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาวา ผูบริหารมีการปฏิบัติงานโดยรวม
และทุกงานในระดับปานกลาง  อาจารยที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเหน็ตอการบริหาร
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมแตกตางกัน  และมีความคิดเหน็แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในการบริหารงานวิชาการ  งานธุรการ  งานบรกิาร  และงานบริหารทั่วไป 
และอาจารยทีส่อนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีความคิดเห็นตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติระดับ.05 ในงาน
บริหารงานวิชาการและงานธุรการ 
                ประยูร  ธรรมสิทธิเวท  (2544, บทคัดยอ)  ไดทําการวจิัยเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการ
สรางทีมงานที่เปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 12  ผลการวิจัยพบวา  

 1)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรม 
สามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

       2)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

       3)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  จําแนกตามสถานภาพ จําแนกตามอายุราชการ และจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวม ไมแตกตางกนั 

        4)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียนไมแตกตางกนั 
สวนการจําแนกตามอายรุาชการ แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p < .05) 

        5)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงและคาดหวงัของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12 โดยรวมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (p < .05) 
                สุพิชฌาย  เจริญรักษ  (2545, บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ือง การสรางทีมงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามการรับรูของครูโรงเ รียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศกึษา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ผลการวิจัยพบวา 
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                      1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานแตละดานอยูในระดบัมาก   
                      2)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา   ตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 
แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
                      3)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา   ตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดฉะเชิง เทรา  โดยรวมและรายดาน จําแนกตามขนาด
โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.05) ยกเวนดานความสัมพนัธระหวางกลุม
แตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
                 สุรศักดิ์  ศรณรินทร  (2546, บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ือง  การสรางทีมงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดัสระแกว ผลการวิจยัพบวา 
                      1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวดั
สระแกว โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
                      2) การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยม   สังกัดกรมสามญั
ศึกษา  จังหวดัสระแกว  ตามทัศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  โดยภาพรวมและราย
ดานแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
                      3) การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยม   สังกัดกรมสามญั
ศึกษา  จังหวดัสระแกว ตามทัศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 10 ปขึ้นไปและมีประสบการณในการทํางานนอยกวา  10 ป  โดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
               

2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 

 
รีด ( Reed,  1990,  p.3190-A )  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การแสดงเปนตวัอยางและการประเมิน

โมเดลการพัฒนาทีม :  การศึกษาภาคสนาม   ในงานวิจัยนี้ได มีการแสดงใหเหน็เปนตวัอยางและ
ประเมินโมเดลการสรางทีม ไดอภิปรายถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางทีมในแงของ
ความแตกตางจากโมเดลการพัฒนาทีม “Team  Development  model”  (TDM) โมเดลการพัฒนาทีม
ถูกนําไปใชกบักลุมตัวอยาง  15 คน   ของบริษัทบริการดานคอมพิวเตอร  เพื่อวัดผลกระทบของ
โมเดลการพัฒนาทีมตอตัวแปร 3 ตัว  คอื ปฏิกิริยาของผูเขารวมใชโมเดล  บรรยากาศของกลุม
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ทํางานและความมีประสิทธิภาพในองคการ ผลการวิจัยพบวา ผู เขารวมการฝกอบรมรับรูวา
การใชโมเดลการฝกอบรมทีมนั้นเปนประโยชน 

