
 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 

  การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานรวมกันในสถานศึกษาจําเปนตองอาศัย
แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของผูบริหารสถานศึกษา  ผูวิจัย
จึงเสนอเร่ืองท่ีเกี่ยวของตามลําดับ  ดังนี้ 

  2.1  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   
  2.1.1  สภาพท่ัวไป 
  2.1.2  โครงสราง 
  2.1.3  อํานาจหนาท่ี 
  2.2  การทํางานเปนทีม 
 2.2.1  ความหมายของทีมงาน 
 2.2.2  ความหมายของการทํางานเปนทีม 
 2.2.3  รูปแบบพฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
 2.2.4  ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมการบริหาร 
 2.2.5  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
    1)  ดานการกําหนดวัตถุประสงคของทีม 
    2)  ดานการทํางานเปนทีม 
    3)  ดานการมีสวนรวม 
    4)  ดานการส่ือสารแบบเปด 
    5)  ดานการสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ 
    6)  ดานการกําหนดบทบาทหนาท่ี 
    7)  ดานภาวะผูนําในทีม 
    8)  ดานการมีมนุษยสัมพันธ 
    9)  ดานการประเมินตนเอง 
  2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 

  2.4  สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัย   
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2.1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1   
 

   2.1.1  สภาพท่ัวไป 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 1  ตําบลบางตีนเปด  อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนสํานักงานที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงกําหนดใหยุบรวม  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานักงานประถมศึกษาจังหวัด  
สํานักงานประถมศึกษาอําเภอ  และการศึกษาเอกชน  รวมเขาเปนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ประกอบไปดวย  4  อําเภอ  ไดแก 
   1)  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เนื้อท่ีประมาณ 390 ตารางกิโลเมตร 
   2)  อําเภอบางน้ําเปร้ียว  เนื้อท่ีประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร 
  3)  อําเภอบางปะกง  เนื้อท่ีประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร 
   4)  อําเภอบานโพธ์ิ  เนื้อท่ีประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร 

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพอิสระ  ทํานา  ทําสวน  และคาขาย  ผลผลิตท่ีสําคัญไดแก  
มะมวง  ขาวหอมมะลิ  มะพราว  กุง  ปลาตาง ๆ  และมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากในอําเภอบางปะกง  
มีศาสนสถานท่ีสําคัญไดแก  วัดโสธรวรารามวรวหิาร  เปนตน 
 

จํานวน จํานวน จํานวนนักเรียน 

ท่ี สังกัด 
สถานศึกษา ครู 

กอน
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

1 รัฐบาล 170 2,630 7,577 26,626 14,571 5,475 52 - 

2 เอกชน 23 945 3,245 8,231 2,359 386 1,829 747 

3 รวม 193 3,575 10,822 34,857 16,930 5,861 1,881 747 

 
ภาพ  2  ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  
             เขต 1   
(ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2549)  
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    การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  การศึกษาท่ีจําเปน  ท่ีเปนประโยชน  เพ่ือใหผูเรียนมีพื้นและ 
ฐานท่ีแข็งแรงม่ันคง  เพียงพอ  ดังนี ้
   1)  ดํารงชีวิตท่ีดีในวันขางหนา  
   2)  อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางด ี มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

  3)  สามารถประกอบการงานอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวได   
  4)  สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา  ตลอดจนมีสวนรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนา

ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  และมีสิ่งใดบางที่จะสรางพื้นฐานใหครบถวนทั้งสี่ดานนี้ได  คือ
เปาหมายท่ีตองการใหคนไดรับและเกิดข้ึน ก็คือการวางพ้ืนฐานชีวิตดวยการศึกษาภายในเวลาสิบสองป
นั่นเอง 

  ถาพิจารณาพื้นฐานชีวิตท้ังส่ีประการโดยสวนรวมแลว  พื้นฐานท่ีสําคัญและจาํเปนมากท่ีสุด 
คือความเปนคนดี  คํานี้พูดงาย  แตมีความหมายกวางไกล  เปนพื้นฐานชีวิตท่ีสําคัญมากท้ังชีวิตท่ีเปน
ตัวของตัวเองและชีวิตท่ีจะตองอยูรวมกับผูอ่ืน สังคมจะสงบมีสันติสุขก็ดวยพื้นฐานของประชากร
ท่ีเปนคนดี  คือเปนคนมีศีล  มีจริยธรรม  และมีคุณธรรมสิบสองปของการศึกษาพ้ืนฐาน  ถาสามารถ
ทําใหทุกคนที่ไดรับการศึกษาเปนคนดีได  ยอมชวยใหประเทศเจริญกาวหนาอยางแนนอน  

  นอกจากพื้นฐานความเปนคนดี  ตองมีพื้นฐานทางความรูและทักษะท่ีเปนประโยชนกับตน
และประเทศชาติใหเพียงพอ  คือ  เพียงพอเพื่อการดํารงชีวิตและพัฒนาชีวิตใหดีตอไปในภายหนา
ในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  เชนปจจุบันพื้นฐานความรูความสามารถดูจะเปนเร่ืองสําคัญ
และเร่ืองใหมสําหรับทุกคน  ไมใชสําหรับคนบางคนอีกตอไป  ทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญคือ  พื้นฐาน
ดานการติดตอส่ือสาร  ไดแก  การพูด  การฟง  การอาน  การเขียน  ทั้งภาษาแมคือภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  ในสมัยตนอดีต  20-30  ปที่ผานมา  ประเทศไทยมีปญหาคนไมรูหนังสือมาก 
สมัยปจจุบันจํานวนผูไมรูหนังสือมีนอย  แตปญหาการใชภาษาท่ีถูกตอง  เหมาะสมกลับมีมากข้ึน 
การสรางทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เพียงพอ  จะชวยใหคนมีความเขาใจกันงายและดีข้ึน
ท้ังในประเทศและระหวางประเทศ  

  มีความรูและทักษะอีกหลายอยางท่ีจําเปนตองปลูกฝง  และสามารถทําไดดวยการศกึษา  เชน  
การคิดคํานวณ  ความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมของตนเอง  การทํามาหากินและเร่ืองวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  เปนตน  ตลอดเวลาสิบสองปของการศึกษาข้ันพื้นฐานจะตองมุงปลูกฝงใหเกิดกับ
ทุกคนไดอยางท่ัวถึง  และมีคุณภาพคือ  สามารถนําไปใชไดเพื่อความกาวหนาของตนเองและสังคม
ประเทศชาติ 
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  ถาพิจารณาบทบาทหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษาแลวจะเห็นวาเขตพื้นที่การศึกษา

เปนหนวยงานที่ไมไดดูแลเฉพาะการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเดียว  ตองครอบคลุมท้ังดานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงนาจะอยูในกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงท่ีมีงานกวางขวางและ
ครอบคลุมกวา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อีกทั้งเปนการใหความสําคัญ
งานดานศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งจะเปนเครื่องมือสรางคุณธรรม  จริยธรรมใหกับคนในชาติ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย  ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาใหมีกรรมการดูแลเขตพื้นที่การศึกษา
ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนการเฉพาะและมีการกระจายอํานาจไปยงัเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

และสถานศึกษาอยางแทจริง  ถาใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกํากับดูแล  ก็มีผูเสนอวา
ควรเปล่ียนช่ือสํานักงานเขตพื้นท่ี  เปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา
แทนช่ือเดิม 

  2.1.2  โครงสราง 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหเขตพื้นท่ีการศึกษา  จํานวน  175  เขต (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หนา  32)  ในเบื้องตนและกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประกอบดวย  6  กลุม 
1  หนวย  ซ่ึงตอมาไดเพิ่มอีก  1  กลุม  คือกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ดังนี้ 

  1)  กลุมอํานวยการ   
  2)  กลุมบริหารงานบุคคล   
 3)  กลุมนโยบายและแผน 
 4)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5)  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6)  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
 7)  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
 8)  หนวยตรวจสอบภายใน 
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    อํานวยการทํางานของทั้งองคกร       จัดสรรกําลังคนใหเพียงพอและมีคุณภาพ      กําหนดนโยบายใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร 
 
 

 
                    เสนอแนะการทํางานและประเมินผล 
       

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
กลุมนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมสงเสริมประสิทธิภาพ กลุมสงเสริมการ 
จัดการศึกษาเอกชน 

รับผิดชอบดาน

การศึกษาเอกชน 

สนับสนุนการจัดการศึกษา

ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น 

หนวยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบภายในทั้งระบบ 

  ภาพ  3  การจัดองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
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2.1.3  อํานาจหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ
ความตองการของทองถ่ิน 

  2)  วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ      
ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  4)  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  5)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
  6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี         

การศึกษา 
  8)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  9)  ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา 

  10)  ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน

ดานการศึกษา 
  11)  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของผูใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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2.2  การทํางานเปนทีม 
 
  การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ  คือสามารถในการใชวิชา

ความรูอยางหน่ึง  สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอยางหน่ึง  ท้ังสองประการนี้ตองดําเนินคูกันไป  
และจําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย  สุจริตใจ  ดวยความคิด  ความเห็นท่ีเปนอิสระ  ปราศจาก
อคติ  และดวยความถูกตอง  ตามเหตุตามผลดวย  จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชน
ท่ีพึ่งประสงคโดยครบถวน   

  2.2.1 ความหมายของทีมงาน 
  อรุณ  รักธรรม  (2533‚ หนา 56)  จะใหความหมายของทีมงาน  หมายถึง  การรวมกลุมกัน 

แลวมีผูนํากลุม  กระบวนการตัดสินใจในกลุม  การใชทรัพยากรของกลุมใหเกิดประโยชน  และ
การทํางานผสมผสานระหวางสมาชิกของกลุมเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของการสรางทีมงานและ

ประสานการทํางานของทุกคนในทีมเพื่อมุงสูเปาหมายท่ีตั้งเอาไว รวมกันขององคการ 
  พรรณราย  ทรัพยประภา  (2541‚ หนา 44-45)  ไดใหความเห็นของทีมงานไววา  หมายถึง 

กลุมคนท่ีมีความสัมพันธคอนขางใกลชิด และคงความสัมพันธคอนขางถาวร  ซึ่งประกอบดวย
เพื่อนรวมงานและหัวหนางานแตก็ยังมีทีมงานบางทีมท่ีมีความสัมพันธช่ัวคราวตามลักษณะของงานท่ีทํา  
เชน  กลุมท่ีมีคนมารวมกัน เพ่ือทํางานใดงานหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไป เม่ืองานนั้น ๆ เสร็จส้ินลงแลว  
ทีมงานนั้น ๆ จะสลายตัวไป 

  สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (2533‚ หนา 35)  ไดใหคําจํากัดความวา  ทีม  คือ  กลุมทีมงาน
ซ่ึงสมาชิกทุกคนมีภารกิจท่ีตองทําประสานกันตามบทบาทของตน  เพื่อใหภารกิจนั้นบรรลุเปาหมาย
รวมกันของกลุม 

  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2536‚ หนา 35)  ไดใหคําจํากัดความของทีมวา  ทีม  คือ  กลุมคนท่ีมี
จุดมุงหมายรวมกันและตองการทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุจุมุงหมายสัมฤทธิผล 

  ดัคลาส  แมคเกรเกอร (Douglas Mc Gregor‚ 1969, p. 47)  ไดใหความหมายของทีมงาน
เอาไววา  ทีมงาน  คือระบบการบริหารท่ีประสบผลสําเร็จสูงสุดดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของวัตถุประสงค  (Unity  of  Objective)  เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญตอความสําเร็จของหนวยงาน 

