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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดรวบรวม  แนวคดิ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้  
  2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี  เขต 1 
   2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  2.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         2.3.1  ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         2.3.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.4  แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการสรางทีมงาน 
        2.4.1  ความหมายของทมีงานและการสรางทีมงาน 
        2.4.2  วัตถุประสงคของการสรางทีมงาน 
        2.4.3  ความสําคัญและคุณประโยชนของการสรางทีมงาน 
        2.4.4  ประเภทของทีมงานและลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   
  2.5  เทคนิคการสรางทีมงาน 
        2.5.1  กระบวนการการสรางทีมงาน  และหลักการพัฒนาทีมงาน 
        2.5.2  ทักษะที่จําเปนสําหรับการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล    
         2.5.3  ขอจํากัดของการสรางทีมงาน          
  2.6  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวความคดิของ     
ปารคเกอร  (Parker, 1990, pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา  114-122) 
       2.6.1  ความชดัเจนของวัตถุประสงค      
      2.6.2  บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตรอง   
      2.6.3  การมีสวนรวม   
      2.6.4  การรับฟงซึ่งกันและกัน   
      2.6.5  ความไมเห็นดวยในทางบวก   
        2.6.6  ความเหน็พองกัน   
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       2.6.7  การสื่อสารที่เปดเผย 
       2.6.8  บทบาทและการมอบหมายงานที่ชดัเจน   
       2.6.9  ภาวะผูนํารวม   
                       2.6.10  ความสัมพันธกับภายนอก         
       2.6.11  รูปแบบการทํางานทีห่ลากหลาย   
      2.6.12   การประเมินผลงานของตนเอง                                    
   2.7  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
           2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
                      2.7.2  งานวิจยัตางประเทศ 
  2.8  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
  มีรายละเอียด  ดังนี ้

2.1  สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   

  การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย  ไดเกิดขึ้นตามเจตนารมณของทุกฝาย        
ในสังคมไทย  โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ซ่ึงเปนฐาน
ที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติ
ใหไดมาตรฐาน  และจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
คือ  ปฏิรูปการเรียนรู  ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  ปฏิรูปครู  อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา  ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมเคยมี
มากอนของการศึกษาไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  ซ่ึงได
หลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา  คือ  ทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   
และกระทรวงศึกษาธิการ  เปนหนวยงานเดียวกัน  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีโครงสรางใหม
เปนระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ระดับกระทรวง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม  และกาํกบัดแูลการศกึษาทกุระดบัและ
ทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล  มีหนวยงานหลักที่เปนนิติบุคคล  5  สวนราชการ  คือ 
   1)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   2)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   3)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   4)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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   5)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ระดับพื้นที่  มีผลใหมีการหลอมรวม  โดยหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด  และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ  และจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ          
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  37  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมีอํานาจและหนาที่  
ดังนี้ 
  1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความตองการของทองถ่ิน 
  2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 
  4)  กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา 
  5)  ศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม   
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
   7)  จัดระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  และประเมินผลสถานศกึษา  ในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
   8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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    9)  ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษา
ในเขตพืน้ที่การศึกษา 
   10)  ประสาน  สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
   11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานกังานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศึกษา 
                   12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกีย่วกบักิจการภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา  จาํนวน  175  เขต  ในเบื้องตน 
และกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ประกอบดวย  6  กลุมงาน  ดังนี ้
   1)  กลุมอํานวยการ   
   2)  กลุมบริหารงานบุคคล   
   3)  กลุมนโยบายและแผน  
   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา   
   5)  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 1 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  มีเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวน  3  เขต  ดังนี ้
  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต  1  ประกอบดวย  อําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง 
และอําเภอหนองใหญ 
  สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี เขต  2  ประกอบดวย  อําเภอพานทอง  อําเภอพนัสนิคม 
อําเภอบอทอง  และกิ่งอําเภอเกาะจนัทร 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ประกอบดวย  อําเภอศรีราชา  อําเภอเกาะสีชัง
อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  1  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยมี
อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา  ในเขตอําเภอเมืองชลบุรี  อําเภอบานบึง  และ
อําเภอหนองใหญ  มีจํานวนสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  138  แหง  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จํานวน  96   แหง   และสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาเอกชน   จํานวน  42  แหง  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1, 2549, หนา 6-11) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ดําเนินการบริหารจัดการตามโครงสรางที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  6  กลุมงาน  และไดเพิ่มงานของหนวยตรวจสอบภายในซึง่เปนภารกจิ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองปฏิบัติ  รวมเปน  7  กลุมงาน  ประกอบดวย   
   1)  กลุมอํานวยการ   
   2)  กลุมบริหารงานบุคคล   
   3)  กลุมนโยบายและแผน  
   4)  กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา   
   5)  กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   6)  กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน   
    7)  หนวยตรวจสอบภายใน 
  สรุปไดวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ไดดําเนินการบริหารงาน  และ
การจัดการศึกษาตามแนวนโยบาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวิจัยเลือกศึกษาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเดิม  จํานวน  
84  แหง  ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาในสังกัดนี้เปนสถานศึกษาที่ตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเดิม
ซ่ึงมีหนาที่ทําตาม  มาเปนการทํางานอยางเปนทีมดวยตนเองทั้งระบบ  โดยยึดนโยบายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก 
 

2.2  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   

  การปฏิรูปการศึกษาในดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร
จัดการศึกษา   โดยยึดหลัก   ความมีเอกภาพเชิงนโยบาย   มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
เนนการกระจายอํานาจ  และการมีสวนรวมของทองถิ่นเปนสําคัญ  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ในฐานะผูนํา  จึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  ในการสนับสนุนและสรางทีมงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และสถานศึกษา  ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปน
ผูบริหารมืออาชีพ  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ทําหนาที่บริหารทีมงานใหเกิดประสิทธิผล  และ
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จัดการสถานศึกษาใหไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค  เนนการทํางานแบบมีสวนรวม  โดยตอง
วางแผนรวมกันกับบุคลากร  ในการกําหนดนโยบาย  แนวปฏิบัติ   การควบคุม  ติดตามประเมินผล
การทํางาน  สรางขวัญและกําลังใจ  ตลอดจนชวยกันรักษาสถานศึกษาใหดํารงอยูไดในสังคม
อยางมั่นคง   

2.3  การบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          

    
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ในมาตรา 4  วรรค 5  กลาววา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และมาตรา 16  กลาววา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวย  การศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวา  
12  ป  กอนระดับอุดมศึกษา  การแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  (วิชาการสูตรไพศาล, 2546, หนา  10,15)  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกกฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2546 
ตามความในขอ 1  และ 2  สรุปไดวา  การศึกษาที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหแบงเปน  3  ระดับ  คือ  
ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยที่ในระดับมัธยมศึกษานั้น
ใหแบงยอยเปน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  แบงเปน  2  ประเภท  คือ  ประเภทสามัญศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา  2)  สถานศึกษามีหนาที่รับผิดชอบจัดการพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  และสถานศึกษามีอิสระ  สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามสภาพบริบทของ
แตละทองถ่ิน  (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป., หนา  14)   

  2.3.2  ขอบขายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ไดจัดการบริหารงานตามระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  วาดวย  อํานาจหนาที่และการแบงสวนราชการของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1, 2547, หนา 37-38)  
โดยมีการแบงสวนราชการภายในเปน  4  กลุม  คือ  กลุมอํานวยการ  กลุมจัดการศึกษาและพัฒนา
วิชาการ  กลุมกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ  และกลุมบริหารงานบุคลากร  ซ่ึงสถานศึกษาไดมี
การแบงกลุมงานหลักทั้ง  4  ออกเปนอีกหลายงาน  ในการทํางานแตละงานผูบริหาร  มีภารกิจที่ตอง
รับผิดชอบบริหารงานทุกดาน  โดยมอบหมายและแตงตั้งผูรับผิดชอบในแตละงาน  ในการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเรจ็  จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาตองรวมมือกันปฏิบัติงานเปนทีม  

2.3.1  ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การสรางทีมงานจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล   
 

 
          
   
  หัวใจของการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ตองอาศัย 
ความรวมมือ  รวมใจ  จากการทํางานรวมกันของคณะบุคคล  ทุกคนในองคกรตองรูสึกวาตนอยูใน   
“ทีม”  เดียวกัน  รวมแรงรวมใจใหประสบผลสําเร็จรวมกัน  ผูบริหารจึงตองสรางทีมงานขึ้นในองคกร 
และกระตุนใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหนึ่งของทีม 
   ฟรานซิส  และยัง  (Francis & Young, 1979, p. 8)  กลาวถึงทีมไววา  หมายถึงกลุมบุคคลและ
ผูมีพลัง  มีความผูกพันรับผิดชอบที่จะทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  สมาชิกในทีมเปนผูที่
ทํางานรวมกันไดดี และรูสึกเพลิดเพลินที่จะทํางานนั้น สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง  ในขณะที่
เคซสบอม  (Kezsbom, 1990, p. 51)  มีความเห็นวา  ทีม หมายถึง  การมอบหมายพิเศษใหกับกลุมบุคคล  
ซ่ึงมีเปาหมายรวมและตระหนักถึงบทบาทที่ตองพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน และทราบวาจะใช
ความสามารถที่มีอยูของแตละคนใหสัมพันธกันอยางไร  เพื่อรวมพลังกันในอันจะนําความสําเร็จ
มาสูงานที่ไดรับมอบหมาย  ดังที่ปารคเกอร (Parker, 1990, p.16)  กลาววา  ทีมเปนกลุมบุคคลที่มี
ความสัมพันธและตองพึ่งพากันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ  
คนกลุมนี้มีเปาหมายรวมกันและยอมรับวาวิธีเดียวที่จะทํางานใหสําเร็จ  คือ  การทํางานรวมกัน 
ในสวนของ เจิมจันทน  ทองวิวัฒน  และปณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา (2531, หนา 2)  อธิบายวา  
ทีมประกอบไปดวยบุคคลซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง  เพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จ
อยางมีคุณภาพ  คลายคลึงกับความคิดที่วา  ทีม  คือ  กลุมคนที่มีจุดมุงหมายรวมกัน  และตองการ
ทํางานรวมกัน  เพื่อใหจุดมุงหมายสัมฤทธิผล  (ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 2548, หนา 10)  สวน  
ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และคนอื่นๆ (2546, หนา 10)  เขียนถึงทีมงานวา  หมายถึง  กลุมคนที่ตอง
มาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน  และเปนการรวมตัวที่จะตองอาศัยความเขาใจ  ความผูกพัน  
และความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม  เพื่อที่สมาชิกแตละคนจะสามารถทํางานรวมกัน  
จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมได  และในทํานองเดียวกัน  วีระวัฒน  พงษพยอม  
(2533, หนา 14)  มีความเห็นวา  ทีม คือ กลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  
โดยสมาชิกตองเสียสละความเปนสวนตัวเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

2.4.1  ความหมายของทีมงานและการสรางทีมงาน 

2.4  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสรางทีมงาน 
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  เชอเมอฮอรน  ฮัน  และออสบอน (Shermerhorn  Hunt & Osborn, 1994, p. 328)  นิยาม
การสรางทีมงานวา  หมายถึง  กิจกรรมที่ไดวางแผนไวลวงหนาเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
การทํางานของกลุมบุคคล  โดยริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลงอันจะนําไปสูการพัฒนาทีมงานและ
เพิ่มประสิทธิผลในการทํางานของกลุม  จุดเนนของการสรางทีมงาน  อยูที่การใหกลุมบุคคลทํางาน
รวมกัน เพื่อใชวิธีการแกปญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน  สวนแนวคิดของวารนีย  
(Varney, 1977, p. 152)  การสรางทีมงาน  หมายถึง  กระบวนการของการพัฒนากลุมบุคคลที่ทํางาน
ดวยกัน  เพื่อที่จะใหบุคคลเหลานั้นไดเรียนรูวาจะทําอยางไรจึงจะสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ของทั้งตนเอง  ของกลุม  หรือขององคกรในขณะเดียวกันไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ วูดคอค  และฟรานซิส (Woodcock  &  Francis, 1994, p. 1)  ที่กลาววา 
ทีมเปนกลุมบุคคลที่ตองสัมพันธกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  วูดคอคและฟรานซิส 
เห็นวาบุคคลจํานวน  50  คน  ไมใชทีม  ถาเขาเหลานั้นไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกันและไมมีเปาหมาย
รวมกัน  จะเปนทีมตอเมื่อสมาชิกมีกิจกรรมผูกพันกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน  ซ่ึงคลายคลึงกับ
ปยพักตร  สินบัวทอง  (2545, หนา 44)  ที่ใหคําจํากัดความของการสรางทีมงาน  คือ  การกอรางบุคลากร
ในลักษณะกลุม เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี  และสามารถปฏิบัติงานดวยความรวมมือ  เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงครวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  และสุนันทา  เลาหนันทน  (2549, หนา 62)  สรุปถึง
การสรางทีมงานวา  หมายถึง  ความพยายามทําใหกลุมสามารถเรียนรูการวินิจฉัยปญหา  เพื่อปรับปรุง
ความสัมพันธตางๆ ในการทํางานใหดีขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซ่ึงความสัมพันธเหลานี้
จะมีผลตอการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย 
   จากความหมายดังกลาวขางตน  การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การที่บุคคลหลายคนกระทํา
กิจกรรมรวมกัน  มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน  มีความสัมพันธกัน และมีจุดประสงค
หรือความคาดหวังรวมกัน โดยมีแนวทางในการสรางความรวมมือรวมใจในการทํางานเพื่อให
บรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ  เปนประโยชนตอองคกร  ตอสมาชิกในทีม  และผูรวม
ทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น  องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของทีมงาน  มีดังนี้ 
  1)  ตองประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป 
  2)  บุคคลในกลุมตองมีปฏิสัมพันธตอกัน 
  3)  บุคคลในกลุมตองสัมพันธตอกันอยางมแีบบแผน 

 4)  บุคคลในกลุมตองตองพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน 
 5)  บุคคลในกลุมถือวาตนเองเปนสมาชิกของทีมงาน 

 6)  บุคคลในกลุมมีวัตถุประสงคและเปาหมายเดยีวกัน 
 7)  บุคคลในกลุมคิดวาการทาํงานรวมกนัชวยใหงานสําเรจ็ 
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 8)  บุคคลในกลุมมีความสมัครใจที่จะทํางานรวมกนั 
 9)  บุคคลในกลุมมีความเพลิดเพลินที่จะทํางานและผลิตผลงานคุณภาพสูง 