   ออสติน  และบาลดวิน (Austin & Baldwin, 1991, p.21)  ไดทําการศึกษาเกีย่วกบัความ
รวมมือของอาจารยในมหาวทิยาลัยเนื่องจากพบวาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และการเพิ่มขึ้น
ของความรูตางๆทําใหอาจารยตองรวมมือกันทํางานโดยเฉพาะบทบาทในดานการสอนและงานวิจยั
ซ่ึงการรวมมือกันทํางานจะมปีระสิทธิภาพไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของสถาบันปรมิาณของงาน
และขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายประการ  ไดแก  ลักษณะของสมาชิก  คือ มีการสื่อสารที่ดี  สามารถเปน
ทั้งผูพูด  ผูฟง  เขียนไดชัดเจนสามารถแกไขความขัดแยงระหวางกันไดมีความรับรูถึงความแตกตาง
กันในบทบาท  และสามารถใชความแตกตางใหเปนประโยชนในกลุมไดในเวลาที่แตกตางกัน 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับภมูิหลังประสบการณทํางาน ขนาดของทีม  โครงสรางของทีม การติดตอ 
สื่อสารของทีม  ความแตกตางกันในสภาพของกลุม  ความยึดมั่นผูกพันของกลุมและระยะเวลาที่
รวมมือกันทํางานของกลุม 
  โคลบ (Kolb,1991, p.2563-A)  ไดทําการศึกษาวจิัยหาความสัมพันธระหวาง พฤตกิรรม
ผูนํากับการกระทําของทีมในสหรัฐอเมริกา  จํานวน 32  ทีม แบงเปนทีมทดลอง 16  ทีม  ไมทดลอง  
16  ทีม โดยมจีุดประสงคเพือ่เปรียบเทียบวา  พฤตกิรรมผูนําที่มีความสัมพันธกับการกระทําของทีม
ในกลุมทดลองและไมทดลอง  ซ่ึงไดกาํหนดพฤตกิรรมผูนํากลุมตามทฤษฎี  ตองมีลักษณะให
ความสําคัญกับบุคคลเทาเทียมกันโดยชวยไมใหเกิดการกระทบกระทัง่  ใหมีโอกาสปกครองตนเอง
เทาที่จําเปนในการปฏิบัติงานตองกระทําอยางเต็มความสามารถ   มีความมั่นคง  มีการประเมินผล
ทีมและเสริมแรงจูงใจ  ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถามพบวามีความแตกตางกันในการกระทําของทีม
ทดลองกับไมทดลอง  และพบวาพฤติกรรมของผูนํานั้นมีความสัมพนัธกับการกระทําของทีมอยางมี
นัยสําคัญ 
               ไอเรซ  (Ayres, 1993, p. 379-A)  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความสัมพันธระหวางผลผลิต
และความเปนอิสระของทีมงานและความมปีระสิทธิภาพของกระบวนการทํางานเปนทีม ผลการศึกษา
พบวาตวัแปรเกี่ยวกับกระบวนการของการสรางทีมงานและประสิทธิภาพของกระบวนการความสัมพันธ
กันในระดับสงูกับการประเมินคุณคาคือดานการแกไขปญหาของทีมงาน  ความสามารถที่จะใชและ
รับขอมูลปอนกลับ และความสามารถของทีมงานในการทํางานเปนทีมในปจจุบนั 
   โรบินสัน  (Robinson, 1994, p.926-A) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผูบริหารในทีมงานซึ่งศึกษา
โดยการประเมินการมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงานโดยนําเอาวิธีการทางมานุษยวิทยาและบทบาท
หนาที่ที่ไมดีของระบบราชการมาวิเคราะหดวย  ผลการศกึษาพบวา 
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          1) เงื่อนไขดีๆ  ตอการมีสวนรวมจะเกิดขึ้นเมื่อระบบการทํางานอยูในแนวเสนตรง
เดียวกับโครงสรางขององคกร 
          2)  สมาชิกผูปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงการทํางานเปนกลุมที่ดีมทีักษะ และสามารถให
คําปรึกษา  เปนผูที่ทําตัวเปนแกนกลางการพัฒนาทีมงานไดดีเยีย่ม 
           3) วัฒนธรรมของชาติเปนสิ่ งที่ มี อิทธิพลตอสวนรวม และไมเปนสิ่งผิดในการให
ความรวมมือ การเขารวมของสมาชิก  ผูปฏิบัติงานแตละคนและมีความหมายถึงความคิดของคําวา 
“ทีม” 
                 แอนเดอรสัน (Anderson , 1995,p. 3690-A)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การบริหารงานตาม
รูปแบบการสรางทีมงานของตนเองกับประเพณีนยิม  หรือแบบปรามิด  โดยศกึษาจากทัศนคติของ
นักการศึกษาในโครงการขยายโอกาสดานการบริการ พบวา  ทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการ
ทํางานและสภาวะผูนําแบบมสีวนรวม  มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติโดยกลุมตวัอยาง
จากเขตตะวันออก  เห็นวามทีัศนคติในทางบวกใน  2  ปจจัย  คือ  ตัวแปรสภาพแวดลอมการทํางาน
และตัวแปรสภาวะผูนําแบบมีสวนรวม กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเหน็เกี่ยวกบัการสื่อสารไปทาง
ลดลง 