  ไดเยอร (Dyer‚ 1997‚ p. 54)  ไดใหคําจํากดัความของทีมวา  ทีมเปนการรวมกันของบุคคล
ซ่ึงมีความรวมใจกันทํางาน  ตามความสามารถของแตละบุคคล  เพื่อใหงานนั้นบรรลุผลตามเปาหมาย 

  วูดค็อก  (Woodcock‚ 1994; อางใน ชุติมา มาลัย‚ 2538, หนา  22)  กลาววา  ทีม  คือ  แตละคน
มาทํางานรวมกันเพื่อใหประสบความสําเร็จมากวาการท่ีเขาสามารถทําเพียงลําพัง  ยิ่งกวานั้น
การทํางานเปนทีมจะเปนเร่ืองต่ืนเตน  ใหความพอใจและสนุกสนาน 
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 ชังค  (Shonk‚ 1997, p. 32)  กลาววา  ทีม  คือ  บุคคล  2  คน  หรือมากกวานั้นรวมมือกัน
ทํากิจกรรมเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมายท่ีตองการ  โดยเปาหมายและการรวมมือกันทํางาน
เปนสาเหตุท่ีทําใหบุคคลเหลานี้มาสรางทีมงาน 

   เชอเมอฮอรน  (Schermerhorn‚ Jr.‚ 1993, p. 25)  กลาววา  ทีม  คือ  กระบวนการ
ท่ีคนมาทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

  กลาวโดยสรุป  ทีมงาน  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  มารวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีโดยเขาใจวัตถุประสงคทิศทางเดียวกัน  เพ่ือใหทุกคนในทีมสามารถ
ดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี  ใหบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายขององคการได เม่ือมีทีมก็ตองมี
การทํางานรวมกัน  การทํางานรวมกันนั้น  เปนการทํางานเปนทีมหรือไม  จึงจะเกิดแนวคิด
การทํางานเปนทีมข้ึน  

  2.2.2  ความหมายของการทํางานเปนทีม 
  เชิดศักดิ์  ชูศรี  (2525‚ หนา 20)  ใหความหมายของการทํางานเปนทีมวา  หมายถึง  

การที่กลุมบุคคลอยางนอย  2  คนข้ึนไป  รวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ
เปนอยางดีโดยผูรวมงานทุกคนยอมรับบทบาทของตนเอง  และวัตถุประสงคขององคการไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

  สมพงศ  เกษมสิน  (2526‚ หนา 86)  ไดใหคําจํากัดความไววา  การทํางานเปนทีม หมายถึง 
บุคคลท่ีรวมปฏิบัติงาน  มีการประสานงานกันออกความคิดเห็นใหความรวมมือเพื่อใหกิจกรรมนั้น
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  นิพนธ  จิตตภักดี  (2528‚ หนา 22)  ท่ีกลาววา  การทํางานเปนทีม  คือ  การที่บุคคลหลาย ๆ คน
มาทํางานดวยกัน  เพื่อบรรลุเปาหมายอยางเดียวกัน  ทุกคนในทีมมีใจตรงกันทํางานรวมกันใหเต็มท่ี 
และประสานงานกันอยางดี  เพื่อแกปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

  สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (2533‚ หนา 20)  ไดใหคําจํากัดความวา  การทําการเปนทีม  คือ 
สมาชิกของทีม  ตั้งแต  2  คนข้ึนไป  รวมมือกันทํากิจกรรมโดยมีเปาหมายภารกิจ  ตัดสินใจสนับสนุน
รวมกัน 

  สมคิด  เมตไตรพันธ  (2530‚ หนา 25)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา  หมายถึง 
การท่ีบุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไปรวมกันทํางานอยางใดอยางหน่ึงโดยมีเปาหมายรวมกัน  มีการติดตอ
ประสานงานกัน  มีการตัดสินใจรวมกัน  และมีประโยชนจากการทํางานรวมกัน 

  อัญชฌา  เวสารัชช  (2533‚ หนา 53)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา  หมายถึง 
การท่ีบุคคลต้ังแต  2  คนข้ึนไป  มาทํางานรวมกันอยางมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  สมาชิกตระหนัก
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ในบทบาทของตน  และมีจิตสํานึกท่ีดีตอกลุม  ทุกคนพอใจผลงานและเพื่อนรวมงาน  และปฏิบัติงาน
จนบรรลุเปาหมายท่ียอมรับรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

  การุณ  กูใหญ  (2532‚ หนา 87)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา  หมายถึง 
กระบวนการทํางานรวมกันของบุคคลกลุมหนึ่งท่ีกอใหเกิดผลงานสูงสุดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
โดยผูปฏิบัติงานพอใจในงาน  และพอใจผลงานและเพ่ือนรวมงาน  ซึ่งบทบาทของแตละคน
อาจจะแตกตางกันไปตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปรีชา  คงฤทธ์ิศึกษากร  (2536‚ หนา 67)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา 
หมายถึง  การสรางกลุมบุคคลท่ีรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานตามหนาท่ี  และความรับผิดชอบเปนอยางดี 
โดยเขาใจวัตถุประสงคขององคการไปในทางเดียวกัน  และสมาชิกในกลุมนั้นยอมรับบทบาทของตนเอง 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

  วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2536‚ หนา 45)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา 
หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  มาทํางานรวมกัน  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  และผูปฏิบัติงานตางก็เกิดความพอใจในการทํางานนั้น  และสมาชิกในทีม
มีความพอใจเพื่อนรวมงานดวย 

  ชุติมา  มาลัย  (2538‚ หนา 35)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววา  หมายถึง 
การที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  มารวมกันปฏิบัติงานตามหนาที่  โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน 
มีการสื่อสาร  ประสานงาน  ประสานวางแผน  สนับสนุนกันทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  บริลล  (Brill‚ 1976‚ p. 55)  ไดใหความหมายของการทํางานเปนทีมไววาการทํางานเปนทีม
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมีการรวมมือรวมใจกัน  ติดตอส่ือสารและใชความรูความสามารถท่ีมี
อยูรวมกันวางแผนทํางานใหสําเร็จ 

  จากความหมายของการทํางานเปนทีมของแตละบุคคลท่ีกลาวมาขางตน  จึงสรุปไดวา     
การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต  2  คนข้ึนไป  มาทํางานรวมกัน  โดยมีการกําหนด
บทบาทของสมาชิก  คือ  บทบาทผูนํา  บทบาทสมาชิก  มีการวางแผน  ตั้งเปาหมายในการทํางานรวมกัน  
สมาชิกในทีมมีความสัมพันธติดตอส่ือสาร  มีความสามัคคี  มีความผูกพัน  เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตนชวยกันแกปญหา  เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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  2.2.3  รูปแบบพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  
 ลาซัน  และลาฟาสโต (Larson‚ C.E.‚ & Lafasto‚ 1989‚ p. 39)  ไดเสนอรูปแบบพฤติกรรม

ของการทํางานเปนทีม  3  รูปแบบ  ดังนี้ 
   1)  ทีมท่ีรวมกันแกปญหา  (Problem – resolution teams)  ตองการใหสมาชิกของทีม

มีความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  สมาชิกแตละคนตองเช่ือม่ันวาทีมจะทํางานอยางสอดคลองกนั
ในการแกปญหา  สมาชิกของทีมตองใหความไววางใจซ่ึงกันและกันในระดับสูงในกระบวนการ       
แกปญหารวมกัน  และมุงเนนประเด็นท่ีตองแกปญหามากกวาขอสรุปท่ีอาจจะเกิดข้ึนกอนแลว 

   2)  ทีมงานสรางสรรค  (Creative teams)  เปนพฤติกรรมการทํางานเปนท่ีคนหาทางเลือก
ท่ีเปนไปได  ดวยจุดประสงคกวาง ๆ ในการพัฒนาผลงานใหม ๆ ปจจัยสําคัญในการทํางานเปนทีม
ลักษณะนี้คือ  ความเปนอิสระในการทํางาน  อาจเปนในแงของความเปนอิสระจากกฎระเบียบ  มาตรการ  
ขอบังคับตาง ๆ บวกกับการมีบรรยากาศในการทํางานท่ีจะไมเปนตัวทําลายความคิดสรางสรรค 

   3)  ทีมงานท่ีทํางานอยางมียุทธวิธี  (Tactical  teams)  ทีมงานแบบนี้  จะทํางานได
อยางประสบความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับระดับความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม  ความเขาใจท่ีชัดเจน
วาใครตองทําอะไร  และมาตรฐานการทํางานที่เปนท่ีเขาใจแจมชัด  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ลักษณะนี้ตองมีแผนงานท่ีถูกเตรียมการอยางดี  มีการกําหนดบทบาทและลักษณะงานของแตละคน
อยางชัดเจน 

  2.2.4  ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมการบริหาร 
  ผูบริหาร  คือ  ผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะผูนําดังท่ี  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ 

(2542‚ หนา 19)  กลาวไววา  การบริหารการศึกษาในปจจุบันมีสวนประกอบท่ีสําคัญยิ่งหลายอยาง
ขององคประกอบหรือหนวยงานที่จะชวยใหองคการนั้นอยูไดอยางไมลม  มีความเจริญกาวหนา 
ซ่ึงมีผูไดนิยามคําวา  พฤติกรรมการบริหารไวหลายประการ  ดังนี้ 

  สถิต  โชติกรณ  (2523‚ หนา 19)  พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  การกระทําหรือ
การแสดงกิริยาตลอดจนทาทีของผูบริหารแสดงออก  เพื่อจัดดําเนินการใหงานในหนาที่และ
ความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค 

  Barnard (1969; อางถึงใน ธงชัย สันติวงษ‚ 2526‚ หนา 19)  ไดมองพฤติกรรมของ
ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ เปนสองแง  คือ  พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ 
ซ่ึงเรียกวาประสิทธิผล  (Effectiveness)  กับพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยถือวาระดับความพึงพอใจ
ของบุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเปนเคร่ืองวัดประสิทธิภาพ  เรียกวาพฤติกรรมนั้นมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพรวมกัน 
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  สรุปไดวา  พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงบทบาทที่ผูบริหาร
แสดงออกในดานการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตน  และดานความสัมพันธกับบุคคลอื่นเพื่อใหงาน
ในหนาท่ีท่ีปฏิบัติ  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

  2.2.5  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม  9  ดาน 
  ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยไดยึดแนวทางการศึกษาของ  ม่ิงขวัญ  สันทัดการ  (2546‚ บทคัดยอ)   

ซ่ึงไดศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมไวใน  9  ดาน  ไดแก 
  1)  ดานการกําหนดวัตถุประสงคของทีม  
   อัญชฌา  เวสารัชช  (2533‚ หนา 62)  ไดกลาววาการทํางานเปนทีมจะตองมี

วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในทีม  และสอดคลองกับ ปรีชา  
คงฤทธิศึกษากร  (2536‚ หนา 67)  ท่ีวาใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค  การทํางาน
เปนทีมท่ีดีตองมีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน  เพราะตองใชวิธีทํางานแบบยึดวัตถุประสงคเปนหลัก  
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนเขารวมกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางเต็มท่ี  เพื่อใหทุกคนเขาใจ
และเต็มใจท่ีจะนําตนเองเขาไปผูกพันกับเปาหมายน้ัน  ซ่ึงพวกตนมีสวนรวมกําหนดข้ึนเอง 

   วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2536 หนา 50)  กลาววา  สมาชิกของทีมตองรูและ
มีวัตถุประสงครวมกันและทุกคนรูสึกวาตนเองตางมีภาระผูกพันที่ตองปฏิบัติหรือดําเนินการ

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางจริงจัง  วัตถุประสงคดังกลาวจะตองชัดเจนและเปนท่ียอมรับของ
สมาชิกทุกคนในทีมเพ่ือใหสมาชิกมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงาน  ลดความขัดแยงเพื่อความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
ลดการควบคุมและลงโทษ  และชวยใหสมาชิกใชเวลาและพลังงานอยางเปนประโยชน 

   เมืองทอง  แขมมณี  (2539 หนา 45)  ที่กลาวถึงลักษณะการทํางานเปนทีมวา
สมาชิกยอมรับวัตถุประสงคของกลุมท่ีไดชวยกําหนดข้ึน  ซ่ึงทําใหกลุมสามารถกําหนดวัตถุประสงคไดดี 
เหมาะสมท้ังตอกลุมและสมาชิกแตละคน  ซ่ึงรูปแบบทีมงานท่ีมีประสิทธิผลแนวใหมตามความคิด
ของ ปารเกอร (Parker, 1990‚ pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท‚ 2544‚ หนา 114)  ไดอธิบาย
ถึงคุณลักษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธ์ิผลและความชัดเจนของการกําหนดวัตถุประสงคก็เปน

องคประกอบที่สําคัญในการทํางานเปนทีมซ่ึงไดอธิบายวา  ความชัดเจนของวัตถุประสงค  (Clear 
Sense  of  Objective)  วัตถุประสงคในท่ีนี้อาจใชคําหลายคําแทน  เชน  พันธกิจ  เปาหมาย  หรือภารกจิ  
สมาชิกของทีมงานจะตองกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  (Shared  Vision)  เปนการอธิบายภาพอนาคตของ
องคการ  ซ่ึงผูบริหารและทีมงานตองการใหเปนทํา ใหสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติซ่ึงเหมาะสมท่ีสุด
และทําประโยชนสูงสุดใหองคการในสภาพแวดลอมท่ีคาดการณ  วิสัยทัศนจะแตกตางจากการพยากรณ
อนาคต  ซ่ึงจะเปนการคาดคะเนวาจะเปนอยางไรในอนาคตสมาชิกทีมงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนรวมกัน  โดย 
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   (1)  เรงรัดใหสมาชิกทีมงานกาํหนดวิสัยทัศนรวมกนั  รวมถึงการกําหนด พันธกิจ 
เตรียมวัตถุประสงคและเปาหมาย  และหม่ันทบทวนเปนระยะ ๆ 

   (2)  การจัดทําตารางกิจกรรมและภารกิจหลัก 
   (3)  ทําใหม่ันใจวาสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของทีม 

จูงใจและผลักดันใหทีมงานปฏิบัติงานมุงสูวัตถุประสงคและเปาหมาย 
   จากหลาย ๆ ความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทาน  สรุปไดวา  ความชัดเจน

ของวัตถุประสงคเพื่อชวยกําหนดทิศทางการดําเนินงาน  ทําใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน  มีความรูสึกในความเปนเจาของ  เกิดความภาคภูมิใจในงานท่ีไดกระทํา  มีความขยนัขันแข็ง 
กระตือรือรนท่ีจะคิดสรางสรรคงานใหกาวหนายิ่งข้ึน  ทําใหการทํางานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
และเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมงานรวมกันกําหนดวัตถุประสงคอยางเต็มท่ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 
  2)  ดานการเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 
   พรรณราย  ทรัพยประภา  (2541‚ หนา 37-40)  ไดกลาววา  บรรยากาศการทํางาน

ในองคการใด ๆ ก็ตาม  แบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  บรรยากาศที่ไมมีความสุข  (Defensive 
Climate)  และบรรยากาศที่มีการสนับสนุนเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน  (Supportive  Climate) 
บรรยากาศท่ีไมมีความสุข  ประกอบดวย  การวิพากษวิจารณ  (Castigate)  การบังคับควบคุม (Control)  
การบิดเบือน  (Distortion)  ความเฉยเมย  (Neutrality)  การแสดงตนวามีอํานาจเหนือกวา  (Superiority)  
และความดื้อดึง  (Certainty)  ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

   (1)  การวิพากษวิจารณ  (Evaluation)  ผูบริหารจะจูจี้วิพากษวิจารณตําหนิติเตือน
ส่ังสอนและตัดสินผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ังไมยอมรับคําอธิบายจากผูใตบังคับบัญชา 

   (2)  การบังคับควบคุม  (Control)  ผูบริหารส่ังงานในลักษณะเผด็จการถืออํานาจ 
บาตรใหญของตน  และพยายามจะเปล่ียนแปลงผูใตบังคับบัญชาไปตามอําเภอใจของตน 

   (3)  การบิดเบือนหรือไมจริงใจ  (Distortion)  ผูบริหารหลอกใชผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อประโยชนของตนเอง  พูดอะไรออกไปแลวก็ไมปฏิบัตติามท่ีพูดหรือไมก็บิดเบือนหรือตีความหมาย
อยางผิด ๆ 

   (4)  ความเฉยเมย  (Neutrality)  ผูบริหารไมใหความสนใจ  ผูใตบังคับบัญชาเฉยเมย
ตอสารทุกขสุขดิบของผูใตบังคับบัญชา  ถือคติที่วา  “ธุระไมใช”  ไมอยากยุงเรื่องสวนตัวของใคร 
ถาผูใตบังคับบัญชามีปญหาสวนตัว  หรือความขัดแยงใด ๆ ก็ไมแนใจท่ีจะชวยเหลือ 

   (5)  การมีอํานาจเหนือกวา  (Superiority)  ผูบริหารคอยควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิด  ติดตามการทํางานและทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาบกพรองอยูเสมอ 
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   (6)  ความดื้อดึง  (Certainty)  ผูบริหารเปนคนหัวเกายึดมั่นในกฎระเบียบ  และ
ไมเต็มใจท่ีจะยอมรับความผิดใด ๆ ท้ังส้ิน 

   ในองคการท่ีมีบรรยากาศท่ีไมเปนสุขเชนนี้ พนักงานหรือเจาหนาท่ีในองคการ
จะมีลักษณะตัวใครตัวมัน  ชอบแกตัว  มีขวัญและกําลังใจตํ่า 

   บรรยากาศท่ีมีการสนับสนุน  ประกอบดวยความยืดหยุน  (Provisionalism) 
ความเขาใจ  (Empathy)  ความเสมอภาค  (Equality)  ความเปดเผยจริงใจ  (Spontaneity)  เนนการแกปญหา 
(Problem  Orientation)  และการส่ือความหมายชัดเจน  (Descriptive)  ซ่ึงมีความหมายดังนี ้

   (1)  ความยืดหยุน  (Provisionalism)  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
มีการยืดหยุนในการทดลองทําอะไรใหม ๆ และสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

   (2)  ความเขาใจ  (Empathy)  ผูบริหารพยายามทําความเขาใจและฟงปญหาของ
ผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ังยอมรับนับถือความรูสึกและคานิยมของผูใตบังคับบัญชาดวย 

   (3)  ความเสมอภาค  (Equality)  ผูบริหารไมทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมีปมดอย 
ไมใชตําแหนง  หรือสถานภาพของตนมาควบคุมสถานการณ  และยอมรับนับถือตําแหนงของผูอ่ืน
รวมท้ังมีความเสมอตนเสมอปลายในการปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาแตละคน 

   (4)  ความเปดเผยจริงใจ  (Spontaneity)  การสื่อความหมายของผูบริหารนั้น
มีลักษณะจริงใจ  ปราศจากแรงจูงใจอื่น ๆ ท่ีซอนเรน  ผูใตบังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็น
ออกมาไดอยางอิสระ 

   (5)  เนนการแกปญหา (Problem Orientation) ผูบริหารทําหนาท่ีอธิบายปญหา
มากกวาจะใหขอสรุปของปญหา  เปดโอกาสใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับปญหานั้นรวมกัน  และ
ไมบังคับใหผูใตบังคับบัญชาเห็นดวย 

   (6)  การส่ือความหมายชัดเจน  (Descriptive)  การส่ือความหมายของผูบริหารนั้น
ชัดเจนแจมแจง  อธิบายสถานการณอยางเปนธรรมและแสดงการรับรูของตนเอง 

   ในองคการที่มีบรรยากาศสนับสนุนเชนนี้  พนักงานจะมีขวัญกําลังใจดี  เขาใจกัน
และกันชวยกันแกปญหาอยางสรางสรรค 

   วิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2536‚ หนา 48)  กลาววาการสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี
ท้ังสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน  และสัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางานเปนทีม  ผูนํากลุมสมควร
จะปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุมเพื่อทําความเขาใจ และขอความเห็นชอบเกี่ยวกับเปาหมายและ
วัตถุประสงค วิธีการทํางานเพ่ีอใหการทํางานเปนทีมประสบผลสําเร็จ  นับเปนการสรางบรรยากาศท่ีดี
เปนประชาธิปไตยและยังสรางขวัญกําลังใจใหแกทีมงานอีกดวย 
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   เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538‚หนา 69)  กลาววา  ผูนํา  ผูบริหาร  หรือหัวหนางาน 
เปนองคประกอบที่สําคัญมากที่สุด  ความยุติธรรม  ความเปนคนมีหลักการมีเหตุมีผล  และ
ความเปนเพื่อนรวมงานของผูนําสามารถเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานเปนทีมไดดี  
ซึ่งสอดคลองกับ เมืองทอง  แขมมณี  (2539‚ หนา 40)  ที่กลาววากลุมมีบรรยากาศที่มีลักษณะ
ใหความสนับสนุนสมาชิก บรรยากาศในกลุมนั้นเปดโอกาสใหสมาชิกยอมรับขอเสนอแนะ  คําวจิารณ 
ขอมูลและการติชมซ่ึงกันและกัน  แลวรวมกันพิจารณาใหเกิดประโยชนตอสวนรวมของกลุม

ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
   บรรยากาศการทํางานที่ปราศจากพิธีรีตอง  (Informal  climate)  การทํางาน

เปนไปอยางเรียบงาย  ไมเปนทางการ  บรรยากาศอบอุน  สบายเปนกันเองไมมีทีทาวาจะเบ่ือหนาย
การทํางานเม่ือถึงเวลาประชุมทุกคนมาพรอมเพรียงกันดวยใบหนาท่ียิ้มแยม 

   สมาชิกในทีมงานชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานที่ไมเปนทางการได

โดยดําเนินการ  ดังนี้ 
   (1)  จัดหาส่ิงของท่ีจําเปนสําหรับทีมงานใหโดยไมตองคอยการรองขอ 
   (2)  เต็มใจท่ีจะแสดงความยนิดีดวยความจริงใจเม่ือทีมงานประสบความสําเร็จ 
   (3)  แนะนําใหสมาชิกรูจักกนั และจัดกิจกรรมรวมกัน 
   (4)  ใชอารมณขันและการอภิปรายเขาแทรก  เปนการชวยลดความเครียดเวลา

บรรยากาศตึงเครียด  (สุนันทา  เลาหนันท‚ 2544‚ หนา 115) 
   จากบรรยากาศของการส่ือความหมายดังกลาวมานี้  เราคงตระหนักไดวาผูบริหาร