             10)  บุคคลในกลุมพรอมที่จะเผชิญปญหารวมกัน 
               สําหรับการสรางทีมงาน  (Team Building)  สรุปไดวา  หมายถึง  กระบวนการพัฒนา
กลุมบุคคลที่ทํางานดวยกนัอยางมีแบบแผน  เพื่อที่จะใหบุคคลเหลานั้นไดเรียนรูวาจะทําอยางไรจงึ
จะสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายของตนเอง  ของกลุมหรือของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสทิธิผล 
 ดังนั้น  ผูบริหารงานที่จะประสบความสําเร็จ  จําเปนจะตองหลอหลอมทีมงานใหเปน      
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน  รูจักหาวิธีจูงใจที่ใหเขาเหลานั้นทํางานดวยความสมัครใจและเต็มใจ 
  2.4.2  วัตถุประสงคของการสรางทีมงาน 
  จุดเนนของการสรางทีมงาน  คือ  การทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
การสรางทีมงานจึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญ  (สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 63-64)  ดังนี ้
 1)  เพื่อสรางความไววางใจกนัในหมูสมาชิกทีมงาน 
 2)  เพื่อแสวงหาวิธีแกไขปญหารวมกัน  สมาชิกของทีมจะทํางานไดดีขึ้นเมื่อมี
การเปดเผย จริงใจตอกัน เมื่อมีปญหาจะไดชวยกันแกไข 
  3)  เพื่อเสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญใหมากขึ้น  ชวยใหการทาํงานมปีระสิทธภิาพ
และประสิทธิผล  เปนการใชศักยภาพของทีมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 4)  เพื่อใหขอมูลยอนกลับในทางสรางสรรคแกองคกร 
 5)  เพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่จะรับฟงความคิดเห็นและขาวสารของผูอ่ืนอยางตั้งใจ 
และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
 6)  เพื่อพัฒนาทักษะในการแกปญหารวมกนั 
 7)  เพื่อชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล  เนื่องจากไดเรียนรูทักษะสัมพันธระหวาง
บุคคลเพิ่มขึ้นจากการไดทํางานรวมกัน  มีความพรอมที่จะทํางานรวมกันมากขึ้น 
 8)  เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคใหสมาชิกของทีม 
 9)  เพื่อเสริมสรางขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 10)  เพื่อปรับปรุงการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 
  โดยสรุป  วัตถุประสงคหลักของการสรางทีมงาน  ก็เพื่อปรับปรุงความสัมพันธตางๆ 
ในการทํางานใหดีขึ้น  โดยใชพลังของกลุมชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในการทํางาน  โดย
สมาชิกในทีมมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติ  และมีความพึงพอใจเพื่อนรวมงาน 
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        2.4.3  ความสําคัญและคุณประโยชนของการสรางทีมงาน 
  การทํางานเปนทีมมีความสําคัญตอการทํางานในองคกรเปนอยางมาก  ไมเพียงแตทีมงาน 
จะชวยทําใหวัตถุประสงคของหนวยงานบรรลุเปาหมายเทานั้น  แตทีมงานยังจะเปนองคประกอบ 
ที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศการทํางานของหนวยงานนั้นอีกดวย  หนวยงานมีความจําเปนที่จะตอง
สรางทีมงานดวยเหตุผลตอไปนี้  คือ 
 1)  งานบางอยางไมสามารถทําสําเร็จเพียงคนเดียว 
  2)  หนวยงานมีงานเรงดวนที่ตองการระดมบุคลากร  เพือ่ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา
ที่กําหนด 
  3)  งานบางอยางตองอาศัยความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหลายฝาย 
  4)  งานบางอยางเปนงานที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ  ตองการความรวมมือ
อยางจริงจังจากทุกฝายที่เกี่ยวของ 
  5)  เปนงานที่ตองการความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เพื่อแสวงหาแนวทาง  วิธีการและ
เปาหมายใหมๆ  
  6)  หนวยงานตองการสรางบรรยากาศของความสามัคคีใหเกิดขึ้น   
 การทํางานเปนทีมนอกจากจะมีผลดีตอองคกรโดยสวนรวมแลว  ยังมีผลดีตอสมาชิก
แตละบุคคลในทีมงานนั้นดวยเหตุผล  3  ประการ  คือ 
  1)  ทีมงานเปนการรวมเอาทรัพยากรมนุษยที่มีคาที่สุดขององคกรเขาดวยกัน  ทําให
สามารถปฏิบัติงานที่บุคคลเพียงคนเดียวไมอาจทําได  เพราะนอกจากจะไดแรงกายแรงใจเพิ่มขึ้น  
ยังจะไดความคิดหลายแงหลายมุมมาผสมผสานกัน  ทําใหศักยภาพแฝงที่แตละคนมีอยูถูกนํามาใช
ไดมากขึ้น                        
  2)  ทีมงานทําใหมีการมอบหมายใหรับผิดชอบ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความถนัด  
ความเชี่ยวชาญและความพอใจของแตละคน เปนการทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน ยังผลให
แตละคนมีโอกาสสรางหรือพัฒนาความสามารถดานอื่นๆ ใหดีขึ้น  โดยการเรียนรูจากสมาชิก
ผูรวมงาน 
 3)  ทีมงานชวยใหสมาชิกแตละคนไดรับการตอบสนองความตองการทางสังคม         
อันไดแก  ความรัก  การยอมรับซึ่งกันและกัน  อันจะเปนบันไดนําไปสูความสําเร็จในชีวิตการทํางาน
ในที่สุด 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม  จะพบวาการสรางทีมงานชวยทําใหองคกรสามารถรวมพลัง
ในการปฏิบัติงาน  ทําใหงานที่ยากลําบากเพียงใดก็สามารถประสบผลสําเร็จไดไมยากนัก  เมื่อผล
การปฏิบัติงานดีขึ้นทั้งดานคุณภาพและปริมาณ  สงผลใหองคกรเจริญกาวหนาทัดเทียมคูแขง  หรือ
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พรอมที่จะนําหนาคูแขง  ผลประโยชนจึงตกอยูกับทั้งองคกรและสมาชิกของทีมงาน  ซ่ึงสิทธิโชค  
วรานุสันติกุล  (ม.ป.ป., หนา 37-39)  ณัฎฐพันธ  เขจรนันท  และคนอื่นๆ (2546, หนา 43-45)  และ
ยงยุทธ  เกษสาคร (2541, หนา 183-184)  ตางกลาวถึงคุณประโยชนของทีมงานสรุปไดดังนี้ 
  1)  โดยท่ัวไปพบวาผลการปฏิบัติงานของกลุม/ทีม จะมีประสิทธิผลดกีวาการทํางาน
โดยบุคคลเพียงคนเดียว 
 2)  เมื่อมกีารเปรียบเทียบการตดัสินใจโดยกลุมกับการตดัสนิใจ โดยบคุคลเพียงคนเดยีว  
พบวาการตดัสินใจโดยกลุมจะมีประสิทธิภาพมากกวา  และแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวา 
 3)  บุคคลเรียนรูที่จะเปนผูมีคานิยมในการชวยเหลือผูอ่ืน เมตตาปรานี มีความรับผิดชอบ  
เขาใจผูอ่ืน  เสยีสละ ฯลฯ จากการที่เขาไดเขาเปนสมาชิกกลุม 
 4)  การแสดงออกของอารมณตางๆ เชน  สนุกสนาน  ตื่นเตน  ราเริง  ผิดหวัง  
สมหวัง ฯลฯ  เหลานี้จะมีความเขมขนสูงกวาปกติเมื่อบุคคลอยูในกลุมมากกวาเมื่ออยูเพยีงคนเดยีว 
 5)  คุณภาพการใชชีวิตประจําวันจะสูงขึ้นเพราะกลุม  เนื่องจากไดมีการแบงงานกัน
ทําตามความเชี่ยวชาญของแตละคน 
 6)  การขจัดความขัดแยงสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวา  เมื่อไดอยูรวมกัน
ในกลุม  การจัดการกับอิทธิพลทางสังคมก็ดีกวา  ถาไมมีกลุมก็จะไมมีมาตรฐานของสังคม  ไมมีคานิยม
ของสังคม  ไมมีกฎระเบียบของสังคม  ความเจริญยอมเกิดขึ้นไมได 
        7)  เอกลักษณของบุคคล  การยอมรับนับถือในตนเอง  สมรรถภาพทางสังคมของ
คนเรา  ลวนแลวแตไดรับการกลอมเกลาหรือหลอหลอมจากสังคมทั้งสิ้น  และเพิ่มพูนการยอมรับ
นับถือระหวางกัน 
 8)  ถาปราศจากการรวมมือกันระหวางคนเราแลว  กลุมและองคกรทั้งหลาย
ยอมอยูรอดไมได                                                                                                       

          9)  สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับสมาชิก 
        10)  สรางความมั่นคงในอาชีพ 
        11)  สรางความสัมพันธในงาน   สรางมิตรสัมพันธ 
        12)  งานดีมีคณุภาพ 

 13)  เพิ่มผลผลิตของงาน 
  14)  รับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  
  15)  บอกถึงความรับผิดชอบ 
  16)  พัฒนาความคิดสรางสรรค  
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        2.4.4  ประเภทของทีมงานและลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  

  การจะใชทีมใหมีประสิทธิภาพจะตองคํานึงถึงลักษณะของงาน  และเปาหมายขององคกร  
โดยเลือกจัดตั้งทีมงานตามวัตถุประสงคและขอจํากัดขององคกร  การจัดแบงทีมออกเปนประเภท
ตาง ๆ นั้น  ไดมีนักวิชาการหลายทานแบงประเภททีมงานไว  ดังนี้ 
 ณัฏฐพันธ   เขจรนันทน  และคนอื่นๆ (2546, หนา 18 -22) แบงประเภทของทีมงานวามี
รูปแบบพื้นฐานที่นิยมใชงานอยู  3  แบบ  ไดแก 
  1)  ทีมแกปญหา  (Problem-solving Team)  มีรูปแบบที่คลายคลึงกับรูปแบบการทํางาน
เปนทีมแบบดั้งเดิม  ที่เริ่มมีการใชทีมงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
และประสิทธิภาพของงาน  หรือที่เรียกวา “ทีมคุณภาพ  (Quality  Team)”  โดยที่ทีมงานจะประกอบดวย
สมาชิกที่ทํางานรวมกันในแผนกเดียวกัน  หรือหนวยงานใกลเคียง  มารวมตัวกันเพื่อประชุม  
แลกเปลี่ยนขอมูล  ปญหา และความคิดเห็นรวมกัน  โดยทีมแกปญหาจะมีอํานาจหนาที่ในการเสนอ
ความคิดเห็น  และอาจจะชวยผลักดันใหเกิดการนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติ  แตจะไมมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติโดยตรง    
 2)  ทีมบริหารงานดวยตัวเอง  (Self-managed  Work  Team)  พัฒนาขึ้นจากทีม
แกปญหาอีกขั้นหนึ่ง  เพราะทีมแกปญหาไมสามารถทําใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา
ในงานและกระบวนการตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรม  เพียงแตทีมงานจะใหขอเสนอแนะในการแกปญหา
เทานั้น  ถาสมาชิกในทีมไมมีความรูสึกวาเขามีสวนรวมในผลงาน แตตองปฏิบัติงานตามคําส่ัง  
หรือทํางานเพื่อเล้ียงชีพเทานั้น  เขาก็จะไมใสใจนําศักยภาพที่มีอยูมาใชอยางเต็มที่  โดยปฏิบัตงิาน
แบบวันตอวันอยางไมกระตือรือรนเทาที่ควร  ทีมบริหารงานดวยตัวเอง  จะนําไปสูการทดลอง
ใหทีมมีอิสระอยางแทจริง  ซ่ึงจะมีขอบเขตของงานไมใชเพียงการแกปญหาทั่วๆไป เทานั้น  แตทีมงาน
จะตองรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดขึ้น  จากการตัดสินใจและการดําเนินงานของตนดวย  นอกจากนี้
การทํางานเปนทีมจะลดความสําคัญของความเปนตัวตนของสมาชิกแตละคนลง  โดยสมาชิกในทีม
จะทุมทั้งแรงกาย  และแรงใจในการทําส่ิงที่พวกเขารวมกันตัดสินใจเลือก  และดวยวิธีการที่เชื่อวา
ดีที่สุด  ทีมบริหารงานดวยตัวเอง  จะประกอบดวยสมาชิกประมาณ 10-15 คน  ประการสําคัญทมีสามารถ
เลือกสมาชิกของตนไดอยางเต็มที่   และเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนประเมินผลงานระหวางกัน  
ทําใหหัวหนางานลดความสําคัญลง  และสมาชิกอาจจะผลัดเปลี่ยนกันนําทีมตามความเหมาะสม   
  3)  ทีมขามสายงาน (Cross-function Team) เปนรูปแบบหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
ที่เปดโอกาสใหสมาชิกจากแผนกตางๆ ภายในองคกร  หรือแมแตระหวางองคกรมารวมตัวกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล  พัฒนาความคิดสรางสรรค  ประสานงาน  และแกปญหาที่มีความซับซอน
ไดอยางคลองตัว  ปกติทีมขามสายงานจะประกอบดวยสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยูในระดับเดียวกัน  
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แตมาจากหนวยงานที่ตางกัน  เพื่อสรางความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย  การพัฒนาทีมขามสายงาน
จะใชเวลา  เพื่อใหสมาชิกเรียนรูที่จะทํางานที่มีความหลากหลาย  เรียนรูระหวางกัน  สรางความเชื่อใจ  
และจิตวิญญาณในการทํางานเปนทีม  โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางสมาชิกที่มาจากพื้นฐานที่แตกตางกัน  
มีความรู  ทักษะ  ประสบการณ  และการรับรูที่ตางกัน  หัวหนาทีมจึงตองทําหนาที่ผูฝกสอน  โดยมี
สวนสําคัญในการอํานวยความสะดวก  กระตุนความคิดสรางสรรค  และสรางความเชื่อใจใหเกิดขึ้น
ระหวางสมาชิกของทีม   
 วูดคอค  และฟรานซิส  (Woodcock & Francis, 1994, p. 34)  ไดจําแนกทีมงานตามภารกิจ
หนาที่ที่รับผิดชอบเปน  6  ประเภท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  ทีมกลยุทธ (Strategic Team) เปนทีมที่รับผิดชอบดานการกําหนดกลยุทธ  นโยบาย 
โครงสราง และการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ของหนวยงาน  เปนการมองไปขางหนา  ทําหนาที่วางแผน
และแกปญหาที่เกิดขึ้น 
 2)  ทีมบริหาร (Management Team)  เปนกลุมผูบริหารรับผิดชอบ 
 3)  ทีมโครงการ (Project  Team)  เปนคณะทํางานที่แตงตั้งขึ้น  เพื่อปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่กําหนด มีลักษณะเปนทีมเฉพาะกิจหรือทีมชั่วคราว 
                          4) ทีมประสาน  (Coordination Team)  เปนทีมงานที่ทําหนาที่จัดกิจกรรมการประสานงาน
ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากและสลับซับซอน 
 5)  ทีมนึกคิด (Think-tank  Team)  เปนคณะบุคคลที่เสนอแนะแนวคิดตางๆ และ
เปนผูสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องตางๆ 
 6)  ทีมปฏิบัติการ (Work  Group)  เปนทีมงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง 
มีบทบาทในการปฏิบัติงานที่เปนภารกิจหลัก 
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2548, หนา 11-12)  ไดแบงทีมในองคกรไว  5  ประเภท  คือ 
  1)  ทีมชั้นสูง  หมายถึง  ทีมงานที่รับผิดชอบในการกําหนดและพัฒนากลยุทธ  
วิเคราะหสภาพแวดลอม  และกําหนดทิศทางขององคกร  ประเมินการแขงขันและระบุโอกาสของธุรกิจ  
ตลอดจนทําการตัดสินใจเรื่องที่สําคัญๆ ทีมงานอาจมีสมาชกิชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูง  
มารวมดวยในบางโอกาส  ความสามารถของสมาชิกในทีมชั้นสูง  มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ
และเจริญกาวหนาขององคกร 
 2)  ทีมบริหาร  หมายถึง  ทีมงานที่กําหนดจดุมุงหมายในการปฏิบัติงาน  ประสานงาน  
และควบคุมการทํางานของสมาชิกในองคกร  จัดหาทรัพยากรและวางแผนการปฏิบัติงาน  สรางกลยุทธ
การพัฒนาและจัดการภารกจิตางๆ ขององคกร 
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   3)  ทีมปฏิบัติงาน  หมายถึง  ทีมงานที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานใหเสร็จ  รับผิดชอบ
ในการแปรรูปปจจัยปอนเขาใหเปนผลผลิต  ซ่ึงอาจอยูในรูปของสินคาหรือการบริการ 
  4)  ทีมเทคนิค  หมายถึง  ทีมงานที่รับผิดชอบดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
เพื่อเปนหลักประกันวาสินคาหรือการบริการขององคกร  มีวิธีการดําเนินการที่เปนรูปแบบเดียวกัน
อยางไดมาตรฐาน  อาจเปนมาตรฐานทางเทคนิค  มาตรฐานการผลิต  หรือมาตรฐานการบริการ 
  5)  ทีมสนับสนุน  หมายถึง  ทีมงานที่เกิดขึน้ภายนอกกระบวนการทํางานตามปกติ  
แตทีมนี้จะใหการสนับสนุนทางออม  ซ่ึงจําเปนตอความสําเร็จและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
  นอกจากการแบงประเภทของทีมตามแนวคิดขางตนแลว  ยังมีการแบงทีมงานตามแนวคิด
การพัฒนาองคกร  ที่มุงเนนพัฒนาความสัมพันธระหวางกลุม  โดยแบงทีมงานตามลักษณะกลุมเปาหมาย
ของการเปลี่ยนแปลง  (สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 69-70)  ไดแก 
  1)  ทีมครอบครัว  (Family Group)  คือ  ทีมที่ประกอบดวยสมาชิกจากหนวยงาน
เดียวกัน  ซ่ึงประกอบดวยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
  2)  ทีมเครือญาติ  (Cousin  Group)  คือ  ทีมที่ประกอบดวยสมาชิกจากองคกรเดียวกนั  
แตอยูคนละหนวยงานกนั  และไมไดมีความสัมพันธกันในสายบริหาร 
  3)  ทีมงานยอย  (Cluster  Group)  คือ  ทีมที่สมาชิกมาจากหนวยงานตางๆ ขององคกร  
ในแตละทีมจะมีกลุมยอย  2-3  กลุม  แตละกลุมยอยจะมีสมาชิกที่มีความเกี่ยวของทางดานการงาน  
แตไมมีความสัมพันธทางดานการบงัคับบัญชา 
 4)  ทีมคนแปลกหนา  (Stranger  Group)  คือ  ทีมที่ประกอบดวยสมาชิกมาจาก
ตางองคกร  และไมเคยรูจกักันมากอน 
  โดยสรุป  การจัดประเภทของทีมงาน  ไมมีรูปแบบแนนอนตายตัว  ขึ้นอยูกับแนวความคิด
เฉพาะแบบหรือตามวัตถุประสงคของการแบงประเภทของทีมนั้น  ไมวาจะมีการแบงประเภททีมงาน
แบบใดก็ตาม  ทุกทีมลวนมีเปาหมายรวมกัน  นั่นคือ  ปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขต
ความรับผิดชอบใหลุลวงไปดวย ”พลัง” ของทีมงาน 

  ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีผูใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพไวหลายทาน  ดังนี้ 
     1)  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2548, หนา 71-96)  กลาววา  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดาน  ใหสอดคลองกับสถานการณและเวลา  เพื่อเอื้ออํานวยใหทุกคน  
ทํางานรวมกัน  เกิดผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย  และพึงพอใจตอผลงานที่เกิดขึ้น  อันจะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาองคกรหรือทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยลักษณะการปฏิบัติงาน
ใน  11  ดาน  ดังตอไปนี้                      
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       (1)  บทบาทที่สมดุล 
      (2)  จุดมุงหมายชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองตองกัน 
      (3)  ความเปดเผยและการเผชิญหนา 
      (4)  การสนับสนุนและความไววางใจซึ่งกันและกัน 
     (5)  ความรวมมือและความขดัแยง  
     (6)  กระบวนการที่ด ี
     (7)  ภาวะผูนําที่เหมาะสม 
     (8)  การทบทวนเปนประจํา 
     (9)  การพัฒนาสวนบุคคล  
        (10)  ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม    
          (11)  การสื่อความหมายที่ด ี
  2)  ปารคเกอร  (Parker, 1990, pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, 
หนา  114-122)  อธิบายถึงทีมงานที่มีประสิทธิภาพวา  คือ  กลุมคนที่ตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน  และ
ชวยเหลือกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่สมาชิกเห็นพองตองกัน  และสมาชิกในกลุมตองเชื่อมั่นวาวิธี
ที่ดีที่สุด ที่ทําใหไปถึงเปาหมายของทีม  คือการชวยกันทํางาน  ลักษณะเดนของทีมและสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพ  มีอยู  12   ขอ  ไดแก    
    (1)  ความชดัเจนของวัตถุประสงค      
        (2)  บรรยากาศการทํางานทีป่ราศจากพิธีรีตรอง   
     (3)  การมีสวนรวม   
       (4)  การรับฟงซึ่งกันและกัน   
     (5)  ความไมเห็นดวยในทางบวก   
          (6)  ความเห็นพองกัน   
      (7)  การสื่อสารที่เปดเผย 
        (8)  บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน   
        (9)  ภาวะผูนํารวม   
                       (10)  ความสัมพันธกับภายนอก         
       (11)  รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย   
  (12)  การประเมินผลงานของตนเอง      
  3)  พรรณราย  ทรัพยประภา  (2540, หนา  8-13)  กลาวถึง  ลักษณะของการทํางาน
เปนทีมที่มีประสิทธิภาพวา  ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ ทางดานจิตวิทยา  ดังนี้ 
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    (1)  ความไววางใจซึ่งกันและกัน 
    (2)  ความอดทนในการทํางานรวมกนั 
    (3)  ความมเีหตุมีผลและความถูกตอง 
    (4)  การบริหารจัดการที่ชัดเจน  เปนจริง  เปนไปได  และปฏิบัติได 
    (5)  ความเตม็ใจของสมาชิก 
    (6)  การแนะนํา 
    (7)  การยอมรับนับถือและความนาเชื่อถือได 
    (8)  ความรูและความชํานาญ 
     (9)  เชาวนปญญา 
   (10)  ความเมตตากรุณา 
    (11)  ความออนนอมถอมตน 
  4)  ศิณีย  สังขรัศมี  (2543, หนา 62)  ไดอธิบายลักษณะสําคัญที่ทาํใหทีมงาน
มีประสิทธิภาพ  ดังนี ้
    (1)  ลักษณะและความเปนผูนําที่เหมาะสม 
    (2)  เปาหมาย  ผูนําตองวางเปาหมายเพื่อดําเนินนโยบาย และประเมินผลงาน  
   (3)  ความสามัคคี  รูสึกเปนพวกเดียวกนั 
    (4)  มนษุยสมัพันธที่ด ี
    (5)  ความคดิสรางสรรค 
    (6)  แรงจูงใจ 
    (7)  การพัฒนาทักษะความรู 
 

2.5  เทคนิคการสรางทีมงาน  
   

  2.5.1  กระบวนการการสรางทีมงาน  และหลักการพัฒนาทีมงาน  
  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพที่สําคัญๆ มี  5  ขั้นตอน (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  
และคนอื่นๆ, 2546, หนา 83-85)  คือ 
  ขั้นตอนที่  1  การรับรูปญหา  (Problem  Awareness)  เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการ
สรางทีมงาน  ซ่ึงจะใชไดกับทีมงานทั้งที่ตั้งขึ้นใหม  และทีมงานที่ดําเนินมานานแลว  โดยหัวหนา
ทีมหรือสมาชิกจะตระหนักถึงปญหาและตองการจะแกปญหาใหหมดไป  โดยพยายามหาทางออก
อยางสรางสรรค  จึงรวบรวมสมาชิกในทีมมารวมกันศึกษาและกําหนดปญหารวมกันอยางเปนระบบ 
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  ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  (Data  Gathering  and  Analysis)  สมาชิก
ในทีมจะรวมกันกําหนดแนวทางในการรวบรวม  และวิเคราะหขอมูล  เพื่อที่จะไดขอเท็จจริง
มาทําการวิเคราะหและประมวลผล  เพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหาและเลือกแนวทางปฏิบัติ  
ซ่ึงอาจจะใชการสงแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  หรือการสังเกต  เพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง
หรือเหตุการณจริง  แลวจึงนํามาศึกษารายละเอียด  วิเคราะหโดยระดมความคิด รวมกัน  ซ่ึงจะชวยให
กลุมเกิดความเขาใจในปญหา  และสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
  ขั้นตอนที่  3  การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)  สมาชิกในทีมระดมความคิด  
โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหา  มากําหนดเปนวัตถุประสงคในการแกปญหา  และ
แผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม  โดยอาจจะตองขอความรวมมือและความคิดจากภายนอกกลุมหรือ
ที่ปรึกษา  ตลอดจนรวบรวมขอมูลเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติม  กอนที่จะกําหนดแผนที่สมบูรณได 
  ขั้นตอนที่  4  การดําเนินงาน  (Action Implementation)  สมาชิกรวมมือกันในการนําแผนงาน
ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  โดยตองคอยดูแลใหแผนปฏิบตัิงานดําเนินไปอยางราบรื่น  และมุงสูเปาหมาย
ที่ตองการ  ขณะเดียวกันก็ตองคอยระวังไมใหเกิดปญหา  เพื่อคอยแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้น  
เพื่อไมใหลุกลามเปนปญหาใหญ  การนําแผนไปปฏิบัติจะชวยใหสมาชิกมีประสบการณในการแกปญหา
อยางเปนรูปธรรม  และยังเปนการฝกฝนการทํางานรวมกันเปนทีมในสถานการณจริงอีกดวย 
  ข้ันตอนที่  5  การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน  (Evaluation  of  Results)  สมาชิก
ในทีมรวมกันติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  หรือพัฒนาการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมาย  โดยรวมมือรวมใจและระดมความคิดในการประเมินผลการทํางาน  และประสิทธิภาพ
ของทีมงานวาการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  จะตองพัฒนาตนเองอยางไร  เพื่อใหเปน
ทีมงานที่มปีระสิทธิภาพตามที่ตองการ   
   กระบวนการสรางทีมงานทั้ง  5  ขั้นตอน  สามารถนําเสนอไดดังภาพ  2 
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                 การรับรูปญหา 
 
 
   การประเมินผล                                                        การรวบรวมและ 
                     วิเคราะหขอมูล 
 
 
   การดําเนนิงาน             การวางแผน 
                  ปฏิบัติการ 
 
ภาพ 2  กระบวนการสรางทมีงาน 
(ที่มา : ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และคนอืน่ๆ, 2546, หนา 86) 
    
   ในขณะที่ทีมงานไดเพิ่มความมีประสิทธิผลมากขึ้น  คุณลักษณะที่แสดงออก  และกระบวนการ
ที่ทีมงานนําเอามาใชก็เปลี่ยนแปลงดวย  ถึงแมในขณะที่ทีมงานรูตัววา  ไมไดพยายามปรับปรุงวิธีการ
ทํางานของตัวเองอยางมีประสิทธิผล  แตก็สามารถทําใหเกิดความแตกตางอยางใหญหลวง  ทีมงาน
จะมีขั้นตอนตางๆ กอนที่จะพัฒนาขึ้นเปนทีมงานของการพัฒนาในระหวางการแสดงออกซึ่งสัญญาณ
หรือคุณลักษณะตางๆ รูปแบบงายๆ ที่ตั้งอยูบนข้ันตอนที่จําเปนสี่ขั้นตอนของการพัฒนา จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการชวยใหทีมงานเขาใจการพัฒนาทีมงาน  ความเขาใจ  และเห็นดวยวาทีมงาน
อยูตรงไหนของกระบวนการพัฒนา  อยางไรก็ตาม  พึงระลึกวาไมมีทีมงานใดที่มีลักษณะของ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเทานั้น  หากแตอยูที่วาขั้นตอนไหนมีความสําคัญที่สุด  มีหลายทีมงานพบวา  
รูปแบบสี่ขั้นตอนงายๆ ของชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2548, หนา 34-36)  มีประโยชนตอทีมงาน  
สรุปไดดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1  ทีมงานที่ยังดอยพัฒนา 
  1.1  กระตุนความคุนเคยสวนบุคคล 
  1.2  สาธิตความเปดเผยโดยตวัอยาง 
  1.3  เชิญใหสมาชิกไดมีสวนรวมในปญหา 
  1.4  สนับสนุนขอวินิจฉยัในจุดแข็งและจดุออนของเอกตับุคคล 
 1.5  ทํากิจกรรมของทีมงานใหสนุกสนาน 
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 1.6  ใหการสนับสนุนเต็มที ่
   ขั้นตอนที่  2  ทีมงานการทดลอง 
  2.1  สนับสนุนความเปดเผยมากขึ้น 
  2.2  เริ่มใหสมาชิกของทีมงานไดมีสวนเกี่ยวของ  โดยการทบทวนการปฏิบัติงาน
ของทีมงาน 
  2.3  ใหมีความขัดแยงเกิดขึ้นได 
  2.4  ตั้งคําถามการตัดสินใจและวิธีแกปญหา 
  2.5  หาโอกาสทดลอง 
  2.6  ใหการสนับสนุนระดับสูง 
  2.7  สนับสนุนสมาชิกแตละคนของทีมงานใหรองทุกขได 
  2.8  หาพื้นฐานรวม 
   ขั้นตอนที่  3  ทีมงานที่แข็งแกรง 
  3.1  พัฒนาทักษะการแกปญหา 
  3.2  พัฒนากลยุทธการตัดสนิใจ 
  3.3  พัฒนาทักษะของเอกัตบคุคล 
  3.4  พัฒนาสมรรถนะสําหรับทีมงาน  เพื่อชดเชยจดุออนของเอกัตบุคคล 
  3.5  สนับสนุนใหคนมีสวนรวมในจุดแข็ง 
  3.6  ฉลองความสําเร็จ 
  3.7  ทําความกระจางในจุดมุงหมาย 
 3.8  ทบทวนผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  และวางแผนการปรับปรุงในรูปของ 
การทําหนาที ่
  3.9  ใหการสนับสนุนพอสมควร 
   ขั้นตอนที่  4  ทีมงานที่เจริญเติบโตเต็มที ่
  4.1  สรางความสัมพันธกับทีมงานอื่นๆ 
  4.2  ทดลองภาวะผูนํารูปแบบตางๆ 
  4.3  ใหภาวะผูนําเปลี่ยนไปตามความตองการของงาน 
                       4.4  ทําความกระจางในคานยิม 
  4.5  พิจารณาความเปนไปไดของปจจัยปอนเขาสูองคกร 
  4.6  สนับสนุนการสื่อความหมายที่ไมเปนทางการ 
  4.7  ขจัดความโดดเดีย่ว 
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  4.8  เปดการตรวจสอบการทาํหนาที่จากภายนอก 
  4.9  ใหการสนับสนุนเล็กนอย 
   หลักการพัฒนาทีมงาน 
   ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการกลุม  เสนอแนะหลักการพัฒนาทีมงานของการทํางาน
แบบเปนทีมที่มีประสิทธิภาพไว  ดังนี้ 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2531; อางถึงใน  ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน  และคนอื่นๆ, 2546, หนา  
90-92)  อธิบายความถึงหลักการพัฒนาทีมงาน  ดังนี้ 
  1)  การสรางความไววางใจระหวางกัน  เปนบันไดขั้นแรกที่นําไปสูการเปดเผย
และการปฏิบัติตอกันดวยความจริงใจ  ซึ่งจะชวยใหสมาชิกรวมมือกันแกปญหาและพัฒนางาน
ที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ  เพราะสมาชิกตางมีความเชื่อมั่น  เชื่อใจในเพื่อนรวมทีม  และเปาหมาย
ของทีมงานวาสามารถจะทํางานมุงสูเปาหมายอยางถูกตองและมีผูสนับสนุนอยางแนนอน 
  2)  การสื่อสารระหวางกันแบบเปดเผย  เปนบันไดขั้นสําคัญที่เปดโอกาสใหประสาน
ความรูสึกและประสานความรวมมือระหวางสมาชิก  โดยเริ่มตนดวยการทําความคุนเคยจากการพูดคุย  
ซักถาม  โตตอบกันอยางเปดเผยและจริงใจ  ซึ่งจะชวยปดชองวางของความระแวงและความรูสึก
ไมปลอดภัยของแตละคน  สมาชิกตางรูวิธีพูดจาโตตอบ  รูบทบาทในการพูด  การแสดงออกที่เหมาะสม
ในกลุม  ทําใหทกุคนเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน  สามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 3)  การปรึกษาหารือกัน  เปดโอกาสใหมีการพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กนัได
อยางเปดเผยเมื่อเกิดปญหาหรือความรูสึกขัดแยง  โดยการนําประเด็นปญหาหรือขอขัดแยงมาแจกแจง  
วิเคราะหและรวมกันพิจารณา  สมาชิกแตละคนจะเปดใจแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  โดยไมตองสงวนทาที  
เกรงใจหรือพยายามจะรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตัว  ทุกคนตางมีความรูสึกวาความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน
ไมใชปญหาใหญ  ทุกคนสามารถเปดเผยไววางใจกันได  ปญหาที่แทจริงในการทํางานของทีมงานนั้น
อยูที่ผลงาน  ที่ตองทํางานใหสําเร็จตามที่ทีมงานตองการ  ไมใชอยูที่ศักดิ์ศรีและผลประโยชนเฉพาะตัว
ของสมาชิกแตละคน 
  4)  การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน  อาศัยกิจกรรมการทํางานแบบเปนทีม  
โดยใหสมาชิกแตละคนมีสวนรวม  ตามขอบเขตและบทบาทที่เหมาะสมของแตละคน  เปดโอกาส
ใหกลุมมีนวัตกรรม  มีผลลัพธที่กาวหนา  มีเทคโนโลยีใหมๆ ที่ชวยในการทํางานใหดีข้ึน  เพราะ
กระบวนการทํางานในทีม  จะสงเสริมการมีสวนรวม  การชวยกันคิดแบบสรางสรรค  ซ่ึงจะสราง
บรรยากาศแบบมีชีวิตชีวา  มีพลวัต  และเปนการเสริมสรางพฤติกรรมของความรวมมือกันอยางดี 
   5)  การติดตามและสงเสริมการพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่อง  เปนส่ิงสําคัญที่ผูบริหาร
หรือผูที่รับผิดชอบระบบงาน  ตองติดตามเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ  โดยอาจทําไดโดยการใหรางวัล
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หรือยกยองทีมที่ประสบความสําเร็จใหเปนทีมงานตัวอยาง  เปดโอกาสใหทีมงานนําเสนอผลงาน
ในโอกาสพิเศษ  ตลอดจนตองเสริมความรู  เทคนิคใหมๆ ในการทํางานแกทีมงาน  เชนกิจกรรม
กลุมสัมพันธ  เทคนิคการตัดสินใจแบบกลุม  การใชเทคนิคกลุมเล็ก  เทคนิคการระดมความคิด  
เทคนิคการอภิปราย  หลักการกระจายงาน  การติดตามผลหรือวงจรควบคุมคุณภาพ  เทคนคิการบรหิาร
ความขัดแยง  และการพัฒนาทีมงาน  เพื่อใหทีมงานมีความตื่นตัว  พรอมในการทํางานและเผชิญกับ
ความทาทายของปญหาใหมๆ เสมอ 
  พฤทธิพล  สุขปอม  (2550, อินเทอรเน็ต)  กลาวถึงขั้นตอนในการพัฒนาทมีงาน   5  ขั้นตอน
ที่สําคัญ  ไดแก 
  1)  การสรางจิตสํานึกในการรบัผิดชอบรวมกัน จะเห็นไดวาการสรางจิตสํานึกนั้น
เปนเรื่องที่ยากจะกระทําได  เพราะจําเปนที่จะตองมีการหลอหลอมมาตั้งแตเด็กจนกระทั่งถึงผูใหญ
อยางไรก็ตาม  เราก็สามารถที่จะใหทุกคนที่มีสวนรวมในการทํางานนั้นๆ มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น  สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร  ส่ิงตางๆ เหลานี้จะมีผลตอการสรางจิตสํานึก
ในการรับผิดชอบรวมกันได 
  2)  การสรางความรวมมือรวมใจ เปนขั้นตอนตอมาที่จะประสานใจ  ซ่ึงเปนขั้นตอน
ในการประสานความพยายามของทีมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  ในการประสานใจนั้น ผูบริหาร
โครงการจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี  รูจริงทําจริง  มีทัศนคติตอผูรวมงานในแงดี  และมีวิธีการ
ที่จะใหทีมงานยอมรับ  หรือกลาวไดวาภาวะผูนําจะมีสวนในการสรางความรวมมือรวมใจไดมาก  
นอกจากปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
  3)  การสรางความรูสึกที่ดีตอกัน  บางครั้งการรูจักและทํางานรวมกันอยางเดียว
ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับทีมงาน  จําเปนตองรูเขารูเราใหมากยิ่งขึ้น  เพราะจะทําใหรูสึกดีตอกัน
อาจจะทําใหการประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเลี่ยงปญหาความขัดแยง  การสราง
ความรูสึกที่ดีตอกันอาจทําไดโดยการจัดงานสังสรรค  การจัดกลุมสัมพันธ  หรือการละลายน้ําแข็ง 
ซ่ึงหมายถึงการทําใหทีมงานทั้งหมดหลอมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 4)  การสรางกิจกรรมและทํางานรวมกัน  การทํากิจกรรม  ทํางานรวมกันบอยๆ 
จะทําใหเกิดความคุนเคย และประสานงานไดดียิ่งขึ้น  เปรียบเสมือนกับนักฟุตบอลที่มีการซอมและ
รวมแขงขันกันเปนประจํา  จะทําใหมีกําลังพรอมที่จะแขงขัน  มีการประสานงานในการเอาชนะ
มากที่สุด  ถาทุกคนตางคนตางเกี่ยงกันแลว  โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จก็มีนอยหรือแทบไมมีเลย 
ดังนั้น จึงมักจะมีผูกลาววาการแขงขันกีฬาเปนทีม  เชน  ฟุตบอล  หรือรักบี้นั้น  ถาทีมงานดีมีชัย      
ไปกวาครึ่งหนึ่ง 