  ฮอลล และโรเบิรต (Hall & Robert, 1999, p.3303-A)ไดศึกษาเกีย่วกับเรื่องการใชเวลาวาง
ในการวางแผนงานรวมกันเปนทีมในโรงเรียนดีลาแวร ซ่ึงเปนโรงเรียนปฏิรูปขนาดกลาง โดยมี
การจัดทีมงานครูที่มีระเบียบวินัยตางกันใหมาศึกษางานกบักลุมนักเรียนกลุมเดียวกนั  พื้นที่เดยีวกัน 
และตารางเวลาเรียนเดยีวกัน การวิจยัคร้ังนี้สรุปไดเปน 4 ประเด็น  สองประเด็นแรกคือ โรงเรียน
ตองประชุมหารือกันอยางตอเนื่องในเรือ่งการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลาง  และ
โรงเรียนตองวางแผนรวมกันอยางตอเนื่อง  คือเปนเรื่องปจจุบันและเปนความตองการใหดําเนนิ
ตอไปเรื่อย ๆ  อีกสองประเด็นหลังเปนสิ่งใหม ๆ สําหรับโรงเรียน ครูใหญตองเสนอการพัฒนา
อยางมืออาชีพ  โดยผานการทํางานเปนทีมและในการประชุมคณะครูตองใชกิจกรรมแบบทีมงาน  
เพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการทําหนาที่ของคณะครู 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดของผูบริหารและครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  2   ผูวิจัยใชแนวคิดของวูดค็อก (Woodcock,  1989,  pp.  
75-166)  มาเปนกรอบแนวคดิการวจิัย  11  ดาน   ดังนี ้
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    1)  บทบาทที่สมดุล (Balanced roles)  คือ  การผสมผสานความแตกตางของความสามารถ
โดยใชความแตกตางของบุคลิกภาพและวิธีการที่หลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณ  การที่จะ
ทําในสิ่งที่กลาวมานี้ไดตองอาศัยความกลมกลืนและบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน  การสราง
ทีมงานที่ดีจะตองเริ่มจากการคัดเลือกที่ดี  ซ่ึงคลายพอครัวที่จะเลือกชนดิของเครื่องปรุง  ปรุงอาหาร
จะตองมั่นใจในคุณภาพและปริมาณ  ดังนัน้ ผูบริหารที่จะสรางทีมงานจะตองหาจุดสมดุลสูงสุดของ
ทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุม  จากผลการวิ จัยชวยทําใหทราบวา  ทาํไมทีมงานจึง
ประสบความสํา เร็จและทําไมจึงประสบความลมเหลว โดยการวิเคราะหจากบทบาทที่จําเปนใน
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพตอไป 

  2)  วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เหน็พองตองกัน (Clear Objective and Agree 
Goals)  ทีมงานใด ๆ ก็ตาม  ไมสามารถทํางานใหเกิดประสิทธิภาพไดถาปราศจากความตองการที่
จะทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และถาวัตถุประสงคมีความแจมชดั  มีเปาหมายที่ตกลงรวมกนั
จะทาํใหมองเห็นผลสําเร็จของงาน  ดังนั้น  ทีมงานที่ดีจําเปนตองมีวัตถุประสงคและแนวทางในการ
ดําเนินการอยางชัดเจน  โดยพยายามใหชองทางระหวางวัตถุประสงคของทีมกับวัตถุประสงคของ
แตละบุคคลมีชองวางใหนอยที่สุด  กลาวคือ  ทีมงานทีม่ีประสิทธิภาพตองตระหนกัถึงชองวางของ
ทีมกับปจเจกบุคคลเพราะบางคนไมมีความพอใจ เนื่องจากวัตถุประสงคสวนตัวไมบรรลุผล  ฉะนั้น
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ตองเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในทีมงานมีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของทีมงาน  เพื่อใหเขาเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ  โดยยึดหลัก
ที่วาใหสมาชกิทุกคนบรรลุวตัถุประสงคสวนตวัใหมากที่สุด  ในขณะเดยีวกันก็รักษาวัตถุประสงค
ขององคการดวย   