ท่ีมีจิตวิทยานั้น  ยอมพยายามสรางบรรยากาศการทํางานท่ีเปนไปอยางเรียบงาย  ไมเปนทางการ  
เห็นอกเห็นใจกันใหความสําคัญตอกันและรับฟงความคิดเห็นอยางจริงใจ  เปดเผยและตรงไปตรงมา
บรรยากาศอบอุน  สบายเปนกันเอง  และลดบรรยากาศที่ไมเปนสุข  สมาชิกตองไมทํางานในลักษณะ
ชิงดีชิงเดนหรือเปนปฏิปกษกันแตชวยกันกํากับดูแลและตรวจสอบการทํางานเปนทีมเพื่อใหการทํางาน

ประสบความสําเร็จ 
  3) ดานการมีสวนรวม 
     ตามนิยามของการทํางานเปนทีมท่ีไดกลาวมานั้น  เปนการรวมกลุมกันของบุคคล

มาปฏิบัติกิจกรรมโดยอาศัยการพ่ึงพาและความสัมพันธตอกัน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
รวมกัน  จะเห็นไดวาจากนิยามของการทํางานเปนทีมนั้น  การมีสวนรวมเปนสวนสําคัญของ
การทํางานรวมกัน  ทัศนา  แสวงศักดิ์  (2539‚ หนา 12)  ไดใหทัศนะวานักทฤษฎีกลุมมนุษยสัมพันธ
เสนอแนะวา  ผูนําควรใหคนงานมีสวนรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการใหมากที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปได  นักทฤษฎีเหลานี้ตั้งสมมุติฐานวาคนงานยิ่งมีสวนรวมในการตัดสินใจมากเทาไหร 

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



 
26 

คนงานก็ยิ่งมีความเขาใจในปญหาขององคการมากข้ึนเทานั้น  ในขณะท่ี อารจีริส  (Argyris‚ 1957, 
p. 409; อางถึงใน ทัศนา  แสวงศักดิ์‚ 2539‚ หนา 12)  ไดใหทัศนะถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
งานกับผูบริหารในประเด็นท่ีนาสนใจท่ีวา การใหคนงานมีสวนรวมในการบริหาร  ซ่ึงการไดมีสวนรวม
จะทําใหคนงานและผูนําสามารถสงเสริมความสอดคลองกันระหวางคนงานกับฝายบริหารได 
อันจะทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  เกิดการยอมรับเปาหมายขององคการเปาหมาย
ของตนมากขึ้นเพราะยิ่งคนงานยอมรับเปาหมายขององคการเปนเปาหมายของตนมากเทาใด  
ก็ยิ่งจะทําใหองคการไดรับประโยชนมากขึ้นเทานั้น  จะเห็นไดวาการมีสวนรวมนั้นสําคัญยิ่ง
ตอการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลโดยเฉพาะการทํางานรวมกันเปนทีม  เพราะจะทําใหการทํางาน
บรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไวรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

   สําหรับการมีสวนรวม  (Participation)  นี้ในคําจํากัดความ  ไดมีผูใหทัศนะนาสนใจ
ดังนี้  สมพงศ เกษมสิน (2526‚ หนา 391)  ไดเสนอแนวคิดไววา การสรางสรรคเพื่อใหเกิดความรวมมือ
รวมใจ  ถือเปนมรรควิธีท่ีสําคัญในอันจะเสริมสรางพลังรวมรวมกัน เพื่อปฏิบัติงานเปนทีมในองคการ
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  ส่ิงเหลานี้เปนภาระอันสําคัญยิ่ง  และเปนยอดปรารถนาของนักบริหาร
และหัวหนางาน  วิธีการที่จะกอใหเกิดความสําเร็จสมดังปณิธานประการหนึง่คือ  การจดัใหมสีวนรวม 
(Participation)  ในการปฏิบัติ 

   ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของ เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538‚ หนา 147)  ใหทัศนะของ
การมีสวนรวมวา  เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมงานไดมีสวนรวมในการทํางานไดมากท่ีสุด 
การมีสวนรวมนั้นนอกจากจะทําใหเกิดความผูกพันกับทีมแลว  ยังมีสวนทําใหใชทรัพยากรมนุษย
ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย  ในทํานองเดียวกัน  เปรมวดี  คฤหเดช  (2540‚ หนา 26)  ก็ใหทัศนะวา 
สมาชิกของทีมงานทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ตองมีความเชื่อพื้นฐานวาตนเองมีสวนรวม
ในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวของทีมงาน  ดังนั้นบรรยากาศในการทํางานจึงควรเปน
บรรยากาศท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  สมาชิกของทีมงานมีความกระตือรือรนหรือถูกกระตุนใหตืน่ตัว
ตลอดเวลาท่ีจะมีสวนรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซ่ึง ประยุทธ  สุวรรณโกตา  (2536‚ หนา 17) 
ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการมีสวนรวมวา  ตองเปนความรู  ความคิด จิตใจ  อารมณ  
ของคนหลายคนที่ทํางานรวมกัน  การมีสวนรวมท่ีถูกตองความมีลักษณะท่ีคนในทีมงานรูสึกดวยใจ
และสํานึกในความคิดวาตนรวมงานกับคนอ่ืนในทีม  โดยมีความรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน
ของทีมมีความรูสึกวาเปนงานของพวกเราแทนคําวางานของฉัน  ซ่ึงก็สอดคลองกับการศึกษาของ 
สําเริง  สมวงษ  (2532‚ หนา ฆ-ห)  ไดศึกษาการเขาไปมีสวนรวมของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  จํานวน  528  คน  พบวา  การมีสวนรวมแสวงหาขอมูล 
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานโรงเรียนอยูในระดับมาก 
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    สรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การทํางานที่เปดโอกาสใหผูรวมงาน
ไดมีสวนคิดแผนดําเนินการข้ันตอน  การตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร มีการชวยเหลือ
และสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการแกปญหา  ท้ังยังรูจักการเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติตามท่ี
ไดตดัสินใจ  รวมถึงการตัดสินใจเพื่อการยอมรับ  และเห็นพองตองกันของทีม  ซ่ึงรวมถึงการแบงปน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน  เพื่อใหสมาชิกรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีม  และรวมทํางาน
ในทุกข้ันตอนต้ังแตเร่ิมแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายใหมากท่ีสุดตามแผนงานท่ีกําหนดไวบรรลุเปาหมาย

รวมกัน 
  4)  ดานการส่ือสารแบบเปด 
   ในการดํารงชีวิตของมนุษยท่ีเปนสัตวสังคม  จึงจําเปนตองอยูรวมกลุม

เพื่อความอยูรอดและชีวิตท่ีดี  การรวมกลุมของมนุษยเกิดข้ึนตั้งแตยุคดึกดําบรรพเพื่อออกลาสัตว
สําหรับเปนอาหาร  จะเห็นไดวามนุษยรูจักการทํางานเปนทีม  (ชูชัย สมิทธิไกร‚ 2536‚ หนา 27) 
เม่ือมนุษยตองอยูรวมกันมีการพึ่งพาอาศัยกันในเร่ืองตาง ๆ จึงจําเปนตองมีการส่ือสารกันใหรูเร่ือง
และเขาใจตรงกัน  (เริงชัย  หม่ืนชนะ  และคนอ่ืน ๆ‚ 2539‚ หนา  106)  เปนท่ียอมรับแนนอนแลววา 
มนุษยตองการทํางานรวมกับผูอ่ืนและการทํางานรวมกันนี้  ยอมมีสวนประกอบสําคัญคือ  การส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพและการฟง  ซ่ึงจะสามารถแกปญหาความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเสมอจากการทํางาน
รวมกัน  เม่ือบุคคลมาทํางานรวมกันเปนทีมจึงตองมีความเขาใจกัน  มีการปรับตัวเขาหาซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงจะทําใหสมาชิกมีความผูกพันกันในทีม  การส่ือสารมีความสําคัญ  และมีความจําเปนตอความสําเร็จ
ของการทํางานเปนทีม  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเปนจุดเร่ิมตนของความเขาใจ  การแปลความหมาย
นําไปสูการปฏิบัติ  หากมีการส่ือสารท่ีไมประสิทธิภาพ  จะนํามาซ่ึงความไมเขาใจ  การแปลความหมาย
ท่ีผิดพลาด  ผลท่ีไดคือ  การปฏิบัติท่ีผิดพลาดยอมตามมาแนนอน  (Chang‚ 1995‚ pp. 6-7) 

     ธงชัย  สันติวงษ  (2537‚ หนา 425)  ไดกลาววา  การสื่อสารในแนวนอน  
เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับตําแหนงหรือสวนตาง ๆ ท่ีตองประสานงานกันในลักษณะทีม  (teamwork)  
ในระดับเดียวกัน และเสนาะ  ติเยาว  (2540‚ หนา 4)  ไดใหทัศนะในแงของสังคมวาการสื่อสาร
เปนกระบวนการทางสังคมท่ีมีสวนเกี่ยวของกับหนาท่ีตาง ๆ ไมวาจะเปนของกลุมคนองคการ  หรือ
สังคมใด ๆ  การขาดการส่ือสารท่ีดี  ไมเพียงแตจะกระทบตอการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานเทานั้น  
แตจะทําใหเปาหมายของทีมไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน  แคทซ  และคานธ 
(Katz & Kahn‚ 1966‚ p. 74; อางถึงในอารี  เพชรผุด‚ 2530‚ หนา 134)  กลาววา  การสื่อสาร
เปนการแลกเปล่ียนขาวสารและสงเสริมความหมายบางอยางในระบบสังคมหรือในองคการ  การส่ือสาร
เปนระบบสังคมที่เกี่ยวของกับการทํางานของกลุมหรือทีมงานในองคการ  จากที่กลาวมาขางตน
อาจสรุปความสําคัญของการส่ือสารไดดังนี้ 
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   (1)  การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการติดตอสัมพันธถือเปนเคร่ืองมือถายทอด
ขอมูลอารมณความรูสึกความคิด  และความตองการเพื่อใหอีกฝายเกิดความเขาใจ  เกิดความรูสึกพึงพอใจ 
เช่ือถือ  ศรัทธา  ซ่ึงนําไปสูความรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

   (2)  เปนส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิต และการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ 
ถาหากไมมีการส่ือสาร  ก็จะไมมีการกระทําใด ๆ เกิดข้ึนระหวางคนในสังคมและองคการ  (สมพร 
สุทัศนีย‚ 2539‚ หนา 284)  

   จากหลักการ  แนวคิด  และความสําคัญของการส่ือสารท่ีกลาวมา  จะเห็นไดวา
การส่ือสารลักษณะเปนกระบวนการ  (Process)  โดยมีองคประกอบอยางนอย  3  สวน  คือ  1)  ผูสง
หรือแหลงที่มาของขาวสาร  2)  ขาวสาร  3)  ผูรับ  กลาวคือ  ผูสงขาวสารหรือแหลงที่มาของขาว 
อาจเปนบุคคลเปนกลุมก็ได  และขาวสารที่สงออกไปอาจเปนขอความ  ท้ังนี้ขาวสารที่สงจะมีประสิทธิภาพ
หรือไมข้ึนอยูกับลักษณะของผูสง  บางคร้ังความตองการ  ทัศนคติ  และคานิยม  และการรับรูของผูสง
ก็สะทอนออกมาใหเห็นจากขาวสารท่ีสงไป  ผูรับก็เชนกัน  อาจเปนบุคคลเปนกลุมก็ได  คนท่ีตั้งใจ
จะรับขาวสารอาจจะไมไดรับขาวสารก็ได  เพราะขาวสารถูกสงไปผิดชวงหรือไปตามชองไมเหมาะสม 
และในทํานองเดียวกัน กรองแกว  อยูสุข  (2534‚ หนา 166)  ก็ไดกลาวถึงกระบวนการสื่อสารไววา 
กอนท่ีจะเกิดการส่ือสาร  จะตองมีผูสงขาวสารและตัวผูรับขาวสาร  ตัวขาวสารนั้นจะถูกตกแตงดัดแปลง
ใหเปนรูปตาง ๆ เชน  คําพูด  ลายลักษณอักษร  สัญลักษณ ฯลฯ และสงมาโดยสื่อหรือชองทาง 
ถึงผูรับขาวสาร  ซ่ึงแปลความหมายหรือถอดความนั้นเพื่อใหเขาใจตามความมุงหมายของผูสงสาร
อีกทอดหนึ่ง 