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

 
31 

 5)  การระดมสมอง เปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาทีมงาน  เปนการที่ใหทุกคน
ชวยกันคิดซึ่งดีกวาการคิดคนเดียวที่มีความรอบคอบนอยกวา  การระดมสมองเปนการชวยกัน
มองปญหาในกรณีที่ปญหานั้นๆ มีความสลับซับซอน  และเปนปญหาที่มีผลกระทบตอระบบอื่นๆ 
การระดมสมองจะทําใหสามารถคนหาสาเหตุของปญหาไดอยางแทจริง  ควรมีการนําเทคนิค
การระดมสมองมาประยุกตใชงานดานวิชาการ และงานดานปฏิบัติมากขึ้น  อยางไรก็ตามในกรณี
ที่เปนงานประจํา  ไมจําเปนตองใชการระดมสมองก็ไดเพราะเปนการใชโดยเปลาประโยชน  เนื่องจาก
การตัดสินใจนั้น สามารถกระทําไดเลยไมจําเปนตองมีเหตุผลอีก 
  สตอท  และวอลคเคอร  (Stott & Walker, 1995, pp. 82-84)  ไดเสนอแนะรูปแบบ “ส่ีมิติ” 
(Four dimensions)  ในการพัฒนาทีมงาน  เพื่อเปนการชี้นําแนวคิดประกอบการเสริมสรางความมี
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานของทีมงาน  มิติทั้ง 4  ประกอบดวย 
  1)  บุคคล  (Individual)  การพัฒนาทีมงานในระดับบุคคล ซ่ึงประกอบดวยการศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความผูกพันที่มีตองาน  ทัศนคติ  ความสามารถและการมีสวนรวมของสมาชิกทีมงาน 
 2)  งาน  (Task)  รายละเอียดของงานที่สงผลตอการพัฒนาทีมงาน ไดแก วัตถุประสงค  
การกําหนดเปาหมาย และกระบวนการทํางานที่เปนระบบ 
 3)  ทีมงาน (Team) ทักษะตางๆ ที่สัมพันธกับการสรางทีมงาน มีทั้งทักษะสวนบุคคล 
และทักษะของกลุม  ซ่ึงประกอบดวย  ภาวะผูนํา  บทบาท  การสื่อสาร  ความสัมพันธระหวางบุคคล   
ทักษะการจูงใจ  การบริหารความขัดแยง  การวิเคราะหปญหา  การตัดสิน  การประชุมของทีมงาน 
การประสานงาน  ความรวมมือ  ความเปนปกแผนของทีม  ปทัสถาน  คานิยม  และการปฏิบัติตาม
ขอตกลง  
                     4)  องคการ  (Organization)  ในการพัฒนาทีมงานจําเปนจะตองปรับปรุงเรื่องตางๆ
ขององคการ  ไดแก  โครงสรางขององคการ  บรรยากาศในการทํางาน  การใหรางวัลตอบแทน  
วัฒนธรรมขององคการ  และการสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานตางๆ อยางเปนระบบ 
  โดยสรุป รูปแบบ  4  มิติ  ในการพัฒนาทีมงานขางตนจะสะทอนใหเห็นทฤษฎีที่สัมพันธ
กับการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  และการทํางานของกลุมขนาดเล็ก  โดยคํานึงถึงองคประกอบ
ดานคุณสมบัติของทีมงาน  ทักษะที่จําเปนของสมาชิก  กระบวนการกลุม  และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของแตละทีม  ซ่ึงทั้งหมดรวมอยูในมิติบุคคล  มิติงาน  มิติทีมงาน  และมิติองคกรนั่นเอง  
ถึงแมวาแตละมิติของการพัฒนาทีมงานจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  แตดูเหมือนวากิจกรรมของ
แตละมิติจะมีผลกระทบหลกั  ตอมิติของตนเองเปนสวนใหญ     
  จะเห็นไดวาหลักการพัฒนาทีมงานนั้นเปนประโยชนโดยตรงตอผูบริหารที่จะพัฒนาทีมงาน 
เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคของงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  2.5.2  ทักษะที่จําเปนสําหรับการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล 
   องคกรที่ปรารถนาจะสรางทีมงานใหแข็งแกรง  มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  จําเปนตอง
เสริมสรางทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานรวมกันใหแกสมาชิกทีมงาน  และหัวหนาทีมดวย     
  เจิมจันทน  ทองวิวัฒน  และปณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา (2531, หนา 28-29)  ไดแบง
ทักษะที่มีประโยชนตอการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไว  2  ประเภท  ไดแก 
          1)  ทักษะสวนบุคคล (Individual  skill)  หมายถึง  ทักษะซึ่งสมาชิกทีมงานจําเปน 
ตองใชติดตอ  และมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับสมาชิกคนอื่น  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบรื่นและบรรลุเปาหมายของทีมงาน  ซ่ึงประกอบดวย 
                 (1)  ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill)  ประกอบดวยความสามารถ
ในการสงขาวสารขอมูล  และรับฟงขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 
   (2)  ทักษะในการปฏิสัมพันธ (Interaction  skill)  หมายถึง  ความสามารถ
ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล  และวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นได  รวมถึงเสนอแนะวิธีการ
แกปญหาอยางมีเหตุผลบนพืน้ฐานของความเขาใจของทกุฝาย 
   (3)  ทักษะในการเปนผูนํา (Leadership  skill)  เปนทักษะที่บุคคลจะตองนํากลุม
และจูงใจใหกลุมปฏิบัติใหสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ     
   (4)  ทักษะในการบริหารความขัดแยง  (Conflict  management  skill)  หมายถึง  
ความสามารถในการขจัดปญหาความขัดแยง  ซ่ึงเกิดจากการทํางานรวมกันของสมาชิกทีมงาน 
 2)  ทักษะของกลุม  (Collective skill)  หรือทักษะสวนรวม  หมายถึง  ทักษะทีท่มีงาน
หรือกลุมตองมีไวสําหรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของกลุม  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อให
ไดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบดวยทักษะยอย ไดแก 
   (1)  ทักษะในการสรางความรวมมือ (Cooperation  skill)  เปนการแสวงหา
ความเชี่ยวชาญจากสมาชิก  เพื่อรวมพลังในการปฏิบัติงาน 
   (2)  ทักษะในการแกปญหาโดยทีมงาน (Group  problem  solving  skill)  เปน
การระดมความคิด  ความรู  และความสามารถของสมาชิกในทีมงาน  สําหรับแกไขปญหาท่ีทีมงาน
ประสบ 
   (3)  ทักษะในการสรางความเห็นพองตองกัน (Concensus building skill)  เปน
ทักษะการตัดสินใจของกลุม  โดยการแสวงหาความเห็นพองตองกัน 
  ทักษะที่ตองการในการสรางทีมงานทั้งที่เปนทักษะสวนบุคคล  และทักษะของกลุม  
ลวนสงเสริมและสนับสนุน  ใหผลการปฏิบัติงานของทีมงานมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
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  จากการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ของมิติในการพัฒนาทีมงาน มีทักษะที่สัมพันธกับ 
การสรางทีมงาน  6  ทักษะ  (สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา  131-213)  ดังนี้ 
 1)  ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill)  การติดตอระหวางบุคคลเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญตอการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล  การแกปญหาตางๆ การปฏิบัติการ  การใหขอมูลยอนกลับ  
และการประเมินผล  (Synder, 1988, p. 209)  ยิ่งองคกรซับซอนเพียงใด  ความสําคัญของการสื่อสาร
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น ประกอบดวย 
   (1)  องคประกอบของการสื่อสาร มีดังนี้ 
   ก.  ผูสงสาร  (Sender)   เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการสื่อสาร ผูสงสาร
จะนําสิ่งที่ตองการสื่อสารมาเขารหัสใหเหมาะสมกับชองทาง  และสถานการณ 
   ข.  ผูรับสาร  (Receiver)  หรือผูฟง  ไดถอดรหัสแลว  จะรับรูขอมูลขาวสาร
ตามความเขาใจของตนเอง  ซ่ึงจะสงเปนขอมูลยอนกลับใหผูสงสารรับทราบวา  ผูรับสารมีความเขาใจ
ตรงกับเจตนาของผูสงสารหรือไม  การบิดเบือนของขอมูลอาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งคือ เสียงรบกวน
ในขณะที่มีการติดตอส่ือสาร  การรับรูและการตีความจะถูกกําหนดโดยประสบการณเรียนรูในอดตี
การจูงใจ และความหมายทางสังคม  มีผลตอการรบัรู และการตคีวามเกีย่วกบัสัญลักษณตางๆ  ขาวสาร
อาจถูกตีความแตกตางกันได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัการรับรูของบุคคลผูรับสาร  ดังปรากฏในภาพ 3 
 

 
 
ภาพ 3  กระบวนการสื่อสาร 
(ที่มา : สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 132) 
 

 เสียงรบกวน 

 สภาพแวดลอมองคการ 
เสียงรบกวน 
 
 
 
                                                                                 

ผูรับสาร 

บุคคล 

ผูสงสาร 

ผูสงสาร 

บุคคล 

ผูรับสาร เขารหัส ชองทาง ถอดรหัส
ขาวสาร 

ถอดรหัส ขอมูลยอนกลับ เขารหัส
ชองทาง 

สภาพแวดลอมองคการ
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    (2)  โครงสรางการสื่อสารภายในทีมงาน หมายถึง ระบบการแพรกระจายขอมูล
ขาวสารในบรรดาสมาชิกของทีม  นักวิชาการจําแนกเครือขายขาวสารในทีมงานเปน  5  ลักษณะ  
ไดแก 
   ก.  แบบวงลอ  (Wheel  network)  เปนเครือขายที่มีศูนยกลางอยูที่หัวหนา  
เปนการรวบอํานาจไวที่ศูนยกลาง  ขาวสารทุกอยางจะสงไปถึงสมาชิกโดยผานหัวหนาซึ่งอยูตรง
กลางวงลอ 
   ข.  แบบลูกโซ (Chain  network)  สมาชิกของทีมงานสามารถสื่อสารกับ
สมาชิกมากกวาหนึ่งคน  แตบุคคลที่อยูตรงกลางจะเปนผูควบคุมขาวสารทั้งหมด 
   ค.  แบบตัว Y (Y network)  สมาชิกของทีมที่อยูตรงปากสอมจะเปนศนูยกลาง
ของการสื่อสาร 
   ง.  แบบวงกลม (Circle  network)  สมาชิกแตละคนสามารถติดตอกับสมาชิก   
คนอื่นๆ ไดทั้ง 2 ขาง  แตถาจะติดตอกับคนอื่นๆ จะตองตดิตอผานคนอืน่ในวงกลม 
    จ.  แบบดาว (Star  or  all  channel  network)  เปนรูปแบบที่กระจายอํานาจ
มากที่สุด  โดยสมาชิกแตละคนสามารถสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ไมวาจะเปนใครในทีมงาน 
   (3)  การฟงอยางมีประสิทธิผล  เปนทักษะที่สัมพันธกับการสื่อสารมากที่สุด 
ถาสมาชิกทีมงานไมรับฟงซึ่งกันและกัน  ยอมเปนการยากที่จะรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีหรือ
วิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค  ขั้นตอนแรกที่สําคัญคือ  สมาชิกตองเรียนรูที่จะฟง  (Learning  to  
listen)  เปนการตัดสินใจที่จะจดบันทึกส่ิงที่ผูอ่ืนพูด  ตองเรียนรูที่จะเปนผูฟงอยางตั้งใจ  มีการใช
ภาษารางกายสื่อสารความสนใจ  การฟงเปนทักษะที่อาจฝกฝนและปรับปรุงใหดีขึ้นได  ดังนี้ 
    ก.  การฟงแตละครั้งตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน  ควรฟงทุกเรื่องที่ทุกคนพูด  
เพราะการฟงไมทําใหใครเสียประโยชน  และบางครั้งอาจมีประโยชนในอนาคต 
    ข.  รับฟงขอมูลเรื่องราวตางๆ ทั้งหมด  กอนที่จะตัดสินใจ  ไมควรเรงรีบ
ตัดสินใจโดยรับรูขอมูลเพียงครึ่งๆ กลางๆ  
    ค.  ใหความสนใจกับบุคคลที่กําลังพูด  ไมควรดวน  “ขัดคอ”  หรือ “ขดัจงัหวะ” 
คอยใหเขาพูดจบกอน  แลวจึงโตแยงหรือหาขอมูลเพิ่มเติม 
    ง.  มีการตรวจสอบขอมูลหรือตีความหมาย  เพื่อหาขอสรุปที่เขาใจตรงกัน
ทุกครั้งที่มีการสื่อสาร 
     จ.  ควรยอมรับความรูสึกของผูพูด ในขณะที่ฟงพยายามปรับตัวใหเขาใจถึง
แนวคิด  ความรูสึกของผูพูด  เปนการฟงทั้งสาระและความรูสึก  
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    ฉ.  แสดงความสนใจและกระตือรือรนที่จะฟง  จะชวยกระตุนใหผูพูดมี
กําลังใจที่จะถายทอดสิ่งที่เปนประโยชนใหเราฟง 
    ช.  พยายามขจัดสิ่งรบกวนตางๆ ที่จะเปนเครื่องทําลายสมาธิในการฟง 
เพื่อใหการสื่อขอความเปนไปโดยราบรื่น 
    ซ.  ควรฟงโดยสังเกตภาษา  ทาทาง  ประกอบดวย  เพราะภาษาทาทางชวย
บอกนัยสําคัญของการพดูนั้นๆ ดวย 
   (4)  การใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิผล  ทอดริค  (Todryk, 1990, p. 19)  ไดตั้งขอสังเกตวา  เมื่อใดที่ทีมงานปฏิบัติภารกิจ
ตางๆ ไดไมดี   การใหขอมูลยอนกลับเปนสิ่งจําเปนสําหรับทีมงาน  ถาสมาชิกไดเรียนรูวิธีการให
และการรับขอมูลยอนกลับอยางเหมาะสม  จะชวยใหสัมพันธภาพระหวางสมาชิกเปนไปอยางราบรื่น  
สภาพเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิผล  3  ประการ  ไดแก 
   ประการที่หนึ่ง : การทําความเขาใจ  (Understanding)  กับขอมูลยอนกลับ  
การจะใหผูรับสารไดเขาใจนั้น  ขอมูลยอนกลับจะตองชี้เฉพาะ  สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
ไดอยางนาเชื่อถือ  และใหขอมูลยอนกลับทันที  ยิ่งสมาชิกไดรับทราบผลการปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมเร็วเพียงใด  ยิ่งชวยใหสมาชิกแตละคนไดเรียนรูเร็วขึ้น  ชวยใหมีการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงเร็วตามไปดวย 
   ประการที่สอง : การยอมรับ  (Acceptance)  ขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูรับสาร
ยอมรับ  ขอมูลยอนกลับที่ใหตองสะทอนใหเห็นความรับผิดชอบ  แสดงความเอื้ออาทร  ความหวงใย  
ขอความที่ใชควรเปนการอธิบายหรือบรรยายใหเขาใจมากกวาการประเมิน  ตองพิจารณาถึงเวลาอัน
เหมาะสม  โดยเฉพาะเวลาที่สมาชิกมีความพรอมทางสภาพจิตใจ  ขอมูลจะตองเที่ยงตรง  เชื่อถือได 
   ประการที่สาม : ความสามารถในการปฏิบัติ  (Ability  to  act)  คุณคาของ
การใหขอมูลยอนกลับอยูที่การนําขอสังเกตไปปฏิบัติใหเกิดผล  ขอมูลจะตองเนนพฤตกิรรมทีต่องการ
ใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น  และจํากัดเฉพาะที่สําคัญๆ เทานั้น 
    ขอเสนอแนะสําหรับการใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิผล  มีดังนี้ 
   ก.  ขอมูลยอนกลับควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
    ข.  ขอมูลยอนกลับจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและ
การเปดเผย 
    ค.  ควรมีการอภิปรายรวมกันกับสมาชิกผูไดรับขอมูลยอนกลับ  เพื่อให
มั่นใจวาเขาใจตรงกันและมปีระโยชนตอการทํางาน 
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   ง.  ขอมูลยอนกลับที่ใหควรเหมาะสมที่จะใหผูรับปฏิบตัิตามภายในเวลาหนึ่ง  
และอยูในวิสัยที่ปฏิบัติไดเทานั้น 
   จ.  ใหขอมูลยอนกลับเฉพาะเวลาที่สมาชิกมีความพรอมทางจิตใจทีจ่ะยอมรับ
ไดเทานัน้ 
    ฉ.  ระบุเฉพาะสิ่งที่สําคัญหลัก  ๆที่ตองการใหสมาชิกดําเนินการ  ไมควรจุกจิก
กับรายละเอยีดปลีกยอย 
   ช.  พยายามจาํกัดการใหขอมูลยอนกลับเฉพาะที่เกีย่วกับพฤติกรรมที่มีปญหา
ในครั้งนั้น  ไมควรขยายความถึงพฤติกรรมครั้งอื่นที่ผานไปแลว 
  2)  ทักษะการปฏิสัมพันธ  (Interaction  skill)  หรือทักษะดานมนุษยสัมพันธ  เปนเรื่อง
ที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในการสรางทีมงาน   
   (1)  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิผล  ประกอบดวย 
    ก.  ความไววางใจและการเปดเผย  (Trust  and  openness)   
    ข.  ความประทับใจครั้งแรก  (First  impression)   
    ง.  ความคาดหวังที่มีตอกันและกัน (Mutual  expectation)   
   จ.  รูปแบบในการปฏิสัมพันธ (Interaction  styles)  ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไมนั้น  ยังขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญอีก  2  ประการ  คือ  ความพรอมที่จะเปดเผย
ตนเอง  และความพรอมที่จะรับฟงขอมูลยอนกลับ  จากผูอ่ืนการพิจารณาระดับการเปดเผยตนเอง และ
ระดับของความพรอมในการฟงขอมูลยอนกลับ  จะชวยใหสมาชิกทีมงานเขาใจถึงรูปแบบของตน
ในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ในที่นี้ศึกษาแนวคิดการปฏิสัมพันธจาก 2 ทฤษฎี  (สุนันทา เลาหนันทน, 
2549, หนา 141-144)  ดังนี้ 
  ก)  ทฤษฎหีนาตางโจฮารี (The  Johari-window  theory)  ผูพัฒนาทฤษฎีนี้
คือ โจเซฟ ลุฟท  (Joseph Luft)  และแฮรี่  อิงแกรม  (Harry Ingham)  นักจิตวิทยาทั้งสองไดเสนอทฤษฎีนี้
ในป พ.ศ. 1955 โดยใชช่ือวาหนาตางโจฮารี่ : รูปแบบการตระหนักรูการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
(The Johari-window : Graphic Model of Awareness in Interpersonal Relations) เพื่อใชเปนรูปแบบ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  และเพื่อใหตระหนักรูถึง  สัมพันธภาพระหวาง
บุคคลที่เกิดขึ้น  (Luft, 1970, p. 56)  แสดงไดดังภาพ 4 
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                                                                               ตนเองรู                                            ตนเองไมรู 
สวนที่เปดเผย 
(Open area) 