  3)  การเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อการแกไขปญหา  (Openness  and Confrontation)  
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  สมาชิกในทมีงานจะตองสามารถแสดงทัศนวิจารณ   ใหความเหน็
เสนอแนะขอแตกตางโดยปราศจากความกลัว  ไมมีทีมงานใดจะประสบความสําเรจ็โดยปราศจาก
บรรยากาศของความเขาใจกนัและที่ใดที่มสีมาชิกไมสามารถแสดงตนไดอยางเปดเผย ความพยายาม
และความคิดสรางสรรคที่จะหดหายไป  และในทํานองเดียวกันความตองการของสมาชิกตองการ
เผชิญปญหามากกวาตองการที่จะหลีกเลี่ยง   ทีมงานที่มีประสิทธิภาพยอมไมหลีกเลี่ยงปญหา
ที่เล็กนอยหรือปญหาที่ไมพอใจ  ทีมงานตองเผชิญปญหาเหลานั้นอยางจริงใจและเต็มใจ 

  4) การสนับสนุนและการไววางใจตอกนั  (Support and Trust)  การสนับสนุนและความ
ไววางใจโดยธรรมชาติแลวจะตองไปดวยกัน   ถาปราศจากสิ่งใดสิง่หนึ่งแลวไมสามารถจะอยูได  
ทั้งสองอยาง  การสนับสนุนและการไววางใจจะไดรับผลสําเร็จอยางดีทีสุ่ด  ถาสมาชิกแตละคนใน
ทีมงานไมมีความรูสึกวาจะตองปกปองงานที่ เขารับผิดชอบ  สมาชิกรูสึกวาสามารถพูดไดอยาง
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ตรงไปตรงมากับสมาชิกในทีมอื่น ๆ ไดทั้งดีและไมดี  คนเราไมวาจะอยูในครอบครัวหรือในที่
ทํางานก็ตามจะไมแสดงความรู สึกอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย นอกเสียจากเขาเหลานั้นจะมี
ความรูสึกวาคนอื่น ๆ แสดงอยางตรงไปตรงมา 

  5)  ความรวมมือและการใชความขัดแยงในการสรางสรรค  (Co – operation and Conflict)  
ความรวมมือกค็ือ  การที่แตละคนจะถูกมอบหมายและพรอมที่จะเกีย่วของกับการงานที่ทํา  พรอมที่
จะแบงปนทักษะ  สารสนเทศกับคนอื่น ๆ ใชความคิดของตนในทีมงานเปดเผยจุดออนจุดแข็งของ
ตนเอง  ถาขาดความไววางใจและความเปดเผยในทีมงาน  ความรวมมือกจ็ะไมเกิดขึ้น 
         ส่ิงสําคัญก็คือ สมาชิกในทีมงานสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา  โดยปราศจาก
ความกลัววา “โง” ผูนํากลุมหรือทีมจะตองทํางานอยางเต็มความสามารถในอันที่จะเกิดความรวมมอื
เพราะถาปราศจากความรวมมือเสียแลว  การงานที่แทจริงก็จะไมเกิดขึ้น  เมื่อบรรยากาศของการ
ทํางานเปนไปดวยความรวมมือ  สมาชิกพรอมที่จะเกีย่วของกันและมขีอผูกพันขาวสารขอมูลจะถูก
แบงปนกนัมากกวาการปดบงัแตละคนจะฟงความคิดเหน็ของคนอื่น ๆ ความรวมมอืนี้สนับสนุนให
สมาชิกในทีมงานมีขวัญและกําลังใจสูง แตละคนยอมรับจุดออนจุดแข็งซึ่งกันและกันและความรู
ความสามารถและประสบการณตาง ๆ ก็จะถูกนํามาใชโดยกระบวนการของทีม 

   6)  กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound Procedures)   เปนกระบวนการทํางานทีต่อง
ยืดหยุนไดเหมาะสมสอดคลองกับความตองการในสถานการณหนึ่ง ๆ  กลาวคือ  มคีวามสมดุลกัน
ระหวางเวลา ทรัพยากรกับวธีิการตัดสินที่จะใชในแตละเร่ือง การตัดสินใจที่สมาชิกมีความเหน็พอง
นับวาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด     