     ดังนั้น อารี  เพชรผุด (2530‚ หนา 135-136)  ไดสรุปกระบวนการสงขาวไว  5 ข้ัน
ดังนี้  1)  จะตองมีแหลงขอมูลที่สามารถผลิตขาวสาร  2)  ผูสงตองสงสัญญาณผานชองทางท่ีเหมาะสม 
3)  ส่ือจะตองใหเพื่อนําสัญญาณจากผูสงไปยังผูรับ  4)  ผูรับจะตองเปลี่ยนสัญญาณเปนขาวสาร 
5)  การสงขาวสารจะตองมีจุดหมายปลายทางจากกระบวนการสื่อสารดังกลาวทําใหเกิดแนวทาง
ในการส่ือสารในองคการและทีมงานเปน  3  รูปแบบคือ  การสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง 
การสื่อสารจากเบื้องลางไปสูเบื้องบน  และการสื่อสารในระดับเดียวกัน  (สมพร สุทัศนีย‚ 2539‚ 
หนา 299)  ใหทัศนะวาวิธีการส่ือสารในองคการ  ไมวาเปนการส่ือสารรูปแบบใดก็ตามผูท่ีทําหนาท่ี
ส่ือสารจะตองใหใชวิธีการสื่อสารท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสม  เชน  ใชวิธีการติดตอทางเดียว 
ซึ่งเปนวิธีการสื่อสารที่ไมเปดโอกาสใหผูรับไดโตตอบ  ไมสนใจที่จะตรวจสอบความเขาใจ
ของผูรับขอมูล สวนอีกวิธีคือการส่ือสารสองทาง  ซ่ึงเปนการส่ือสาร  ท่ีผูสงสารเปดโอกาสใหผูรับ
สารไดซักถาม  โตตอบตรวจสอบความเขาใจ  เสนอแนะหรือโตตอบดวยวิธีอ่ืน ๆ ได  การส่ือสาร 
วิธีนี้มีประโยชนมากเพราะทําใหผูรับขาวสารไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับเจตนารมณของผูสง 
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     จากการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของบุคคล  พบวามนุษยเราใชเวลา
ในการส่ือสารถึง 80 % ของเวลาท้ังหมดท่ีบุคคลนั้นทํากิจกรรมในขณะท่ีตื่น  (ถิรนันท อนวัชศิริวงศ‚ 
2533‚ หนา 11-12)  ดังนั้นการทํางานรวมกันโดยเฉพาะการทํางานเปนทีมจะตองมีการส่ือสาร  รวมทั้ง
การส่ือสารขอความท่ีดีระหวางสมาชิกในทีม  เพื่อใหสมาชิกรูจักตนเองอยางถูกตอง  ทั้งขอเดนและ
ขอบกพรองของตัวเอง โดยใหสมาชิกอ่ืนรวมกันแนะนําเพื่อการปรับตัวใหดีข้ึน  (วิชัย โถสุวรรณจินดา‚ 
2535‚ หนา 147) อยางไรก็ตาม  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดสนใจและใหทัศนะเกี่ยวกับการส่ือสาร
กับการทํางานเปนทีมไวนาสนใจดังนี้ โปสเตอร  (Poster. n.d‚ p. 45; อางถึงใน ณรงค ฮอนาม‚ 2535‚ 
หนา 44-45)  ไดใหทัศนะเร่ืองการส่ือสารแบบเปดไววา  การส่ือสารแบบเปดเปนการส่ือสารท่ีชัดแจง
ชัดเจนอยางส้ินเชิง  กลาวคือสารทุกท่ีมีอยูท่ีเขามาหรือออกไปจากทีม  สมาชิกทุกคนในทีมจะตอง
ไดรูไดรับทราบสารนั้น ๆ ขณะท่ี เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538‚ หนา 145)  กลาววา  การส่ือสารแบบเปด 
(Open  Communication)  ไมวาจะเปนการส่ือสารในระดับเดียวกัน  จะทําใหสมาชิกของทีมไดรับรู
ปญหาการทํางาน  นโยบายการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกี่ยวกับงานอยางท่ัวถึง   
  ประชุม  โพธิกุล  (2537‚ หนา 8)  ใหทัศนะในเร่ืองเดียวกันนี้วา การส่ือสารแบบเปด
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําใหทีมเขมแข็ง  การส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาและเปดเผย  จะมีความสัมพันธ
กับความไววางใจและยอมรับนับถือซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของโกวิท  กังสนันท  (2538‚ หนา 122)  
ท่ีวา  การส่ือความหมายท่ีมีลักษณะชัดเจนตรงไปตรงมาและเปดเผย  ซ่ึงการส่ือความหมายดังกลาว
ยอมกอใหเกิดบรรยากาศของการไววางใจและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันซ่ึงการส่ือสารแบบเปดนี้  
เปรมวดี  คฤหเดช  (2540‚ หนา 24)  ไดใหแนวคิดเปนหลักการพื้นฐานของการส่ือสารเพ่ือการทํางาน
อยางเปนทีมที่มีประสิทธิภาพวา  ควรเปดโอกาสใหสมาชิกภายในทีมงานไดมีการสื่อสาร  
ไดอยางอิสระ  การที่สมาชิกไดรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับเร่ืองภายในทีมงานของตนเองและเร่ืองระหวาง
ทีมงานกับส่ิงแวดลอมภายนอก  จะทําใหเกิดความเขาใจทํางานรวมกัน และยังเปนประโยชนตอ
ประสิทธิภาพของงานดวย  การส่ือสารหรือส่ือความหมายในการทํางานรวมกนันัน้  ทีมงานจาํเปนตอง
ตรวจสอบขอมูลดังตอไปนี้  ความเขาใจตรงกันในการทํางานรวมกันของสมาชิก  สมาชิกรับฟง
ซ่ึงกันและกัน และสมาชิกมีความเปดเผยและจริงใจตอกัน  หากสมาชิกในทีมงานรับรูขอมูลขาวสาร
หรือมีความเขาใจไมตรงกันเกิดข้ึนเม่ือใด  ตองพยายามปรับความเขาใจใหตรงกัน  ไมพูดลับหลัง
หรือตางคนตางเขาใจคนละทิศคนละทางกัน  การรับรูของสมาชิกในทีมงานท่ีตางกัน  และไมยอม
ตรวจสอบการรับรูซ่ึงกันและกัน  อาจกอใหเกิดความขัดแยงข้ึนได  และถาไมสามารถบริหารความ
ขัดแยงใหเกิดประโยชนได ผลเสียตาง ๆ จะเกิดกับประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของ
สมาชิกในการทํางานรวมกัน ในทํานองเดียวกัน  โอภาส  บุตรากาศ  (2533‚ หนา 153)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบการส่ือสารของบุคคลในกลุม  พบวา  ระดับความเขาใจปญหาระหวาง
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ผูรวมงานคือ  ความไววางใจกันระหวางบุคคล  แตระดับความเขาใจปญหาระหวางผูรวมงาน  
มีความสัมพันธบางสวนกับรูปแบบการสื่อสารแบบซอนเรน  ซึ่งสอดคลองกับ นิยม  สุวรรณ  
(2541‚ บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารกับกับมนุษยสัมพันธ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดราชบุรีพบวา  พฤติกรรม
การติดสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ  ผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ในทุกขนาดโรงเรียนและมนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง

ในทุกขนาดโรงเรียนและมนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลางในทุกขนาด

โรงเรียนและพฤติกรรมการส่ือสารมีความสัมพันธกับมนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีความสัมพันธกันในทางบวก นอกจากนี้ บาเวลาส  
(Bavelas‚ 1948‚ p. 78; อางถึงใน พยอม วงศสารศรี‚ 2534‚ หนา 266-268)  ไดศึกษารูปแบบตาง ๆ 
ในการส่ือสารกันระหวางสมาชิกทีมงาน  ซ่ึงไดกําหนดรูปแบบการส่ือสารไวหลายลักษณะ  งานวิจัย
ในระยะเร่ิมแรกของ  Bavelas  ไดพบวากลุมท่ีมีการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลางนั้น  จะมีการจัดระเบียบ
ของกลุมไดรวดเร็วและมีผูนําท่ีมีบทบาทปรากฏใหเห็นบอยคร้ัง นอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพ
มากกวากลุมท่ีมีการกระจายอํานาจ  ในดานการแกไขปญหางาย ๆ ในทางตรงกันขามสมาชิกกลุม
ท่ีการกระจายอํานาจจะมีความพอใจในกลุมของตนมากกวากลุมรวมอํานาจ 

สรุปไดวา การส่ือสารแบบเปด ก็คือการทํางานท่ีส่ือสารโดยเปดโอกาสใหสมาชิกในทีม
ไดรับรูขอมูลขาวสาร และส่ือสารแบบเปดเผยเพ่ือใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ตลอดจนปญหา
ในการดําเนินงานอยางชัดเจนตรงไปตรงมาเพ่ือหาขอยุติความคิดท่ีแตกตาง ดวยเหตุและผล และ
ตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การส่ือสารแบบสองทางน้ันเอง 

  5)  ดานการสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ 
   การสรางความไววางใจ และยอมรับนับถือกันเปนปจจัยสําคัญในการทํางาน

เปนทีมใหบรรลุผลสําเร็จ คนท่ีมารวมกันเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน จําเปนตองมีความไววางใจกัน
และกันไมดูถูกกัน  ยอมรับความสามารถและคุณคาของกลุม  ผูที่เปนหัวหนามีความไววางใจวา
สมาชิกในกลุมสามารถทํางานตามที่ตกลงรวมกันไว  (พรรณราย ทรัพยประภา‚ 2541‚ หนา 5) 
นักวิชาการตาง ๆ ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการไววางใจและยอมรับนับถือในการทํางานเปนทีม
ซ่ึง ฮอยและวิทโกสกี้  (Hoy & Witkoskie‚ 1992‚ p. 54; อางถึงใน บัณฑิต แทนพิทักษ‚ 2540‚ หนา 45) 
ไดใหทัศนะไววาความไววางใจและยอมรับนับนี้เปนจริยธรรมขององคการอยางหน่ึงท่ีกอใหเกิด