สวนที่เปนจุดบอด 
(Blind area)         

   สวนซอนเรน           
(Hidden area) 

สวนลึกลับ 
(Unknown area) 

 
ภาพ  4   แบบพฤติกรรมตามแนวคดิทฤษฎีหนาตางโจฮารี 
(ที่มา : สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 142) 
 
  ภาพ 4  เปรยีบเสมือนหนาตาง 4 บาน  บางทีเรียกวา “หนาตางหวัใจ”  
สะทอนใหเหน็พฤติกรรมของบุคคล  4  แบบ  คือ 
  (ก)  สวนที่เปดเผย หมายถึง พฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออก
อยางเปดเผย  เปนพฤติกรรมเจตนาที่บุคคลแสดงออกแลวรูวาตนเองแสดงพฤติกรรมอะไร  มีจุดมุงหมาย
อยางไร  ทําใหผูอ่ืนรับรูพฤติกรรมและเจตนาของเรา  ในขณะเดียวกันเราก็รูพฤติกรรมและเจตนา
ของผูอ่ืนดวย 
   (ข)  สวนที่เปนจุดบอด  หมายถึง  พฤติกรรมที่ตนเองแสดงออก
โดยไมรูตัว  ไมมีจุดมุงหมาย  และไมมีเจตนาที่จะแสดงออกไป  แตบุคคลอื่นสามารถรับรูได  และ
สังเกตเห็นได  
   (ค)  สวนซอนเรน  หมายถึง  การมีพฤติกรรมปกปด เปนพฤติกรรม
หรือความรูสึกความคิดบางอยางที่บุคคลเก็บไวเปนความลับสวนตัว  ซอนไวในใจไมแสดงให
อีกฝายหนึ่งทราบหรือเขาใจ  มีเพียงตนเองเทานั้นที่รู  
  (ง)  สวนลึกลับ  หมายถงึ  พฤติกรรมหรือความรูสึกบางอยางทีบ่คุคล
แสดงออกโดยไมรูตัว  ตนเองไมเคยรู  ไมเคยเขาใจมากอนและบุคคลอื่นก็ไมเคยรูไมเคยเขาใจมากอน
เชนกัน 
  ข)  ทฤษฎีการวิเคราะหการติดตอสัมพันธ (Transactional analysis : T.A.)   
ผูพัฒนาทฤษฎีนี้คือ อีริค เบิรน  (Eric Berne)  แนวคิดนี้จะชวยใหบุคคลรูจักบุคลิกภาพของตนเอง
และผูอ่ืนดีขึ้น  เบิรนไดวิเคราะหโครงสรางองคประกอบที่สําคัญของบุคลิกภาพมนุษย โดยเชื่อวา
พฤติกรรมของแตละบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนั้น  สามารถแบงไดเปน  3  สภาวะคือ 
    (ก)  สภาวะแบบบิดามารดา  (Parent state: P)  ในสภาวะนี้อารมณ  
ทัศนคติ  และแบบพฤติกรรมที่แสดงออกจะสะทอนใหเห็นธรรมชาติของผูเปนพอ  แม  ซึ่งอาจมี  

ผูอ่ืนรู      

ผูอ่ืนไมรู    
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2  ลักษณะ  คือถาแสดงออกในลักษณะของความรักใคร  เอ็นดูหวงใย หวังดีและปลอบโยน  ซ่ึงจดัเปน
พฤติกรรมทางบวก  ในขณะเดียวกันก็มีการตําหนิ  วิพากษวิจารณ  ใชอํานาจบังคับ  ชอบออกคําสั่ง 
เยาะเยย  ถากถาง  ประชด  นับเปนพฤติกรรมทางลบ 
   (ข)  สภาวะแบบผูใหญ (Adult state: A)  ในสภาวะนี้ความรูสึก 
ทัศนคติ  และแบบพฤตกิรรมที่แสดงออกจะเปนเหตุเปนผลตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง  มีจุดมุงหมาย 
คํานึงถึงขอดี  ขอจํากัด  ปราศจากอคติ  ไมใชอารมณหรือความคิดเห็นสวนตัว  และตัดสินใจในลักษณะ
ที่เปนผูมีวุฒิภาวะ  ใชขอมูลและเหตุผลประกอบ 
   (ค)  สภาวะแบบเด็ก (Child state: C) ในสภาวะนี้ความรูสึก  ทัศนคติ
และแบบ  พฤติกรรมที่แสดงออก  จะอยูในลักษณะที่ขาดวุฒิภาวะ  ขาดเหตุผล  ไมมีความรับผิดชอบ 
แสดงอารมณทั้งโกรธ  กาวราว  หัวเราะ รองไห  สนุกสนาน  ราเริง  สดชื่น  มีความอยากรูอยากเห็น 
มีชีวิตชีวา เปนตน 
   กลวิธีในการพัฒนาทักษะดานการปฏิสัมพันธ  อาจทําไดดวยวิธีการ
ตอไปนี้ 
     (ก)  ทําความเขาใจกับกลไกของความสัมพันธระหวางบุคคล 

   (ข)  ยอมเสีย่งเพื่อใหไดมาซึ่งสัมพันธภาพที่ด ี        
   (ค)  รูจักแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธอยางเหมาะสมและ

มีหลักการ         
   (ง)  ใชบนัได 6 ขั้น  เพื่อสรางมนุษยสัมพนัธในทีมงาน 
 ขั้นที่ 1  มี  6  คํา  คือ  “ยอมรับผิดถาฉันผิด”  (I  admit  if  I  make  

mistake) 
 ขั้นที่ 2  มี  5  คํา  คือ  “คุณทํางานดีมาก”  (You  did  a  good  job) 
 ขั้นที่ 3  มี  4  คํา  คือ  “คุณคิดอยางไร”  (What  do You  think?) 
 ขั้นที่ 4  มี  3  คํา  คือ  “ฉันชอบมัน”  (I  like  it) 
 ขั้นที่ 5  มี  2  คํา  คือ  “ขอบคุณ”  (Thank  you) 
 ขั้นที่ 6  มี  1  คํา  คือ  “เรา”  (We) 

  3)  ทักษะในการเปนผูนําทีมงาน  (Team  leadership)  หมายถึง  การที่ผูนําทีมใช
อิทธิพลในความสัมพันธที่มีตอสมาชิกทีมงานในสภาพการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ 
โดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกัน  เพื่อมุงใหการปฏิบัติงานของทีมไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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   (1)  ทฤษฏีเกีย่วกับภาวะผูนาํ   แยกไดเปน  3  กลุม  คือ 
   ก.  กลุมทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait  theories)   
   ข.  กลุมทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา  (Behavioral  theories)   
   ค.  กลุมทฤษฎีผูนําตามสถานการณ  (Situational  or  contingency  theories) 
    (2)  กรอบแนวคิดภาวะผูนําที่มุงเนนการปฏิบัติงาน  ผูนําทีมจะตองปฏิบัติ

ภารกิจหลัก 3  ดาน  ไดแก 
   ก.  ความตองการดานงาน   
   ข.  ความตองการของทีมงาน 
   ค.  ความตองการสวนบุคคล 
   (3)  ทักษะของผูนําทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ผูนําทีมงานควรพัฒนาทักษะ

ดานตางๆ 6  ดาน ไดแก 
   ก.  ทักษะการสื่อสาร 
   ข.  ทักษะการวางแผน 
   ค.  ทักษะการจัดองคกร 
   ง.  ทักษะการสอนแนะ 
   จ.  ทักษะการจูงใจ 
   ฉ.  ทักษะการเจรจาตอรอง 

  4)  ทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ  ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพนั้น  
ทีมงานยอมเผชิญกับปญหาตางๆ ซ่ึงมีทั้งปญหาที่ประสบกันทั่วๆ ไป และปญหาที่รุนแรงตองการ
การแกไขอยางรวดเร็ว  ทีมงานจะตองแสวงหาวิธี หรือทางเลือกที่จะใชในการแกปญหาใหลุลวงไปได 
ส่ิงที่ตองทําควบคูกันคือ  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถตอบสนองเปาหมายและ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
    ปญหา  หมายถึง  เหตุการณที่เบี่ยงเบนจากที่ควรจะเปน 

   (1)  ประเภทของปญหา  แบงได  3  ประเภท 
        ก.  ปญหาประเภทขัดแยง  หมายถึงปญหาที่การเบี่ยงเบนหรือความแตกตาง

จากเปาหมายนั้น  เกีย่วโยงจากอดีตถึงปจจุบัน 
      ข.  ปญหาประเภทปองกัน  หมายถึงปญหาที่เกี่ยวของกับอนาคต  มีสัญญาณ

บอกเหตุ  ใหเตรียมตัวคิดหาวิธีแกไข  เพราะอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 
      ค.  ปญหาประเภทเชิงพัฒนา หมายถึงปญหาซึ่งเกิดจากผลการปฏิบัติงาน

ที่ผานมาไมเคยไดมาตรฐานมาโดยตลอด  ทีมงานจึงควรปรับปรุงใหดขีึ้น 
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   (2)  กระบวนการแกปญหาโดยทีมงาน  กลุมจะตองยอมรับรวมกันวามปีญหา  
และตกลงรวมกันเพื่อแกปญหา  รวมพลังกนั  6  พ. ประกอบดวย  พลังความรู  พลังความสามารถ  
พลังกาย  พลังใจ  พลังสมอง  และพลังสามัคคี 

   ขั้นตอนหลักของกระบวนการแกปญหาโดยทีมงาน  มีดังนี ้
  ขั้นตอนที่  1  ระบุปญหา 
  ขั้นตอนที ่ 2  ระบุสาเหตุของปญหา 
  ขั้นตอนที่  3  กําหนดเปาหมายรวมกนัในการแกปญหา 
  ขั้นตอนที่  4  ระดมสมองหาแนวทางการแกไขสาเหตุแหงปญหา 
   ขั้นตอนที่  5  เลือกแนวทางการแกไขปญหา 
  ขั้นตอนที่  6  วางแผนเพื่อปฏิบัติการแกไขปญหาตามแนวทางที่เลือก 
  ขั้นตอนที่  7  ปฏิบัติตามแผน 
  ขั้นตอนที่  8  ประเมินผล 
   (3)  ขอแนะนําบางประการในการแกปญหา 
   ก.  การระบปุญหาตองชัดเจน 
   ข.  การกําหนดสภาพแหงปญหา 
   ค.  ควรระวังการระบุสาเหตุ  และแนวทางแกไข 
   ง.  ควรเสนอแนวทางแกไขใหมากที่สุด 
   (4)  ความสัมพันธระหวางกระบวนการแกปญหา  และการตัดสินใจ  คุณภาพ

ของการตัดสินใจสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของกระบวนการแกปญหา 
   (5)  ประเภทของการตัดสินใจ 
   การตัดสินใจ  หมายถึง  การพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือก

หลายๆ ทาง ไดทางเลือกดีทีสุ่ดทางเดียว  การตัดสินใจ  แบงไดเปน  3  ประเภท 
   ก.  การตัดสนิใจภายใตสภาวะแนนอน 
   ข.  การตัดสินใจภายใตสภาวะไมแนนอน 
   ค.  การตัดสินใจภายใตสภาวะเสีย่ง 
   (6)  เกณฑที่ใชประกอบในการตัดสินใจ  ในการตัดสินใจวาทางเลือกใดดีที่สุด  

เหมาะสมที่สุด  ตองมีเกณฑประกอบการพิจารณา (รศนา  อัชชะกิจ, 2539, หนา 85)  ดังนี้ 
   ก.  นโยบาย 
   ข.  กลวิธี 
         ค.  คาใชจาย 
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   ง.  ระยะเวลา 
   จ.  วิธีปฏิบัติ 
   ฉ.  ปญหา 
   (7)  กระบวนการตัดสินใจ 
    ขั้นตอนที่  1  การระบุและวเิคราะหสาเหตขุองปญหา 
   ขั้นตอนที่  2  การแสวงหาทางเลือก 
    ขั้นตอนที่  3  การประเมินทางเลือก 
    ขั้นตอนที่  4  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
    ขั้นตอนที่  5  การนําทางเลอืกไปปฏิบัติ 
    ขั้นตอนที่  6  การติดตามผลและการใหขอมูลยอนกลับ 
   (8)  การตัดสินใจของทีมงานในสถานการณตางๆ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานเปนทีม  วินน  และกูดิตัส  (Wynn & Guditus, 1984, p. 109)  ไดนําเสนอ
รูปแบบในการตัดสินใจของทีมงานภายใตสถานการณตางๆ ที่ตองการการตัดสินใจ  มี  7  สถานการณ  
ไดแก 

   ก.  สถานการณวกิฤต 
   ข.  สถานการณที่ผูนําทีมงานไมตองการใหสมาชิกมีสวนรวม 
   ค.  ผูนําทีมขาดขอมูลสําคัญที่จําเปนสําหรับการตัดสนิใจ 
   ง.  ปญหาที่ประสบขาดความชัดเจน  ยังคลุมเครือ 
   จ.  ทีมงานตองการความคดิริเร่ิมในการแกปญหา 
   ฉ.  ทีมงานตองการการตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
   ช.  ความผูกพันตอการแกปญหาและการสนับสนุนเปนสิ่งที่ตองการ 
   รูปแบบการตัดสินใจมี  4  รูปแบบ  ไดแก 
     รูปแบบที่  1  ผูนําทีมตัดสินใจตามลําพัง 
     รูปแบบที่  2  ผูนําทีมตัดสินใจเอง หลังจากไดปรึกษาหารือกับผูอ่ืน 

     รูปแบบที่  3  ทีมงานตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ 
     รูปแบบที่  4  ทีมงานตัดสินใจโดยการเหน็พองกัน 
   (9)  ขอเสนอแนะในการตัดสินใจโดยความเห็นพองกันของทีมงาน 
    ก.  หลีกเลี่ยงการโตเถียงแบบขางๆ คูๆ 
   ข.  ใหการสนับสนุนเพยีงเฉพาะความคิดที่เชื่อวามีเหตผุลที่นาเชื่อถือ 
    ค.  หลีกเลี่ยงวิธีการลดความขัดแยง  เชน  การโยนเหรียญ หรือการตอรอง 
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    ง.  พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจ เคารพความคดิเห็น
ที่แตกตางของสมาชิก ขณะเดียวกันก็แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมใหมากที่สุด 
    จ.  แสวงหาทางเลือกที่สมาชิกทุกคนรับได 
    ฉ.  อภิปรายสมมติฐานที่เกีย่วของกับการตดัสินใจใหชัดเจน  รับฟงความเห็น
ของกันและกนั 
    ช.  กําหนดแนวทางในการสรางความเหน็พองกันในการตัดสินใจ 
  5)  ทักษะในการประชุมของทีมงาน 
      การประชุมเปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน  ทีมงานที่ดีจะมี
การประชุมกันอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหสมาชิกสามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานรวมกัน 
   (1)  วัตถุประสงคของการประชุมของทีมงาน 
   ก.  เพื่อใหคําแนะนําที่มีคุณคาแกสมาชิกทีมงาน 