   7)  ภาวะผูนาํที่เหมาะสม (Appropriate Leadership   ผูนําจะตองกระจายอยางทัว่ถึงในหมู 
สมาชิก  เมื่อมีความตองการผูนําเกิดขึ้น  สมาชิกมีโอกาสเปนผูนําตามความตองการในสถานการณ
นั้น ๆ ทุกคนยอมรับในความรูความสามารถของกันและกัน  ผลัดกันเปนผูนาํและผูตาม 
                8)  การทบทวนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  (Regular Review)  ทีมงานจะตองใชเวลา
ในการประเมนิพฤติกรรม  และเรียนรูความผิดพลาดในการทํางานของกลุม  ซ่ึงควรจะตองทบทวน
บทบาทอยางสม่ําเสมอ  เพื่อจะไดแกไขขอบกพรองในการทํางาน  อาจจะทบทวนระหวางการ
ทํางานหรือภายหลังจากการทํางานเสร็จแลว  การทบทวนการทํางานก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึง่ที่
จะชวยใหทีมงานไดรับประสบการณเพิ่มขึ้น และการพฒันาทีมงานอยางมีสติวิธีการในการทบทวน
การทํางานมีหลายวิธี  ซ่ึงแตละวิ ธี เหลานี้จะเกี่ยวของกับการไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคล  หรือของทีมงานโดยสวนรวมสําหรับวิธีการที่ใชกันมากมี  3  วิธี คือ 

         (1)  ทีมงานดําเนนิการทบทวนปฏิบตัิงานดวยตนเอง 
                       (2)  การใชผูสังเกตการณ 
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           (3)  การใชโทรทัศนวงจรปดหรือวดีทีัศน 
   9)  การพัฒนาตนเอง (Individual Development)   การผสมผสานความรูทักษะ  ประสบการณ

ที่แตกตางกนัของสมาชิก   ดังนั้น  ทักษะและความชํานาญของสมาชิกแตละคนจึงมีความสําคัญ  
ทุกคนจึงตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะตองคนหาและรวบรวมทักษะตาง ๆ  
ของแตละบุคคลและผลิตผลที่ดีกวา ในขณะเดียวกนัประสิทธิภาพของทีมจะมีมากขึ้น  ถาหากทมี
ไดรับความสนใจตอการพัฒนาทักษะของแตละคน  เมื่อกลาวถึงการพัฒนาบคุลากรมักจะมอง
ในเรื่องของทกัษะและความรูของแตละคนมีอยู  เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น 

10)  ความสัมพันธระหวางกลุม (Sound inter – Group) การมีความสัมพันธอันดีระหวางกลุม
โดยมีความเขาใจและยอมรับตลอดจนชวยเหลือระหวางกลุมโดยปราศจาการแขงขัน  ดังไดกลาว
มาแลววา  ทีมงานจะมีประสิทธิภาพไดจะตองประกอบดวยลักษณะตาง ๆ   9  ประการ  ที่จะชวยให
การทํางานประสบผลสําเร็จ ถาขาดสัมพันธที่ดีระหวางกลุมหรือภายในกลุมแลวกย็อมเปนอุปสรรค
ไดเชนเดียวกนัถาหากความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมเปนไปอยางดีแลว  การทํางานของกลุม
ก็จะราบรื่น  และเปนไปอยางสรางสรรค  มีการสนับสนุนเกื้อกูลกนัและชวยแกปญหาอุปสรรคและ
ขอยุงยากก็ผานพนไปได   แตถากลุมไมมีความสัมพันธที่ดีตอกันแลวการแขงขันชิงดีกัน  การขัดแยง
และการทะเลาะเบาะแวงก็จะแพรกระจายออกไป 

 11) การสื่อสารที่ ดี  (Good Communications) กระบวนการในการสงขาวสารระหวาง
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพือ่ใหเกดิความเขาใจและสามารถประสานงานใหฝายตาง ๆ  
ปฏิบัติงานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ  การสื่อสารที่ดีเปรียบเสมือนน้ําหลอล่ืนสําหรับ
เครื่องจักร  บางทีคนเรามักพูดอยู เสมอ  ๆ วา ในทกุ ๆ องคการวา   “การสื่อสารของเราแย”   
หากถามถึงกลุมปฏิบัติจะไดรับคําตอบเหมือน ๆ กนัวาการสื่อสารในองคกรของเราตองมีการ
ปรับปรุง  ส่ิงดังกลาวไมใชเรื่องประหลาดเลย ถาเราพิจารณาความซับซอนของรูปแบบการสื่อสาร
ในองคการ  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปนความตองการของหนวยงานหรือองคการทุกประเภท 
 
 
 
 
 
 