ความมีประสิทธิผลขององคการนําทางชีวิตทํางาน การปฏิบัติและพฤติกรรมของสมาชิกสูเปาหมาย
ท่ีสมบูรณ 
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   อยางไรก็ตามโนแลน  (Nolan‚ 1989‚ pp. 77-78; อางถึงในวีระวัฒน  พงษพยอม‚ 
2534‚ หนา 47)  ก็ยังเช่ือวาการสรางความเช่ือใจและเปดใจกวางนั้นเปนกระบวนการท่ีควรจะคอย ๆ ทํา
อยางชา  ชา  และดวยความอดทนตั้งอยูบนรากฐานของทักษะในการมีความสัมพันธระหวางบุคคล และ
มีพฤติกรรมท่ีสนับสนุนกัน  รวมท้ังการประชุมทีมแบบมีสวนรวมโดยสมํ่าเสมอ  การมีประสบการณ
รวมกันในความสําเร็จและลมเหลว  การทบทวนและโตเถียงกันอยางสรางสรรค  ส่ิงเหลานี้เปนการสราง
ความไววางใจและยอมรับนับถือทีละเล็กทีละนอย 

   ในทํานองเดียวกันนี้ ประชุม  โพธิกุล (2537‚ หนา 7) ไดกลาววาลักษณะของทีม
ประสบความสําเร็จโดยท่ัวไปจะมีความไววางใจกันสูง  มิใชเพียงแตความไววางใจในทักษะและ
ความตั้งใจของสมาชิกเทานั้น  แตเปนความไววางใจในสมาชิกแตละคนในทีมท้ังทีม  ในขณะท่ี                        
ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539‚ หนา 432)  กลาววากอนที่กลุมจะสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นสมาชิกจะตองมีความรูสึกท่ีดีตอความไววางใจ และตอความเต็มใจกับบุคคลอ่ืน ๆ 
และเช่ือม่ันตอความสามารถในการดําเนินงานตามเปาหมาย  ถาปราศจากความสัมพันธดานความไววางใจน้ี
แลวมาตรฐานของผลผลิตก็ไมสามารถกําหนดได  ดังนั้น  สมาชิกท้ังหลายจึงตองมีความไววางใจ
และสนับสนุนท้ังเปาหมายขององคการและเปามายของกลุม  รวมท้ังผูนําตองแสดงความยอมรับนับถือ
ในตัวผูรวมงานทั้งหลายดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบัณฑิต  แทนพิทักษ  (2540‚ หนา 45) 
ท่ีกลาววาโรงเรียนเปนองคการวิชาชีพท่ีผูบริหารเปนหัวหนาสถานศึกษา  และมีครูเปนหัวใจ
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนซึ่งถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองสรางและ

รักษาความไววางใจและยอมรับนับถือ ใหเกิดข้ึนอยางสูงสุด ท้ังความไววางใจและยอมรับนับถือ
ของครูท่ีมีตอผูบริหาร  ความไววางใจและยอมรับนับถือของครูท่ีมีตอเพื่อนครู  ซ่ึงเปนวัฒนธรรม
ท่ีสนับสนุนความสัมพันธอันดีของบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จ 

   โฉมยง  โตะทอง  (2540‚ หนา 32)  ไดใหทัศนะไวอยางนาสนใจวา  ผูรวมทีม
จะประสบความสําเร็จเม่ือทุกคนมีความเช่ือถือในความสามารถของกันและกัน  แตอยางไรก็ตาม 
ความเชื่อถือนั้นเปราะบางตองใชเวลานานในการสรางความเชื่อถือ  แตงายตอการทําลาย  
การคงความเชื่อถือใหคงอยูนั้น ตองใชความตั้งใจจริง ซ่ึงพรรณราย ทรัพยประภา (2541‚ หนา  11-12) 
กลาววา  การทํางานเปนทีมนั้นสมาชิกแตละคนในทีมยอมมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
แตกตางกันไปคือมีหัวหนาและลูกทีม  จึงตองมีการยอมรับนับถือและเคารพในสิทธิอังพึงมีพึงได
ของกันและกันไมลวงละเมิดสิทธิและกาวกายหนาท่ีของกันและกัน  มีความจริงใจตอกันและกัน
ยอมสรางความผูกพันในทีมไวเสมอ ซึ่งสุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ  (2535‚ หนา  57)  กลาววา
ถาทุกคนยอมรับกันและรับฟงกัน  การยอมรับในความเปนตัวเองของกันและกัน  รวมท้ังใชความรู
ความสามารถและจุดเดนของกันและกันอยางเต็มที่  จะทําใหมีบรรยากาศใกลชิดและเปนกันเอง 
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มีความรูสึกกลาที่จะใหเพื่อนรวมงานรูทั้งสิ่งที่ดีและไมดีของคนดวยความสบายใจ  สามารถ
พูดตรงไปตรงมาและกลาท่ีจะยอมรับและใหความชวยเหลือกัน  ในขณะท่ีลิเคิรท  (Likert‚ 1961‚ 
pp. 166-169; อางถึงในอรุณ รักธรรม‚ 2533‚ หนา 16) ไดกลาววาในกลุมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ยอมมี
การยอมรับอิทธิพลของบุคคลอ่ืนและของกันและกันหมายถึงการยอมรับวิธีการ ปญหาขององคการ 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและกระบวนการกลุม  และธีระศักดิ์  กําบรรณารักษ  (2539‚ หนา 15) 
ไดใหทัศนะไววาคนเรานั้นมีมีความสามารถที่แตกตางกัน  คนเราไมเหมือนกัน  คนท่ีแตกตางจาก
ตัวเรานั้นไมใชเปนคนเลวเสมอไป  ดังนั้นจึงตองมีความไววางใจและยอมรับซึ่งกันและกัน 
ซ่ึง โนแลน (Nolan‚ 1989; อางถึงใน วีระวัฒน  พงษพยอม‚ 2534‚ หนา 100-103)  ก็ใหความเห็นไว
สอดคลองกันวาบุคคลท่ีแตกตางกันนั้นยอมไปถึงผลสําเร็จท่ีพวกเขาตองการดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน 
ซ่ึงวิธีการท่ีถูกตอง  ไมจําเปนตองมีเพียงวิธีเดียวการทํางานรวมกันไดเราตองเขาใจในความแตกตาง
และยอมรับคุณคาของวิธีการทํางานของแตละคน  สรุปไดวาการไววางใจและยอมรับนับถือ  คือ
การรับฟงกันและกัน  เคารพในสิทธิอันพึงมีพึงไดในความรูความสามารถ  บทบาทหนาท่ีของกันและกัน 
ยอมรับในความแตกตางของเพื่อนรวมทีมดวยความจริงใน  และเกิดความเช่ือถือไววางใจในบุคคลนั้น
ดวยความเต็มใจโดยปราศจากการบีบบังคับ และพรอมท่ีจะทํางานดวยกันดวยความเต็มใจ 

  สรุปไดวา  การสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  ก็คือการทํางานท่ีแสดงออก
ซึ่งความเชื่อมั่น  นิยมชมชอบจนเกิดเปนความเชื่อถือไววางใจในบุคคลนั้น ๆ ดวยความเต็มใจ
เคารพและยอมรับในสิทธิอันพึงได ในความรูความสามารถของเพ่ือนรวมทีม 

  6)  ดานการกําหนดบทบาทหนาท่ี 
   ปารคเกอร  (Parkea‚ 1990‚ pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท‚ 2544‚ 

หนา 119) ไดอธิบายถึงบทบาทและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน  (Clear roles and work assignments) 
เปนการมอบหมายงานท่ีระบุไวในคําพรรณนาลักษณะงาน  บทบาทในท่ีนี้ไมจํากัดเฉพาะภารกิจ
ของงานเทานั้น  แตจะรวมถึงความคาดหวังของบุคคลอ่ืนท่ีมีตองานนั้น  เพื่อหลีกเล่ียงปญหาของ
ความขัดแยงดานบทบาท  ทีมงานจะตองมีกระบวนการวิเคราะหความชัดเจนของบทบาทเพ่ือใหทุก
ฝายไดมีความเขาใจตรงกัน  การกําหนดบทบาท  และการมอบหมายงานท่ีชัดเจนท่ีมีประสิทธิภาพ
จะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิก 

   (1)  ผลักดันใหทีมงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวในระดับสูง 
   (2)  มีความเต็มใจปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือบทบาทท่ีกําหนดไวในบางโอกาส

เม่ือมีความจําเปน 
   (3)  ม่ันใจวามีการมอบหมายงานใหแกทีมอยางเสมอภาค 
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   (4)  มีการอภิปรายและตอรองบทบาทหนาท่ีคาดหวังของสมาชิกแตละคน
อยางเปดเผย 

   ซ่ึงอุทัย บุญประเสริฐ  (2535‚ หนา 66-69)  ไดกลาวถึงองคประกอบดานบทบาท
สมาชิกทีมงานไววา  ในการทํางานเปนทีมใด ๆ ก็ตามหากทีมมีผูนําที่ถึงแมจะดีเพียงใดก็ตาม 
แตถาสมาชิกทีมขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

สมาชิกทีมที่ดี  ทีมนั้นจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดยาก  เพราะการทํางานเปนทีมตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานทุกคนเปนสําคัญ  ดังนั้นสมาชิกในทีมจึงเปนปจจัยสําคัญ
อีกประการหน่ึงท่ีจะชวยใหการทํางานเปนทีมบรรลุเปาหมาย  หากผูรวมทีมหรือสมาชิกทีมทุกคน
ตระหนักในความสําคัญของตนและพยายามปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกท่ีดีของทีม  การดําเนินงาน
ของทีมก็จะสามารถประสบผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

   พจน  เพชรบูรณิน  (2531‚ หนา 47)  กลาววาการกําหนดงานที่จะทําและ
การแบงงานกันตามความสามารถและความถนัดของแตละคน  และวิชัย  โถสุวรรณจินดา  (2536‚ 
หนา 64)  กลาวถึง  บทบาทของทีมงานวาสมาชิกในทีมตองแสดงบทบาทหนาท่ีของตนอยางเหมาะสม 
โดยมีทั้งบทบาทที่มุงสนองความตองการเฉพาะตนและบทบาทตามตําแหนง  ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดของ เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2538‚ หนา 63)  ท่ีกลาววาการกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน  ไดแกการกําหนดใหมีการพรรณนางาน  (Job  Description)  ชัดเจน 
ผังทางไหลของงาน  (Work  Flow)  ท่ีเขาใจตรงกัน  ตลอดจนขอบเขตอํานาจหนาท่ีของแตละคน   
ซ่ึง เริงชัย  หม่ืนชนะ  และคนอ่ืน ๆ (2539‚ หนา 56) ไดกลาวถึงการกําหนดหนาท่ีและบทบาทไวใน
ข้ันตอนของการสรางทีมงานวา  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามสายงานของ
องคการวามีขอบขายในเร่ืองใดเกี่ยวของและจะตองประสานงานและติดตอกับทีมงานใดและบุคคลใด 
สมาชิกในทีมงานแตละคนจะตองกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบวาใครตองทําอะไร และ
มีขอบขายงานรับผิดชอบอยางไร 

  ดังนั้นสรุปไดวาการกําหนดบทบาทหนาท่ี หมายถึง การประชุมมอบหมายงานท่ีระบุไว
ในคําพรรณนางาน  ท่ีมีความชัดเจนดานบทบาทและหนาท่ี เพ่ือใหทุกฝายไดมีการแสดงความคิดเห็น
ในการกําหนดบทบาทเพื่อใหเหมาะสมกับความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล  เชน  บทบาท
ในตําแหนงตาง ๆ ของครูในโรงเรียน บทบาทนี้อาจจะมีการหมุนเวียนกันไดตามความเหมาะสม 

  7)  ดานภาวะผูนําในทีมงาน 
     ภาวะผูนําเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีความสําคัญตอ

การบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางมาก  ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะเปรียบเสมือนดวงประทีป
ของหนวยงานและเปนศูนยรวมพลังของกลุมใหดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ความสามารถและ
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ทักษะของผูนํามีสวนสัมพันธใกลชิดกับปริมาณและคุณภาพของงาน  ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารโรงเรียน
จึงเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอผูรวมงานในองคการหรือสถาบันทางการศึกษาเปนอยางมาก 

   การบริหารงานในโรงเรียนจะดําเนินไปดวยดีบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด

อยางมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนในการโนมนาวจิตใจ ผูรวมงาน 
การเปนผูบริหารหรือผูนําท่ีดีนั้นมิใชแตเพียงมีความรู ความสามารถ และความเฉลียวฉลาดเทานั้น 
แตจะตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและรูจักแนะนําผูรวมงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีคุณภาพ

สนับสนุนใหผูรวมงานมีโอกาสเปนผูนําดวย (สุกานดา ตปนียางกูร‚ 2542‚ หนา 1)  
   การศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําระยะแรก มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดแบงมิติของ

ความเปนผูนํา  2  มิติ  คือ  มิติมุงงาน  (Initiating structure)  เปนผูนําท่ี “เนนงาน” มักชอบส่ังการ 
ควบคุมงานสูง  และตองการผลงานและมิติมุงคน  (Consideration)  เปนผูนําท่ีสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
แบบเพื่อนรวมงาน  มีความเห็นใจเขาใจเพ่ือนรวมงาน  เชื่อใจซ่ึงกันและกัน  และจากการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน  ไดเกิดรูปแบบผูนํา  2  แบบ  คือ  แบบมุงงาน  (job-centered leadership style) 
และแบบมุงคน (employee-centered leadership style) 

   จากการท่ีนักการศึกษาหลายทานไดนิยามความหมายของคําวา “ผูนํา” ไวนั้น
พอสรุปความหมายไดวาผูนําคือบุคคลท่ีสามารถใชบทบาทหนาท่ีหรือความสามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืน

เกิดความรูสึกที่ดีในการรวมกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงดวยดี และในสวนความหมายของคําวา
ภาวะผูนํานั้นมีนักการศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาใหความหมายไวดังนี้ 

   อุทัย หิรัญโต  (2520‚ หนา 8-9)  ไดรวบรวมและนําเสนอความหมายภาวะผูนํา
ซ่ึงมีผูนิยามไวดังนี้ 

   (1)  ภาวะผูนํา  คือ  การที่บุคคลใชความสัมพันธซึ่งมีตอผูใตบังคับบัญชา
ในสถานการณตางๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยกระบวนการส่ือสาร  ติดตามซ่ึงกันและกัน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

   (2)  ภาวะผูนําในทางปฏิบัติ  คือ  การที่ผูบริหารของกลุมทําหนาท่ีเกี่ยวกับ
การอํานวยการจูงใจ  ริเร่ิม  ประนีประนอม  และประสานงานโดยใชอํานาจหนาท่ี  (Authority)  และ
อํานาจบารมี  (Power)  เปนเครื่องมือในลักษณะเปนแบบพิธีการและไมเปนพิธีการเพื่อกอใหเกิด
พลังรวมของกลุมใหการบริหารบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว 

   (3)  ภาวะผูนํา  คือ  ความสามารถของบุคคลในการทําแผนงานและคําวินิจฉัย
ของเขาใหเปนท่ียอมรับดวยความเต็มใจในหมูผูตามท้ังหลาย 

   (4)  ภาวะผูนํา  คือ  วิธีการ  (Means)  จูงใจ  ใหบุคคลแตละคนทํางาน
เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน  (Group goals) 

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



 
35 

   (5)  ภาวะผูนํา  คือ  กิจกรรมในการใชอิทธิพลจูงใจประชาชนใหรวมมือ
ปฏิบัติการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งคนเหลานั้นเห็นวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนา 
จะเห็นไดวาคํานิยามนี้ไมไดกลาวถึงองคการใดองคการหนึ่ง  เม่ือบุคคลหนึ่งพยายามใชอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุมในสถานการณใดสถานการณหนึ่งนั้น  ภาวะผูนําใหเกิดข้ึนทันที 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2523‚ หนา 7)  ใหคําจํากัดความของภาวะผูนํา
วาเปนการใชอิทธิพลระหวางบุคคลในสถานการณอยางหน่ึง  โดยผานกระบวนการส่ือสาร  เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  และสมยศ  นาวีการ  (2524‚ หนา 113)  ไดใหขอคิดวาภาวะผูนําคือ
กระบวนการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลหรือกลุมเพื่อความสําเร็จของเปาหมายภายใน
สถานการณอยางใดอยางหนึ่ง สวนสมพงศ เกษมสิน (2526‚ หนา 220) ใหความหมายวาภาวะผูนํา
คือ การใชอิทธิพล หรืออํานาจหนาท่ีในความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ 
เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว นอกจากนี้ สุเมธ  เดียวอิศเรศ  (2527‚ หนา 50) ใหความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําวา 
เปนเร่ืองเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในอันท่ีกอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคที่พึงประสงค  และบุคคลที่จะไดชื่อวา เปนผูนําตองมีความสามารถ
ในการจูงใจผูอ่ืนปฏิบัติตามความคิดเห็น  ตามตองการหรือคําส่ังของตนได 

   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529‚ หนา 74) ใหความหมายวา
ความเปนผูนาํหรือภาวะผูนํา  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถใชศิลปะในการโนมนาวจิตใจผูอ่ืน
ใหรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

   โยธิน ศันสนยุทธ  (2530‚ หนา 114-115)  ไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนํา
หรือความเปนผูนําไดดังตอไปนี้ 

   (1)  ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุมที่เกี่ยวกับ
การตั้งเปาประสงคของกลุม และการบรรลุถึงเปาประสงคนั้น ๆ 

   (2)  ภาวะผูนําประกอบดวยอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางบุคคลสองคน 
หรือมากกวาท่ีพึ่งพาตอกันในการท่ีจะบรรลุเปาหมายภายในสภาพการณของกลุม 

   (3)  ภาวะผูนําคือความสามารถที่จะชักชวนคนอ่ืน ๆ ใหแสวงหาวัตถุประสงค
ท่ีไดกําหนดไวอยางกระตือรือรน 

  ภาวะผูนําคือความสามารถที่จะทําใหผูอ่ืนทําตาม ในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง
อยางเต็มใจ 

   กลุมตองการความเปนผูนําสําหรับลดความไมแนนอนและความสับสน ถากลุม
ดําเนินไปดวยความราบร่ืน  ความเปนผูนําก็ไมเปนส่ิงจําเปนเทาไรนัก ความเปนผูนํามีผลท่ีสําคัญ
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ตอขวัญของกลุมเม่ือมีความจําเปนตองทําสถานการณท่ีคลอนแคลนใหม่ันคงข้ึน  ความเปนผูนํา
แบบกาวราวเปนส่ิงท่ีตองการ 

   ผูนําเปนผูริเริ่มเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจ  หรือในการใหกําลังใจผูอื่น
ตัดสินใจไมวาการตัดสินใจนั้น ๆ จะถูกตองหรือไมก็ตาม  ผูตามตองยอมรับการตัดสินใจของผูนํา กลุม
ที่ทําหนาที่อยางดี  จะไมเคยขาดผูนํา  แตอยางไรก็ตาม กลุมไมจําเปนตองมีผูนําแตเพียงผูเดียว 
แตผูนําบางคนสนับสนุนใหสมาชิกของกลุมทุกคนมีสวนรวมดวย  การท่ีบุคคลไมแสดงความสามารถ
ในความเปนผูนําออกมาใหเห็น  อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ขาดความม่ันใจในตนเอง
หรือโอกาสไมอํานวย  อยางไรก็ดีทุกคนมีศักยภาพที่จะเปนผูนําได ถวิล  เกื้อกูลวงศ  (2530‚ หนา 219) 
ใหนิยามวาภาวะผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของแตละบุคคลหรือกลุมในความพยายาม

ท่ีจะใหสัมฤทธิผลตามเปาหมายในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง และประชมุ โพธิกลุ (2537‚ หนา 4) 
ใหความหมายของภาวะผูนําวาการท่ีบุคคล คนหนึ่งพยายามที่จะท่ีใชกําลังสมอง  กําลังกาย  และ
กําลังใจเพื่อจูงใจหรือดลใจจะตองไมเปนการบังคับตลอดจนตองไดรับความยินยอมจากผูตามดวย 
และสนอง  เครือมาก  (2538‚ หนา 137)  ใหความหมายของภาวะผูนําวาหมายถึงความสามารถ
ในการใชศิลปะในการโนมนาวจิตใจบุคคลอ่ืนใหรวมเม่ือรวมใจกันในการปฏิบัติงานจนบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
   นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวตางประเทศใหความหมายของภาวะผูนําดังนี้ 

คือ  ฮิวส  และโบดิทซ  (Huse & Boditch‚ 1973‚ p. 145)  กลาววา  ภาวะผูนําคือ  การใชอิทธิพล
เพื่อจะเปนทางใหบังเกิดการคลายตามเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการและสวนบุคคล ซ่ึงเฮอรเซย 
และ บลันซารด  (Hersey & Blanchard‚ 1974‚ p. 68)  มีความเช่ือวาภาวะผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพล
ในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือบุคคลกลุมหนึ่งท่ีมุงสูการบรรลุเปาหมายภายใตสถานการณท่ีกําหนดให 
ถาสถานการณเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําในรูปกระบวนการใชอิทธิพลก็ตองแปรเปล่ียนไปดวย นอกจากนี้ 
แมคฟารแลนด  (McFarland‚ 1979‚ p. 14)  เสนอแนวคิดวาภาวะผูนํา  หมายถึง  ความสามารถของบุคคล
ท่ีมีอํานาจ อิทธิพลใหบุคคลอ่ืนทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย 

   จากความหมายและนิยามตาง ๆ ที่นักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษา
ไดนําเสนอนั้นพอสรุปไดวา  ภาวะผูนํานั้น  หมายถึงบุคคลใด ๆ ก็ตาม  นําความรู  ความสามารถ
มาประยุกตใชกับบุคคลอ่ืน  เกิดความรูสึกท่ีดี  ในการรวมมือรวมใจปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพนั้นเอง 

   Fred E. Fiedler (1979, p. 72; อางถึงใน อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร‚ 2543‚ หนา 29-33)  
ไดเสนอตัวแบบหรือแบบจําลองประสิทธิผลของภาวะผูนําตามสถานการณ  (A  Contingency  Model  
of Leadership  Diffectiveness)  ซ่ึงประกอบดวยปจจัย  2  ประการ  คือ  สภาวการณหรือสถานการณ
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ของกลุมหรือองคกร  และรูปแบบผูนําของหัวหนาท่ีทําใหกลุมมีผลงานหรือมีประสิทธิผล องคประกอบ
ท้ัง 2 ขางตนจะตองมีความสัมพันธ  โดยรูปแบบของผูนําตองมีความสัมพันธกับสภาวการณของ
กลุมท่ีหัวหนาสามารถเขาไปมีอิทธิพลตอกลุมไดตามตัวแบบนี้ รูปแบบผูนําของหัวหนามี 2 ลักษณะ 
คือ  (1)  ผูนําท่ีใฝสัมพันธ (Relationship-Oriented Leaders)  (2)  ผูนําท่ีมุงงาน (Task-Oriented 
Leaders)  และสภาวการณของกลุมท่ีหัวหนาสามารถเขาไปควบคุมกลุมได 3 ลักษณะ  (1)  สภาวการณ
กลุมท่ีหัวหนามีอิทธิพลหรืออํานาจควบคุมไดสูง  (2)  สภาวการณกลุมที่หัวหนามีอิทธิพลหรือ
อํานาจควบคุมไดปานกลาง  (3)  สภาวการณกลุมท่ีหัวหนามีอิทธิพลหรืออํานาจควบคุมไดต่ํา 
จากตัวแบบสามารถสรุปเปนภาพความสัมพันธระหวางรูปแบบผูนํากับสภาวการณกลุม ไดดังน้ี 
 