   ข.  เพื่อแจงขอมูลรายละเอียดเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ 
   ค.  เพื่อใหมกีารตัดสินใจหรือเจรจาตกลงใจที่มีคุณภาพ 
   ง.  เพื่อระดมความคิดสรางสรรคจากสมาชิกทีม 
   จ.  เพื่อรวมกนักําหนดแนวทางในการปฏบิัติงาน 
   ฉ.  เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนและพลังใจของทีมงาน 

    (2)  รูปแบบการประชุมของทีมงาน  มีหลายรูปแบบ  อยางไรก็ตามจะประกอบดวย 
ประธานดําเนนิการประชมุ  สมาชิกผูเขารวมประชุม  และเลขานกุารจดบนัทึกขอสรุปของการประชุม   
รูปแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการประชุมทีมงานได  มีดังนี ้
   ก.  การประชมุคณะกรรมการ  (Committee) 

   ข.  การอภิปรายกลุมยอย  (Buzz  session) 
   ค.  การประชุมซินดิเคต  (Syndicate) 

    ง.  การประชมุระดมสมอง  (Brainstorming) 
    จ.  การประชมุแบบนอมินอลกรุป  (Nominal  Group Technique) 
    ฉ.  การประชุมแบบการใหคําตอบไปรอบวง  (Circular  response) 
    ช.  การประชมุแบบในหนวยงาน  (Staff   meeting) 
    ซ.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) 
    ฌ.  การอภิปรายกลุม  (Group  discussion) 
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    (3)  การประชุมทีมงานที่ขาดประสิทธิผล  เกิดจากสาเหตุตอไปนี ้
         ก.  ไมมีเหตุผลชัดเจนในการเชิญสมาชิกรวมประชุม 
         ข.  มีการทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญทียุ่งยากขึ้น 
         ค.  การประชุมใชเวลานานเกินไป วางแผนไมรอบคอบ และภาวะผูนําไมมี 

ประสิทธิภาพ  
         ง.  สมาชิกมีสวนรวมคอนขางจํากัด 
         จ.  ทีมงานหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ 
         ฉ.  การประชุมเปนเรื่องที่ส้ินสุดในตวัเอง 

   (4)  การประชุมทีมงานที่มปีระสิทธิผล  มีลักษณะดังนี ้
   ก.  มีการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประชุม 
ทุกครั้ง 

        ข.  มีการเตรียมระเบยีบวาระการประชุม 
        ค.  แจงวัตถุประสงคตั้งแตเร่ิมประชุม 
        ง.  มีปฏิสัมพันธ  แลกเปลี่ยน  ขาวสาร  ขอมูลกันทั่วถึง 
        จ.  ผูนําการประชุมใหความสนใจกระบวนการประชุม 
        ฉ.  มีการสรปุความกาวหนาของการประชุมในระหวางการประชุมเปนระยะ 
        ช.  มีการรักษาเวลา  และควบคุมการอภิปรายใหตรงประเด็นภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด           
        ซ.  ผลการประชุมระบุชัดเจนใหใคร ทําอะไร 
        ฌ.  มีบันทึกการประชุมทีชั่ดเจน 
      ญ.  กอนปด มีการกําหนดเวลาการประชมุครั้งตอไป 
      ฎ.  ระยะเวลาประชุมเหมาะสม  มีการหยดุพัก 
      ฏ.  สถานที่ประชุม  สะดวก  สบาย 

    ฐ.  การจัดทีน่ั่งสงเสริมการสื่อสาร ระหวางสมาชิก 
   ฑ.  มีผูสังเกตการณคอยใหขอมูลยอนกลับ 

    (5)  ขอเสนอแนะในการประชุมทีมงาน 
    ก.  กําหนดวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน และแจงใหผูเขารวมประชุม
ทราบลวงหนา            
    ข.  จัดลําดับความสําคัญของเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในวาระการประชุม  
พรอมกําหนดเวลาที่เหมาะสม        



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

 
44 

    ค.  สนับสนุนใหสมาชิกผูออนอาวุโสเสนอแนะความคิดเห็น กอนจะเปด 
โอกาสใหสมาชิกอาวุโสไดพดู  และตองเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวม 

 6)  ทักษะในการบริหารความขัดแยง 
         ความขัดแยง  หมายถึง  สถานการณที่บุคคลหรือกลุมบุคคลตางๆ ไมสามารถ 

ตกลงหรือเห็นพองกันไดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงมักจะมสีาเหตุมาจากความจํากดัของอํานาจ 
ทรัพยากร สถานภาพทางสังคม และความแตกตางทางคานิยม (Robbins,1990, pp. 411-412)    

   เอกชัย  กี่สุขพันธ (2538, หนา 161) ไดใหความหมายวา  ความขัดแยง  คือ
สภาพการณที่คนหรือกลุมคนเกิดความไมเขาใจกัน  มีความรูสึกไมพึงพอใจ  หรือคับของใจที่จะ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพทรัพยากรทางการบริหารหรือตําแหนงที่มีจาํกัด  และ
ไมสามารถตอบสนองความตองการของคนไดอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน  
     รอบบินส  (Robbins, 1990, p. 450)  อธิบายวา  ปจจุบันนี้นักพฤติกรรมศาสตร 
และนักปฏิบัติการเปนจํานวนมาก  ยอมรับวาเปาหมายของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ไมใชเพียงแต
พยายามขจัดความขัดแยงเทานั้น  หากยังตองหาวิธีแกไขความขัดแยงในทางสรางสรรคเพ่ือชวยให
องคกรไดรับประโยชนจากผลในเชิงสรางสรรคของความคิดที่แตกตางกันออกไป  ดังนี้ 
    (1)  ความขดัแยงเปนวิธีการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 
   (2)  ความขดัแยงชวยเสริมสรางความเปนปกแผนของกลุม 

    (3)  ความขดัแยงชวยเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุมและองคกร 
   (4)  ความขดัแยงทําใหระดบัความเครียดในเชิงสรางสรรคสูงเพิ่มขึ้น 

    แนวคิดเกีย่วกับความขัดแยง 
     รอบบินส  (Robbins, 1990, pp. 414-416)  แบงแนวความคิดเรื่องความขัดแยงเปน 
3  แนวทาง  คือ   
    (1)  แนวคิดแบบดั้งเดิม  มองความขัดแยงทุกชนิดวาเปนเครื่องทําลาย  เปนสิ่ง
เลวราย  แนวทางแกไข  การเอาชนะไปเลย  หรือการใชอํานาจหนาทีต่ัดสินปญหาฝายเดยีว 
    (2)  แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร  ความขัดแยงเปนเรื่องธรรมชาติ  เกิดจาก
พฤติกรรมความสัมพันธระหวางมนุษยและกลุมตางๆ ซ่ึงมีความแตกตางกัน  ความขัดแยงจึงหลีกเล่ียง
ไมได  การขจัดความขัดแยงกระทําไดโดยการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการแกปญหาความขัดแยง  
เพื่อควบคุมใหอยูในระดับที่เปนประโยชนตอองคกร 
    (3)  แนวคิดดานปฏิกิริยาสัมพันธ  มองความขัดแยงในเชิงสรางสรรค  ไมเพียงแต
มองวาเปนเรื่องธรรมชาติเทานั้น  หากยังเปนสิ่งจําเปนและควรจะกระตุนใหเกิดขึ้นในองคกร  
เพื่อผลของความกาวหนา  และตองกระตุนเพื่อแกไขความขัดแยงที่เกิดขึ้น 
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    ประเภทของความขัดแยง 
                          (1)  แบงตามบุคคลที่เกี่ยวของ แบงเปน 3 ประเภทคือ 
   ก.  ความขัดแยงภายในบุคคล เปนความขัดแยงทีเ่กิดขึน้ภายในตวัเอง 
   ข.  ความขัดแยงระหวางบุคคล  เปนความขัดแยงระหวางบุคคลตั้งแต  2  คน
ขึ้นไป  
   ค.  ความขัดแยงระหวางกลุม  เปนความขัดแยงระหวางกลุม  ทีมงานหรือ  
หนวยงาน   

     (2)  แบงตามเนื้อหาของความขัดแยง 
            ก.  ความขัดแยงในเนื้อหาสาระ 
         ข.  ความขัดแยงทางอารมณ 
     (3)  แบงตามทางไหลของการสื่อสาร 
   ก.  ความขัดแยงตามแนวตั้ง  เปนความขัดแยงที่เกี่ยวกับสายงานบังคับบัญชา 
   ข.  ความขัดแยงตามแนวนอน  เกิดขึ้นกับผูบริหารหรือพนักงานที่อยูใน

ระดับเดียวกัน 
   ค.  ความขัดแยงตามแนวทแยงมุม เกิดขึ้นกับผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน

ในระดับใดระดับหนึ่งกับผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานตางระดับ  ตางสายงานบังคับบัญชา 
    สาเหตุของความขัดแยง   มปีจจัยหลายประการ 

   (1)  ความคลุมเครือของขอบเขตอํานาจหนาที่ 
   (2)  การแขงขันสําหรับทรัพยากรที่มีอยางจํากัด 
   (3)  การสื่อสารที่ลมเหลว 
   (4)  เวลาจํากัด 
   (5)  มาตรฐาน กฎ นโยบาย หรือวิธีการปฏิบัติที่ไมแนนอนชัดเจน 
   (6)  ความแตกตางระหวางบุคคล 
   (7)  สถานการณที่แตกตางกัน 
   (8)  ความคาดหวังในการทํางานที่สูงเกินไป 

    ผลของความขัดแยง  อธิบายได  4  กลุม  ไดแก 
    (1)  การแพ - แพ  เปนการขจัดความขัดแยงโดยไมมีฝายใดฝายหนึ่งไดรับสิ่งที่

ตองการ  ยังผลใหเกดิความรูสึกเปนปรปกษและเกลียดชังซึ่งกันและกัน 
    (2)  การแพ - ชนะ  เปนการขจัดความขัดแยงที่ฝายหนึ่งไมรักษาผลประโยชน

ของตนเอง  ยอมใหอีกฝายตกัตวงไปทั้งๆ ที่ฝายแพตองชกัเนื้อตนเอง 
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   (3)  การชนะ - แพ  เปนการขจัดความขัดแยงที่ฝายหนึ่งชนะและอีกฝายหนึ่งแพ 
โดยที่ฝายชนะไดใชอํานาจหนาที่  อีกฝายจะตองยินยอม  รูสึกพายแพและเกิดความรูสึกหดหู ทอถอย 

   (4)  การชนะ - ชนะ  เปนการขจัดความขัดแยงที่สามารถเอื้อประโยชนแกทุกฝาย 
อันเปนผลมาจากการประนีประนอม โดยทั้งสองฝายใหความรวมมือ  แมวาแตละกลุมจะมีเปาหมาย
แตกตางกันก็ตาม 
    ผลของความขัดแยงอาจเปนไปไดทั้งในทางบวกและทางลบ  ผลของความขดัแยง 
3  ขอแรก  จะนําไปสูการทําลาย  สวนผลประการหลังสุดจะนําไปสูการสรางสรรค 
    การขจัดความขัดแยงระหวางบุคคลของสมาชิกทีมงาน 

   (1)  การเอาชนะ 
   (2)  การยอมตาม 
   (3)  การหลกีเลี่ยง 
   (4)  การรวมมือ 
   (5)  การประนีประนอม 

    การขจัดความขัดแยงระหวางบุคคลโดยใชแนวคดิของการพัฒนาองคกร 
    (1)  เทคนิคการวิเคราะหบทบาท  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหบทบาทและ
หนาที่ของสมาชิกแตละคนในองคการ  เทคนิคนี้จะเปดโอกาสใหสมาชิกไดปรึกษาหารือเพื่อหาขอยุติ
รวมกัน  และยอมรับที่จะปฏิบัติงานภารกิจของตนที่กําหนดไว 
    (2)  เทคนิคการเจรจาตอรองเพื่อใหไดบทบาทที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหา
ความขัดแยงหรือไมเขาใจระหวางบุคคลสองฝาย  เทคนิคนี้คูกรณีที่เกี่ยวของจะตองยินยอมที่จะหันหนา
มาเจรจากัน 
    การขจัดความขัดแยงระหวางกลุมหรือทีมงาน 
     (1)  เทคนิคการสรางทีมงานระหวางกลุม  มีจุดมุงหมายหลักเพื่อปรับปรุงและ
สรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางทีมงาน 
    (2)  เทคนิคการสํารวจองคกรโดยใชหนวยงานอื่นเปนกระจกเงา  เปนวิธีที่มุง
จะปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางกลุม  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลในการทํางานระหวางกลุม 
    ผูบริหารตองพึงตระหนักวา  ความขัดแยงสามารถนําไปสูผลทั้งในเชงิสรางสรรค
และทางทําลาย ตองใชกลยุทธที่เหมาะสม ดําเนินการแกปญหาขอขัดแยง 
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  2.5.3  ขอจํากัดของการสรางทีมงาน 
   ทีมงานไดเริ่มถูกมองวาเปนวิชาชีพที่สําคัญ  และปจจุบันการสรางทีมงานเปนแนวทาง
ที่แพรหลายและมีประสิทธิผลมากที่สุด  ในการปรับปรุงองคกร  มีประเด็นหลายอยางเกี่ยวกับ
คนที่องคกรประสบ  และไมสามารถแกปญหาดวยการปรับปรุงทีมงานเทานั้น  แตส่ิงสําคัญก็คือ  
กอนจะลงมือทําอะไร  จะตองมีการเห็นพองตองกันวา  ทีมงานเปนศูนยกลางของการแกปญหา        
ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2548, หนา 37-44)  กลาวถึง  ขอจํากัดของการสรางทีมงานไว  ดังนี้ 
   1)  การเลือกสรรและการคัดเลือกที่ไมดี  บอยครั้งที่ปญหาของคน  เกิดจาก
ความผิดพลาดในการคัดเลือกคนเขาทํางาน  บางครั้งบุคคลที่เปนกรรมการคัดเลือกเปนผูขาดทักษะ
ในการคัดเลือก  และบางครั้งไมมีความชัดเจนจากองคกรวาจะเอาคนชนิดไหน   
    2)  โครงสรางขององคกรที่สับสน  องคกรแบบสายการบังคับบัญชาจะไมมีปญหา
ถาหากงานที่ทําซ้ําๆ ตองการทําใหสําเร็จตามกําหนดเวลา  แตจะเปนผลเสียตองานที่ตองการ
ความคิดสรางสรรค  และความริเร่ิม  รูปแบบขององคการที่มีความยืดหยุนกวา  มีชวงอิสระมักเปน
ที่ตองการ    
   3)  การขาดการควบคุม  ส่ิงดังกลาวมักสัมพันธกับองคกรที่ไมดี  เพราะปกติการควบคุม
มักถูกใชโดยผานทางองคกร  วิธีที่คนถูกควบคุมอาจเปนไปในทางบวกหรือทางลบ  การควบคุม
มากเกินไป  ทําใหความริเร่ิมในตัวสมาชิกหายไป  คนสวนใหญยอมรับความจําเปนของการควบคุม
อยางมีเหตุผล  การสรางทีมงานในบรรยากาศของการควบคุมมากเกินไปจะไมประสบผลสําเร็จ
เพราะขาดเสรีภาพขั้นตน   
   4)  การฝกอบรมที่ไมดี  เครื่องหมายรับรองคุณภาพอยางหนึ่งของทีมงานที่มีประสิทธิผล
ก็คือ  มีการทบทวน  ยกระดับ  และปรับปรุงทักษะและความรูบางอยาง  การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิผล  สามารถระบุจุดออน  โอกาสสําหรับการเพิ่มการเรียนรู  และยังสามารถชวยการพัฒนา
สวนบุคคล  กอนที่การพัฒนาทีมงานจะเกิดขึ้นตองมีการกําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย
การฝกอบรมกอน 
    5)  การจูงใจต่ํา  ความรูสึกของคนตอองคกรที่เขาทํางานอยู  มีผลเปนอยางมากตอ
การอุทิศการทํางานใหกับองคกร  ความประทับใจอาจไดรับจากระดับของการจูงใจ  เพื่อใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของการจูงใจที่สูง  จะตองมีการจับคูอยางหยาบๆ ระหวางจุดมุงหมายสวนบุคคลกับ
จุดมุงหมายขององคกร  การจูงใจมีความสําคัญมาก  หากปราศจากการจูงใจองคกรที่มีการสรางทีมงาน
ก็จะเสียเวลาและทรัพยากรไปเปลาๆ เพราะคนจะไมสละเวลาและการทํางานของเขาอยางเต็มที่ 
     6)  ความคิดสรางสรรคต่ํา  การสรางทีมงานมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
บรรยากาศที่จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค      
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    7)  ปรัชญาการบริหารที่เหมาะสม  ปรัชญาการบริหารเกิดขึ้นจากเบื้องบน  ถาผูบริหาร  
บางคน  ใชวิธีบริหารแบบแบงแยกแลวปกครอง  จะทําใหทีมงานไมมีประสิทธิผล 
   8)  ความเฉื่อยชาสวนบุคคล  ถาหากตองการใหทีมงานมีประสิทธิผล  สมาชิก
แตละคนตองเปดรับ  และมีชีวิตชีวาตอความเปนไปไดของการพัฒนาสวนบุคคล  คนที่ไมพัฒนา
จะเปนคน  เฉื่อยชา  และเปนผูฉุดสมาชิกคนอื่นในทีมงานทั้งหมด      
  ทีมงานที่มีประสิทธิผลจะเชื่อมกับผูบริหารทุกคน  เพราะมีการคํานึงถึงคนและสิ่งตางๆ  
ที่ทําในองคกร  งานใดๆ ตอการสรางทีมงานมักนําไปสูสุขภาพขององคกร  แตในขณะที่การสราง
ทีมงานใหคุณประโยชนเปนอยางยิ่ง  ก็ไมสามารถแกปญหาทั้งหมดของคนได  ซ่ึงมักพบเปนธรรมดา
ในองคกร 

2.6  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวความคิดของ       
       ปารคเกอร  
   

   จากการศึกษาแนวคิด  หลักการเกี่ยวกับการสรางทีมงาน  ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
และเทคนิคการสรางทีมงานของนักวิชาการ นักคิดหลายทาน  พบวาการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล
ตองอาศัยองคประกอบหลายๆ ดาน  ใหสอดคลองกับสถานการณและเวลา  เพื่อเอื้ออํานวยใหทุกคน 
ทํางานรวมกัน  เกิดผลสําเร็จของงานตามเปาหมาย  และพึงพอใจตอผลงานที่เกิดขึ้น  อันจะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาองคกรหรือทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลของ
ผูบริหารสถานศึกษาควรประกอบดวยลักษณะการปฏิบัติงานใน  12  ดาน  ตามแนวคิดของปารคเกอร   
(Parker, 1990, pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 114-122)  ดังนี้                      
   2.6.1  ความชัดเจนของวัตถุประสงค (Clear  sense  purpose)  สมาชิกของทีมงานจะตอง
กําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  เปนการอธิบายภาพอนาคตขององคกร  ซ่ึงผูบริหารและทีมงานตองการใหเปน  
ทําใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติซึ่งเหมาะสมที่สุด  และจะทําประโยชนสูงสุดใหองคกร
ในสภาพแวดลอมที่คาดการณ    
  สมาชิกทีมงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนรวมกันโดย 
    1)  เรงรัดใหสมาชิกทีมงานกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  รวมถึงการกาํหนดพันธกิจ  
เตรียมวัตถุประสงค  เปาหมาย  และหมั่นทบทวนเปนระยะๆ 
     2)  จัดทําตารางกิจกรรมและภารกิจหลัก 
     3)  ทําใหมัน่ใจวาสมาชิกทกุคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของทีมงาน 
    4)  จูงใจและผลักดันใหทีมงานปฏบิัติงานมุงสูวัตถุประสงคและเปาหมาย 
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   2.6.2  บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง  (Informal  climate)  การทํางานเปนไป
อยางเรียบงาย  ไมเปนทางการ  บรรยากาศอบอุน  สบายเปนกันเอง  ไมมีทีทาวาจะเบื่อหนายการทํางาน  
เมื่อถึงเวลาประชุมทุกคนมาพรอมเพรียงกันดวยใบหนาที่ยิ้มแยม                               
  สมาชิกทีมงานชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ไมเปนทางการไดโดย 
    1)  จัดหาสิ่งของที่จําเปนสําหรับทีมงานโดยไมตองรอการรองขอ 
    2)  เต็มใจทีจ่ะแสดงความยินดีดวยความจรงิใจเมื่อทีมงานประสบความสําเร็จ 
    3)  แนะนําใหสมาชิกรูจักกนั และจดักจิกรรมรวมกัน 
     4)  ใชอารมณขันและการอภิปรายเขาแทรก  เปนการชวยลดความเครียดเวลาบรรยากาศ
ตึงเครียด 
  2.6.3  การมีสวนรวม  (Participation)  ในที่นี้หมายถึง การมีสวนรวมที่มีน้ําหนัก  คือ  
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการแสดงออกทางวาจาหรือทาทาง  เปนไปอยางมีคุณภาพ  
สงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน  การมีสวนรวมไมจํากัดอยูเฉพาะการแสดงความคิดเห็น  
หรืออภิปรายอยางกวางขวาง  อาจมีสวนรวมโดยภาษาทาทางก็ได   
  การมีสวนรวมสามารถปรับปรุง ไดโดย 
    1)  จํากดัการมสีวนรวมเฉพาะกิจกรรมหรือเรื่องที่กําลังพิจารณาเทานัน้ 
    2)  แทรกแซงเมื่อการมีสวนรวมไมเกีย่วของกับงานที่ดําเนินการ 
    3)  สนับสนุนและยัว่ยใุหสมาชิกที่เงียบ  ไดมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ 
     4)  กลาพูด  กลาแสดงออกเมื่อมีความคิดเห็นที่ตางจากสมาชิกสวนใหญ  
  2.6.4  การรับฟงซึ่งกันและกัน  (Listening)  สมาชิกตั้งใจฟงการแสดงความคิดเห็น  
คิดพิจารณาไตรตรองสิ่งทีไ่ดรับฟง  และสงวนทาทีทีจ่ะวพิากษวิจารณ  พฤติกรรมทีแ่สดงความสนใจ
ใหกับคูสนทนา  จะชวยใหการสื่อสารดีขึ้น   
  สมาชิกของทีมงานชวยสงเสริมการรับฟงซึ่งกันและกันของกลุมอยางตั้งใจโดย 
     1)  สงวนขอวิพากษวิจารณและความเห็นตางๆ จนกระทั่งไดมีการนําเสนอและ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลว 
    2)  เต็มใจที่จะรับรูขอมูลและความเห็นตางๆ ซ่ึงอาจจะไมสอดคลองกับภารกิจ 
และพันธกจิของทีมงาน 
   3)  อธิบายความหมายหรือแปลความหมายเรื่องที่รับฟงใหสมาชิกไดเขาใจ 
  4)  สรุปและยอมรับความคิดเห็นทีแ่ตกตางของสมาชิกบางคน 
   2.6.5  ความไมเห็นดวยในทางบวก  (Civilized  disagreement)  ในที่นี้หลีกเลี่ยงการใชคําวา 
”ความขัดแยง”  เพราะโดยธรรมชาติจะสื่อความหมายในทางลบ  ความไมเห็นดวยเปนปรากฏการณ 
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ที่เกิดขึ้น  อันเปนผลมาจากพลวัตที่เกิดขึ้นภายในองคกร  สะทอนใหเห็นบรรยากาศการทํางานที่
สมาชิกทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น  แมจะเปนความคิดที่แตกตางจากสมาชิกคนอื่นๆ  
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพตองการใหมีการส่ือสารความคิดเห็นที่แตกตางกัน  สมาชิกรวมทีมตั้งใจ 
รับฟงขอคิดตางๆ เพื่อใหมั่นใจวามีความเขาใจเบื้องตนเรื่องเหลานั้น  การรับรูของสมาชิกเปนลักษณะ
การยอมรับจุดตาง  และแสวงหาจุดรวม  มีการมองวา ความหลากหลายตางๆ เปนจุดแข็งของทีมงาน  
สมาชิกตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางบวก  ทุกคนคิดตรงกันวาการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน  จะนําไปสูความเปนปกแผนของทีมงานไดในที่สุด   
  สมาชิกทีมงานสามารถสรางบรรยากาศของการแสดงความไมเห็นดวยในทางบวก  
โดยวิธีตอไปนี้ 
   1)  ใชวิธีการวเิคราะหความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันอยางมรีะบบ 
  2)  สมาชิกมีความยดืหยุนและเปดกวางรบัฟงความคิดเห็นทุกประเดน็ 
  3)  ใชอารมณขันแทรกแซงการแสดงปฏิกริิยาที่เปนศัตร ู
  4)  ยอมรับดวยทาทีที่สงบ  ถาความคิดเหน็ทีน่ําเสนอไมไดรับการยอมรับจากทีมงาน                             
  2.6.6  ความเห็นพองกัน  (Consensus)  เปนเทคนิคการหาขอยุติเกี่ยวกับปญหา  ความคิด  
หรือการตัดสินใจ  ซ่ึงแสดงออกถึงความมีสมานฉันทและเอกภาพของทีมงาน  แตตองไมไดมาจาก
การออกคะแนนเสียง  สมาชิกไมจําเปนตองเห็นดวยกับเรื่องตางๆ อยางเอกฉันท  อาจมีสมาชิก   บางคน
ไมเห็นดวยกับขอสรุปสุดทาย  แตสามารถยอมรับไดและเต็มใจที่จะรับกติกาปฏิบัติตามมติของทีมงาน   
ขอโตแยงประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้  คือ  ตองใชเวลานานในการดําเนินการ   
  การแสวงหาความเห็นพองกันจะทําไดงายขึ้น  ถาสมาชิกทีมงาน 
    1)  รับฟงเหตุผลและแสวงหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
   2) ไมสนับสนุนการใชเสียงขางมากโดยวิธีลงคะแนนเสียง 
   3)  สรุปและทดสอบการตัดสินใจของกลุมเปนระยะๆ 
   4)  เต็มใจที่จะปฏบิัติตามความเห็นพองกันของทีมงาน ถึงแมวาจะไมเห็นดวย    
  2.6.7  การสื่อสารที่เปดเผย (Open  communication)  เปนการเจรจาติดตอระหวางทีมงาน  
บรรยากาศเต็มไปดวยความเปดเผย  จริงใจตอกัน  มีความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน       
  สมาชิกทีมงานสามารถสนับสนุนใหมีการสื่อสารที่เปดเผย  โดย 
   1)  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันดวยความจริงใจและเปดเผย 
  2)  เต็มใจและพรอมที่จะชวยเหลือสมาชิกผูตองการความชวยเหลือ 
  3)  รับรูความรูสึกที่อึดอดัใจของสมาชิก  และตอบสนองความรูสึกนั้นในทางบวก 
   4)  มีการพึ่งพาอาศัยกัน  สมาชิกมีความผูกพันและรับผิดชอบตองาน 
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  บทบาทของผูนําทีมมีความสําคัญตอการสรางความไววางใจในการสื่อสารหลายประการ  
คือ  ประการแรกผูนําตองสนับสนุนใหมีการอภิปรายปญหาและเรื่องสําคัญตางๆ  อยางกวางขวาง  
บางครั้งอาจตองขอคําแนะนําจากสมาชิกของทีมงาน  ประการที่สองผูนําเห็นดวยกับแนวคิดที่วา  
สมาชิกทีมงานตองรวมมือกันทํางาน  มีความรับผิดชอบรวมกนั 
   2.6.8  บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน (Clear  roles  and  work  assignments)  
เปนการมอบหมายงานที่ระบุไวในคําพรรณนาลักษณะงาน  บทบาทในที่นี้ไมจํากัดเฉพาะภารกิจ
ของงานเทานั้น  แตจะรวมถึงความคาดหวังของบุคคลอื่นที่มีตองานนั้นดวย  เพื่อหลีกเล่ียงปญหา
ของความขัดแยงดานบทบาท  ทีมงานจะตองมีกระบวนการวิเคราะหความชัดเจนของบทบาท
เพื่อใหทุกฝายไดมีความเขาใจตรงกัน   
  การกําหนดบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจนที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิก 
   1)  ผลักดันใหทีมงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวในระดับสูง 
  2)  มีความเต็มใจปฏิบัติงานที่อยูนอกเหนือบทบาทที่กําหนดไวในบางโอกาส 
เมื่อมีความจําเปน 
   3)  มั่นใจวามีการมอบหมายงานใหแกทีมงานอยางเสมอภาค 
   4)  มีการอภิปรายและตอรองดานบทบาทที่คาดหวังของสมาชิกแตละคนอยางเปดเผย  
   2.6.9  ภาวะผูนาํรวม  (Shared  leadership)  ภาวะผูนําของทีมงานจะไมจํากัดอยูเฉพาะผูนํา
ที่เปนทางการเทานั้นแตทุกคนจะตองมีภาวะผูนํารวม  กลาวคือ  สมาชกิจะตองแสดงออกถงึพฤตกิรรม
ที่สงเสริมการทํางาน  พฤติกรรมที่ธํารงรักษาความสัมพันธของทีมงาน  ซ่ึงพฤติกรรมทั้งสองดาน
จะชวยใหการทํางานของทีมประสบผลสําเร็จ  บรรลุวัตถุประสงค  หรือสามารถตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมาชิกของทีมงานจะชวยสรางปทัสถานของภาวะผูนํารวมไดโดยรวม
ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
  ดานการสงเสริมการทํางาน 
  1)  การริเร่ิม : เสนอแนะวิธีการแกปญหา  วเิคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ 
  2)  การใหขอมูล : แสดงความคิดเห็น ใหขาวสารขอมูลตางๆ 
  3)  การแสวงหาขอมูล : ซักถาม  สอบถามขอมูล  ความคิดเห็นและความรูสึก 
   4)  การใหความกระจาง : ตีความหมาย  ซักถามเพื่อใหเขาใจตรงกัน 
  5)  การสรุป : สรุปผลการปฏิบัติเพื่อพิจารณาความกาวหนาของงาน 
  6)  การทดสอบ : วิเคราะหความคิด  ทดสอบและตรวจสอบเพื่อดูความเปนไปได
ในทางปฏิบัต ิ  
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   ดานการธํารงรักษาความสัมพันธ 
   1)  การผสมผสาน : ประสานแนวคิดทีแ่ตกตางกันของสมาชิก  แสวงหาจุดรวม 
  2)  การคุมครอง : ใหทุกคนมีสวนรวม  มกีารสื่อสารแบบเปดเผย 
  3)  การทดสอบความเห็นพองกัน : สอบถามเพื่อดูวากลุมตัดสินใจไดหรือไม  
และตรวจสอบการตัดสินใจ 
  4)  การสนับสนุน : เปนมิตร  ใหคํายกยองชมเชย  และสนใจในผลงาน 
  5)  การประนีประนอม : แสวงหาวิธีการแกปญหา  ขอขัดแยงใหเหมาะสมกับ  
สถานภาพและศึกษาความสนใจรวมกันของกลุม 
   2.6.10  ความสัมพันธกับภายนอก  (External  relations)  สมาชิกตองการความรวมมือ
จากสมาชิกภายนอก  ซ่ึงกลุมบุคคลภายนอกจะใหขอมูลยอนกลับดานการปฏิบัติงานที่มีคุณคาใหกับ
ทีมงาน  นอกจากนี้ยังเปนแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  เชน  งบประมาณ  บุคลากร 
และการประชาสัมพันธ  นอกจากนี้สมาชิกที่อยูตางแผนกในหนวยงานเดียวกัน  ก็สามารถให
ความชวยเหลือดานตางๆ เชน  ดานขอมูล  บุคลากร  ความเชี่ยวชาญ  เครื่องอํานวยความสะดวก  
และอุปกรณตางๆ ส่ิงเหลานี้ลวนเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของทีม    
  สมาชิกทีมงานสามารถชวยทีมสรางความสัมพันธที่ดีกับภายนอกไดโดย 
    1)  ปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบของสายงานใหสมบูรณ 
   2)  ใหเกียรตแิละยกยองความรวมมือจากฝายตางๆ ที่ชวยเหลือใหทํางานไดสําเร็จ 
    3)  แจงใหสมาชิกภายนอกทุกคนทราบถึงเรื่องสําคัญตางๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอ 
เขาเหลานั้น 
    4)  สนับสนุนใหมีการใหขอมูลยอนกลับที่จริงใจจากลูกคา  ผูใชบริการ  และผูอุปถัมภ              
  2.6.11  รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย  (Style  diversity)  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ควรประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ  แนวคิดในการทํางานที่แตกตางกันออกไปอยางนอย           
4  รูปแบบ  คือ  สมาชิกที่ยึดการทํางานเปนหลัก  สมาชิกที่ยึดเปาหมายเปนหลัก   สมาชิก
ที่เนนกระบวนการเปนหลัก  และสมาชิกที่มุงวิธีการเปนหลัก  จุดเนนที่หลากหลายชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงของทีม 
   2.6.12  การประเมินผลงานของตนเอง  (Self  assessment)  เปนการตรวจสอบวาผลการปฏิบัตงิาน
อยูในระดับใดและมีอะไรบางที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน  อาจดําเนนิการโดยแบบทีเ่ปน
ทางการหรือไมเปนทางการก็ได  เปาหมายหลักเพื่อคนหาจุดแข็ง  จดุออน และแสวงหาแนวทาง
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน   
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  วิธีการที่ใชกันทั่วๆไป คือ 
   1)  ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรมใหสมบูรณ 
  2)  อภิปรายเกีย่วกับแตละหวัขอใหชดัเจน 
  3)  แสวงหาวธีิการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
  องคประกอบทั้ง  12  ประการที่จําเปนตอทีมงานที่มีประสิทธิผล  ที่กลาวมาแลว  
มีความเกี่ยวของสัมพันธกันเหมือนระบบตางๆ ในรางกายของคนเรา  หากระบบใดระบบหนึ่ง
ในรางกายบกพรอง ผลรายจะกระทบกระเทือนถึงระบบอื่นๆ ดวย โดยนัยเดียวกัน หากเราปรับปรุง
พัฒนาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง ผลดีจะเกิดขึ้นแกทีมงานหรือองคกรทั้งหมดดวย  เหตุนี้
ผูวิจัยจึงไดนําองคประกอบทั้ง  12  ประการ  ของการบริหารทีมงานมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา
คนควาในครั้งนี้ 

 2.7  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

  2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
  ประยูร ธรรมสทิธิเวท (2544, หนา 45)  ไดทาํการศึกษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสรางทีมงาน
ที่เปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา  12  
จากการศึกษาพบวา   

 1)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 2)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 3)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัด 
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  จําแนกตามสถานภาพ  จําแนกตามอายุราชการ  และจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน  โดยรวมไมแตกตางกัน 

 4)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่คาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  จําแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน  ไมแตกตางกัน 
สวนการจําแนกตามอายุราชการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 5)  พฤติกรรมการสรางทีมงานที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   



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

 
54 

 สุพิชฌาย  เจริญรักษ  (2545, หนา  66-68)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  จําแนกตามเพศ  และขนาดโรงเรียน  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้ 
     1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษาตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน
รายดานแตละดานอยูในระดับมาก 
    2)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดาน  จาํแนกตามเพศ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
     3)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามการรับรูของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเวนดานความสัมพันธระหวางกลุม  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สุรศักดิ์  ศรณรินทร  (2546, หนา 79-81)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  จําแนกตามสถานภาพ
ในการดํารงตําแหนง และประสบการณในการทํางาน  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  ไดดังนี้ 
    1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
สระแกว  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
    2)  การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  ตามทัศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
    3)  การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  ตามทัศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่มีประสบการณ
ในการทํางาน  10  ปขึ้นไปและมีประสบการณในการทํางานนอยกวา  10  ป  โดยรวมและรายดาน  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ 
  ธีระ  หมื่นศรี  (2546, หนา 65-66)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตสามมุก-บางปลาสรอย  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  สรุปผลการวิเคราะห
ขอมูล ไดดังนี้ 
    1)  การสรางทีมงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตสามมุก-บางปลาสรอย   
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 1  อยูในระดบัมาก 
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     2)  การสรางทีมงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา   สหวิทยาเขตสามมุก-บางปลาสรอย   
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ระหวางบุคลากรหลักกับครูผูสอน  ดานบทบาทที่สมดุล แตกตางกัน  
สวนดานอื่นไมแตกตางกัน 
   3)  การสรางทีมงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา   สหวิทยาเขตสามมุก-บางปลาสรอย   
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ระหวางโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางกัน  
โดยโรงเรียนขนาดกลางมีการสรางทีมงานมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ   
 ราตรี  วีระวัฒนโสภณ  (2547, หนา  91-94) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี ้
     1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 1  
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานแตละดานอยูในระดับมาก  ยกเวนดานการเปดเผย
และการเผชิญหนา  อยูในระดับปานกลาง 
    2)  การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว  เขต 1  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมนียัสําคญัทางสถติ ิ ยกเวน
ดานการเปดเผยและการเผชิญหนา  โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนในโรงเรียนขยายโอกาส  และโรงเรียนประถมศึกษา  
มีการสรางทีมงานดานการเปดเผยและการเผชิญหนา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ไมตรี  งามวงษวาน  (2549, หนา  103-106) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้ 
    1)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา   
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ทุกดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับ  คือ  ดานบทบาทที่สมดุล  
ดานวัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองตองกัน  กระบวนการทํางานและดานการตัดสินใจ
ที่ถูกตองเหมาะสม 
    2)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู  สังกัด
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุรี  เขต 1  ตอการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกตาม
ตําแหนง  โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และเมื่อจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  โดยรวม  แตกตางกนัอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 
  2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  ไอเรซ  (Ayres, 1993, p. 51)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางผลผลิตและ
ความเปนอิสระของทีมงาน  และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานเปนทีม  ผลการศึกษา
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พบวา  ตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการของการสรางทีมงานและประสิทธิภาพของกระบวนการ
มีความสัมพันธกันในระดับสูงกับการประเมินคุณคา  คือ  ดานการแกปญหาของทีมในการทํางาน 
เปนทีมในปจจุบัน 
  โรบินสัน (Robinson, 1994, p. 47)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ผูบริหารในทีมงานซึ่งศึกษา
โดยการประเมินการมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน  โดยการนําเอาวิธีการทางมนุษยวิทยา  และ
บทบาทหนาที่ ที่ไมดีของระบบราชการมาวิเคราะหดวย  ผลการศึกษาพบวา  เงื่อนไขดีๆ ตอการมี
สวนรวมจะเกิดขึ้นเมื่อ  ระบบการทํางานอยูในแนวเสนตรงเดียวกับโครงสรางองคกร  สมาชิก
ผูปฏิบัติงานที่แสดงออกถึงการทํางานกลุมที่ดมีีทักษะ  และสามารถใหคําปรึกษา  เปนผูที่ทําตัวเปน
แกนกลางของการพัฒนาทีมงานไดดีเยี่ยม   วัฒนธรรมของชาติมีอิทธิพลตอสวนรวมและไมเปน  
ส่ิงผิดในการใหความรวมมือ  การเขารวมของสมาชิกผูปฏิบัติงานแตละคนมีความหมายถึงความคิด
ของคําวา “ทีม” 
  แอนเดอรสัน (Anderson, 1995, p. 62)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  การบริหารงานตามรูปแบบ
การสรางทีมงานของตนเองกับประเพณีนิยม  หรือแบบปรามิด  โดยศึกษาจากทัศนคติของนักการศึกษา
ในโครงการขยายโอกาสดานการบริหาร  พบวา  ทัศนคติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางานและ
สภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยกลุมตัวอยางจาก
เขตตะวันออก  เห็นวามีทัศนคติในทางบวก ใน  2  ปจจัยคือ  ตัวแปรสภาพแวดลอมการทํางานและ
ตัวแปรสภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารไปทางลดลง 
 รอบบินส (Robbins, 1998) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีม พบวา ขนาดของทีมทํางาน
โดยทั่วไปไมควรเกิน 10-12  คน  เพราะถามีจํานวนมากกวานี้ จะมีความยุงยากในการทํางานรวมกัน
ใหไดผลดี 
 ฮอลล (Hall, 1999, p. 53)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การใชเวลาในการวางแผน
รวมกันเปนทีมในโรงเรียนดีลาแวร  ซ่ึงเปนโรงเรียนปฏิรูปขนาดกลาง  โดยมีการจัดทีมงานครูที่มี
ระเบียบวินัยตางกัน   ใหมาศึกษางานกับกลุมนักเรียนกลุมเดียวกัน  พื้นที่เดียวกัน  และตารางเวลา
เดียวกัน  จุดประสงคของการจัดสรางทีมงานก็คือ  การสรางกลุมสังคมเล็กๆ  ซ่ึงครูจะไดพบกับ
ความตองการทางดานการศึกษาและความตองการทางดานพัฒนาของนักเรียน  ซึ่งอาจรวมถึง
การสรางความพึงพอใจรวมกัน  คณะกรรมการปฏิรูปโรงเรียนแนะนําใหใชเวลาวันละ  7  คาบ  
ในการวางแผนงานรวมกันนั้นเปนการสรางกลุมที่ดีที่สุด  การศึกษาครั้งนี้ตองการทราบวา  ใชเวลา
ในการวางแผนใหเกิดประโยชนไดอยางไรบาง  หัวหนาทีมมีอิทธิพลเหนือกระบวนการวางแผน
หรือไม  การวางแผนกระทบกระเทือนตอทีมงานและนโยบายของโรงเรียนอยางไร  การศึกษาวิจัยนี้
สรุปไดเปน  4  ประเด็น  สองประเด็นแรก คือ โรงเรียนตองประชุมหารืออยางตอเนื่องในเรื่องของ
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การกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนตองวางแผนรวมกันอยางตอเนื่อง  คือ
เปนเรื่องปจจุบันและเปนความตองการใหดําเนินไปเรื่อยๆ  อีกสองประเด็นหลังเปนส่ิงใหมๆ สําหรับ
โรงเรียน  ครูใหญตองเสนอการพัฒนาอยางมืออาชีพ  โดยผานการทํางานเปนทีม  และในการประชุม
คณะครู  ตองใชกิจกรรมแบบทีมงานเพื่อเพิ่มจิตสํานึกในการทําหนาที่ของคณะครู 

2.8  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางทีมงาน  พบวาการสรางทีมงานเปนวิธีการ
อันหนึ่งในการปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสถานศึกษาที่จะมีผลตอความสําเร็จของ
การทํางาน  การบริหาร  และการปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาตองขอความคิดเห็น
และใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการใชเทคนิคและการวางแผนเพื่อสรางทีมงาน  
ซ่ึงการสรางทีมงานที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของปารคเกอร (Parker, 1990, pp. 
31-56; อางถึงใน  สุนันทา  เลาหนันทน, 2549, หนา 114-122)  จํานวน  12  ดาน  ไดแก 
  2.8.1  ความชัดเจนของวัตถุประสงค  สมาชิกในทีมทุกคนเขาใจ  และยอมรับในภารกิจ  
หรือเปาหมายของทีม  และทราบอยางแนชัดเกี่ยวกับ  วาระการประชุม  งานที่ไดรับมอบหมาย  และ
ทราบดีวาจะมุงความสนใจไปที่งานที่รับผิดชอบไดอยางไร  วัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินงาน
ตองชัดเจน  สนองความตองการของบุคลากร  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  
เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ    
  2.8.2  บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตรอง  สมาชิกของทีมที่มีประสิทธิภาพจะมี
ความสุขที่ไดอยูดวยกัน  พวกเขาจะสื่อสารกันอยางงายๆ และมีอารมณขัน  เพื่อสรางสรรคบรรยากาศ
ที่ผอนคลาย  สมาชิกจะเสนอที่จะใหความชวยเหลือ  โดยไมตองรอใหถูกขอเสียกอน  และมีความเต็มใจ
ที่จะแบงเกียรติที่ไดจากผลสําเร็จของงานใหกับสมาชิกคนอื่นภายในทีม  หากทุกคนชวยกัน
สรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความเปนกันเอง  ไมสรางแรงกดดัน  ผลของการทํางานเปนทีม  
จะชวยใหเกิดความภาคภูมิใจของทุกคนที่รวมทีมเดียวกัน 
  2.8.3  การมีสวนรวม  สมาชิกแตละคนจะมีสวนในการชวยใหทีมบรรลุภารกิจ  หรือเปาหมาย
ของทีม  โดยงานท่ีแตละคนทํานั้น  อาจไมเทากันหรือไมเหมือนกัน  ตองสรางความผูกพันยอมรับ
รวมกัน  การทําใหผูปฏิบัติงานตระหนักวา ตนเองเปนสวนหนึ่ง และมีความสําคัญตอทีมงาน 
    2.8.4  การรับฟงซึ่งกันและกัน  ความสามารถในการฟงของสมาชิกแตละคนในทีม  
เปนคุณสมบัติที่สําคัญท่ีสุดสําหรับทีมที่มีประสิทธิภาพ  สมาชิกจะรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
อยางดี  และตั้งใจ  คิดพิจารณาไตรตรองสิ่งที่ไดรับฟง  โดยไมมีการวิจารณความเห็นเหลานั้น  
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ยอมรับความคิดของสมาชิกอื่น  เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น  แสดงความสนใจในสิ่งที่
สมาชิกพูด  เสนอแนะขอแตกตาง  อยางเปดเผยตรงไปตรงมา  โดยปราศจากความกลัว  มีการทํา
ความเขาใจซึ่งกันและกัน  เพื่อแกปญหาการทํางานรวมกันอยางเต็มใจและจริงใจ 
  2.8.5  ความไมเห็นดวยในทางบวก  สมาชิกของทีมจะสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอยางอสิระ  
แมจะเปนความคิดที่แตกตางจากสมาชิกคนอื่นๆ ความหลากหลายทางความคิด  คือ  พลังของทีม  
ทีมที่มีประสิทธิภาพจะใชทักษะในการแกปญหา  ใชขอขัดแยงใหเปนประโยชน  เพื่อแกไขความขัดแยง
ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งใชทักษะนั้นในการเพิ่มความรักในหมูคณะ  ดวยบรรยากาศที่สนับสนุน
การแสดงความไมเห็นดวยในทางบวกสามารถถูกสรางขึ้นมา  โดยอาศัยความยืดหยุน  ความเปนผูมี
เหตุผล  และความเปนผูมีอารมณขันของเหลาสมาชิก   
  2.8.6  ความเห็นพองกัน  การเห็นพองกันตองการเอกภาพแตก็ไมเปนเอกฉันท  จะบรรลุมติได  
เมื่อสมาชิกทุกคนเห็นพองตองกันกับผลการตัดสินใจ โดยสมาชิกจะตองมีความตั้งใจไวกอนแลววา  
จะใหการสนับสนุนผลการตัดสินใจ  ไมวาผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม  สมาชิกแสดงความคิดเห็น
หรือการตัดสินใจ  ซ่ึงแสดงออกถึงความพอใจรวมกันและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม 
โดยทุกคนสามารถยอมรับได  และเต็มใจที่รับกติกาการปฏิบัติงานตามมติของทีม 
 2.8.7  การสื่อสารที่เปดเผย  ทีมจะสื่อสารกันอยางเปดเผยได  สมาชิกจะตองมีความเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน  ซึ่งการเชื่อใจจะตองอาศัยเวลาในการสราง  สมาชิกของทีมจะชวยสงเสริมใหมี
การสื่อสารกันไดอยางเปดเผย  ดวยการทําตนใหเปนคนที่เชื่อถือได  พูดตรงไปตรงมา  และให
ความรวมมือกับทีม  ผูบริหารควรสนับสนุนใหมีการวิพากษวิจารณกันได  และไมตอบโตพฤติกรรม
ดังกลาวดวยการวิจารณพฤติกรรมนั้น  มีการแจงขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ที่มีบรรยากาศเต็มไปดวยความเปดเผย  จริงใจตอกัน  เพื่อประชาสัมพันธให
เกิดความเขาใจและสามารถประสานงานใหฝายตางๆ ทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ  
โดยใชวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ  และเหมาะสมตามสถานการณ   
  2.8.8  บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน  การทํางานอยางมีประสิทธิภาพของทีมนั้น
จะตองประกอบดวยงานหลายอยางที่เกี่ยวของกัน  ดังนั้นความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับผลที่ตองการจากงาน
ของแตละคนจึงเปนสิ่งสําคัญ  บทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคนจะตองชัดเจน  การตัดสินใจ
มีความเด็ดขาดเฉยีบคม  และมีการวางแผนปฏิบัติเพื่อรองรับการตัดสินใจนั้น  มีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรโดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  ความแตกตางและความตองการ
ของบุคลากรดวยวิธีการที่หลากหลายอยางชัดเจน  ใหเหมาะสมกับบุคลากรและสถานการณ  
ในการทํางานแตละดานกอนมอบหมายงาน  สมาชิกแตละคนรับผิดชอบงานที่ไดรับอยางเต็มที่  
และเต็มใจชวยผูอ่ืน 
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  2.8.9  ภาวะผูนํารวม  สมาชิกแตละคนมีความสํานึกที่จะพยายามทํางานใหไดตามที่ทีม
ตองการ  ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบทางดานบริหาร  สมาชิกคนอื่นๆ ก็ทําหนาที่อยางอื่นตามความรู
ความสามารถของแตละคน  หรือข้ึนอยูกับความตองการของทีม  ทุกคนยอมรับในความรู  ความสามารถ
และการตัดสินใจของกันและกัน  ตลอดจนมีโอกาสผลัดกันเปนผูนํา  และผูตาม  ตามความตองการ  
ในสถานการณที่เหมาะสม   
    2.8.10  ความสัมพันธกับภายนอก  ทีมที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารใหผูอ่ืนทราบความสําเร็จ
ของทีม  เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือ  ตองสรางเครือขายการสื่อสารกับภายนอกทีมดวย  
โดยการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทํากิจกรรมรวมกันหลายๆรูปแบบกับสมาชิกภายนอก  
เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการทํางาน  หรือการใหขอมูลยอนกลับดานการปฏิบัติงาน   
โดยมีความเปนกันเอง  มีความเขาใจและยอมรับการทํางานเปนกลุม  ตลอดจนการรวมมือให
ความชวยเหลือกันระหวางกลุม   
   2.8.11 รูปแบบการทํางานที่หลากหลาย  ทีมที่ประสบความสําเร็จตองประกอบดวย  สมาชกิ
ที่มีความสามารถ  แนวคิดในการทํางานที่แตกตางกันออกไปอยางนอย  4  รูปแบบ  คือ  สมาชิกที่
ยึดการทํางานเปนหลัก  สมาชิกที่ยึดเปาหมายเปนหลัก  สมาชิกที่เนนกระบวนการเปนหลัก  และ
สมาชิกที่มุงวิธีการเปนหลัก  โดยอาศัยขอเท็จจริงจากระบบขอมูลสารสนเทศ  เพื่อชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงของทีม 
  2.8.12  การประเมินผลงานของตนเอง  ทีมที่ดีตองมีการประเมินตนเอง  ทั้งในแบบที่เปน
ทางการหรือไมเปนทางการ  เพื่อตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใดและมีอะไรบางที่เปน
อุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน  เปาหมายหลักเพื่อคนหาจุดแข็ง  จุดออน และแสวงหาแนวทาง
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน   
  จากการศึกษางานวิจัยและคนควาจากตํารา  เอกสารตางๆ พบวา  การสรางทีมงานตามแนวคิด
ของปารคเกอร  ทั้ง  12  ดาน  มีความสําคัญทุกดาน  เพราะสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลทั้งสิ้น 
 