การมีอํานาจหรือมีอิทธิพลควบคุมสภาวการณกลุม ประเภทผูนํา 

ควบคุมสูง ควบคุมไดปานกลาง ควบคุมต่ํา 
ใฝสัมพันธ พฤติกรรม ยึดถือตนเอง

เหินหาง กังวลในงาน 
พฤติกรรม คํานึงถึง
ผูอ่ืน ใจกวาง และ 
มีสวนรวม 

พฤติกรรม วิตกกังวลลังเล 
สนใจความสัมพันธ 
สวนตัวมากไป  
การปฏิบตัิงาน เลว 

มุงงาน พฤติกรรม คํานึงถึงผูอ่ืน 
และใหการสนบัสนุน 
การปฏิบตัิงาน ดี 

พฤติกรรม ตึงเครียด 
มุงแตงาน 
การปฏิบตัิงาน เลว  

พฤติกรรม ช้ีนํามุงแตงาน
จริงจัง 
การปฏิบตัิงาน คอนขางดี 

 

ภาพ  4  ความสัมพันธระหวางรูปแบบผูนํากับสภาวการณกลุม 
 

  การท่ีจะจําแนกชนิดของรูปแบบผูนําตามตัวแบบนี้  ใชวิธีใหหัวหนาทําการประเมิน 
บุคคลที่ทํางานรวมกับเขาไดนอยที่สุด  ซึ่งสามารถเรียกวา  เปนเพื่อนรวมงานหรือลูกนอง
ท่ีนาปรารถนานอยท่ีสุด ไมจําเปนตองเปนบุคคลที่หัวหนาไมชอบ แตขอใหเปนคนท่ีหัวหนาคิดวา
มีความยุงยากใจในการทํางานดวยมากท่ีสุด ซ่ึงหัวหนาจะตองประเมินลักษณะคนคนนี้ตามมาตรวัด 
LPC  (Least Preferred Co –Worker) เปนการใหคะแนนบุคคลที่สามารถทํางานดวยนอยที่สุด 
ตามลักษณะตาง ๆ เชน  เปนคนท่ีนาอึดอัด  ไวใจไดกับไวใจไมไดชอบลอบกัด  โดยมีชองคะแนน
ตั้งแต  1 – 8  คะแนน  ใหเลือกมาตรวัดนี้มีลักษณะท่ีนาพึงปรารถนาและไมนาพึงปรารถนาเปนคู ๆ 
รวม  18  คู  ดวยกัน  คะแนนรวมท่ีจะไดตั้งแต  18  คะแนน  ถึง  144  คะแนน  ถาหัวหนาประเมิน
คนที่ตนชอบนอยท่ีสุดในการทํางานไดคะแนน  63  คะแนนลงมา เปนหัวหนา  LPC  ต่ําเรียกวา 
เปนบุคคลท่ีมุงงาน  ถาไดคะแนนต้ังแต  73  คะแนนหรือสูงกวา  เปนหัวหนา  ท่ีไดคะแนน  LPC  สูง 
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เรียกวา  เปนบุคคล  ท่ีใฝสัมพันธ  ถามีคะแนนระหวาง  64  ถึง  72  คะแนน  หมายถึง  เปนบุคคล
ท่ีไมอาจจัดเปนประเภทมุงงานหรือใฝสัมพันธไดอยางชัดเจน เปนบุคคลท่ีมีเปาหมายหลายอยาง
ผสมปนอยู  สามารถท่ีจะพัฒนาตัวเองใหเปนบุคคลท่ีมุงงานหรือใฝสัมพันธไดตามสภาวการณท่ีตน
คนพบในกลุม ซ่ึงจะตองตัดสินใจพัฒนาตัวเอง 
 ลักษณะพฤติกรรมของผูนําท่ีใฝสัมพันธ จะมีความพึงพอใจตอการมีความสัมพันธ
สวนตัวกับผูอ่ืน  เพราะการท่ีตองการมีสัมพันธท่ีดีก็เพ่ือจะทําใหตนเองรูสึกสบายใจ  เปนผูนําท่ีคํานึงถึง
ความคิดของผูอื่นอยางมาก  มีความไวตอความรูสึกของสมาชิกในกลุม  จะสนับสนุนใหสมาชิกกลุม
ไดรวมแสดงความคิดเห็น  ในสภาวการณกลุมท่ีสามารถควบคุมไดต่ํา  ผูนําประเภทนี้จะคํานึงถึง
ความรูสึกของสมาชิกกลุม  สวัสดิภาพของกลุมเพื่อหาแรงสนับสนุนจากกลุม  จึงสนใจงานนอยลง 
และเนื่องจากกลุมควบคุมไดต่ําจึงไมอาจทํางานไดสําเร็จ  ซ่ึงอาจทําใหละท้ิงบทบาทการเปนผูนําไปเลย 
ในสภาวการณท่ีควบคุมไดปานกลาง  ผูนําประเภทนี้จะเปลงรัศมีผูนําออกมาเต็มท่ี  การท่ีผูนําประเภทน้ี
คํานึงความรูสึกของสมาชิกกลุมเปนส่ิงท่ีชวยใหไดรับแรงสนับจากกลุมในการทํางาน  และสามารถ
ใชความไวตอความรูสึกของผูอ่ืนหรือตอปญหา  เขาแกไขปญหากอนท่ีปญหานั้นจะทําลายการปฏิบัติงาน 
กลุมการทํางานจึงประสบความสําเร็จอยางสูง  ในสภาวการณกลุมท่ีสามารถควบคุมไดสูง  ซ่ึงผูนํา
ไมจําเปนตองกังวลกับแรงสนับสนุนของกลุมและวิธีทํางาน  ทําใหผูนําประเภทนี้เกิดความรูสึกเบ่ือ 
และเร่ิมเขาไปยุงเกี่ยวในรายละเอียดของงานหรือจัดระเบียบเสียใหม  เพื่อใหมีความสัมพันธ
ตามพฤติกรรมของตน จึงทําใหสมาชิกกลุมรูสึกวาหัวหนายุงกับเขามากไปหรือหยุมหยิมจุกจิก  ทําให
แรงสนับสนุนลดลงและการปฏิบัติงานของกลุมก็ลมเหลวไป 
 ผูนําประเภทมุงงาน  เปนผูนําท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานใหบรรลุความสําเร็จ
เปนผูท่ีมีพฤติกรรมยอมรับตนเองจากความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมมากกวาความสําเร็จตามความเห็น

ของผูอ่ืน  จะรูสึกสบายใจมากถางานมีแนวทางแจมชัด  และมีแนวปฏิบัติงานท่ีเปนระบบระเบียบ
หากแนวทางการทํางานไมชัดเจน  ผูนําประเภทนี้จะพยายามสรางมันขึ้นในสภาวการณของกลุม
ท่ีควบคุมไดนอย ผูนําประเภทนี้จะสามารถทํางานไดสําเร็จไดคอนขางดี  เพราะความมีใจจดจอกับ
งานท่ีทํา  เปนผูช้ีนําการทํางานดวยตนเอง ควบคุมกลุมอยางใกลชิด  ผลท่ีตามมาก็คือ  ดูเหมือนเขา
จะเปนคนแข็งกราวและชอบการลงโทษเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย  สมาชิกกลุมอาจไมชอบเขา
แตก็มักใหความนับถือเม่ือผูนําผลักดันงานในสภาวการณท่ียุงยากใหสําเร็จได  สําหรับในสภาวการณ
ของกลุมที่ควบคุมไดสูง  ผูนําแบบนี้จะรูวางานตองสําเร็จอยางแนนอน  จะมีการผอนคลายและ
จะทําใหรูสึกเปนคนนาคบที่เอาใจใสสมาชิกกลุมมากข้ึน  ผูนําประเภทนี้ตางจากผูนําท่ีใฝสัมพันธ
ตรงที่ไมเกิดความเบื่อหนายเมื่องานกําลังดําเนินไปดวยดี  ในสภาวการณของกลุมที่ควบคุม
ไดปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดความขัดแยงสวนตัวของสมาชิกกลุม  ผูนําประเภทนี้อาจมุงงาน
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จนเกินไป  จนไมสนใจท่ีจะจัดการกับความขัดแยงเหลานั้นเสียกอนที่จะมีผลตองานของกลุม  
ซ่ึงในสภาวการณของกลุมแบบน้ี ผูนําประเภทมุงงานปฏิบัติงานไมดี 
 ไลเคิรท  (Likert‚ 1967‚ p. 4)  นักจิตวิทยาองคการสําคัญคนหนึ่งคนพบวารูปแบบ
ของภาวะผูนํามีผลกระทบโดยตรงตอการทํางานนั่นคือ ผูนําท่ีเอาลูกนองเปนหลักของการทํางาน      
(employee–centered)  จะสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมากกวาผูนํา
ท่ีมุงงานเปนหลัก  (job–centered)  

 สวน เบลค  และมูตัน (Blake & Mouton‚ 1987‚ p. 11)  ไดสรางกรอบของการบริหาร 
แบบ  Grid  ซ่ึงเสนอขอโตแยงวา  การเนนดานคนและการผลิตในระบบบริหาร  เปนส่ิงท่ีตองเกิด
ควบคูไปมากกวาที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด  ผูนําจะตองประสานองคประกอบดังกลาว
เพื่อใหเกิดผลผลิตสูงสุด 

 การศึกษาหลายกรณีช้ีใหเห็นวา  ยังไมมีขอตกลงท่ีแนนอนเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของลักษณะผูนําแตละอยาง  เพียงแตช้ีใหเห็นวาผูนํามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในการผลิตและ
ขวัญกําลังใจเนื่องจากภาวะผูนํามีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในการผลิตและกําลังใจของกลุม

เนื่องจากภาวะผูนําเปนกระบวนการพลวัตรท่ีแปรเปล่ียนไปตามสถานการณซ่ึงเปล่ียนไปตามตัวผูนํา 
ตัวผูตามและสถานการณ  ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับผูนําจึงเนนไปทางดานพฤติกรรมท่ีสังเกตได
และสามารถปรับปรุงแบบภาวะผูนําใหเขากับแตละสถานการณไดดี 

 หนาท่ีของผูนํา  (The  leadership  functions) 
 นิพนธ  จิตตภกัดี  (2528‚ หนา 121)  ไดกลาววา  ผูนําจะตองรับผิดชอบในเร่ือง
กิจการทางดานมนุษยหลายประการในองคการ ไดแก 
 (1)  กระตุนเราใหบุคคลมีความสนใจในงาน 
 (2)  แกไขปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล 
 (3)  ชวยใหสมาชิกยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 (4)  จูงใจใหสมาชิกทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง 
 (5)  อธิบายและถายทอดแผน และคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหาร 
 (6)  สงเสริมใหสมาชิกสรางความภูมิใจดวยจิตใจและทักษะตาง ๆ  
 วินจิ  เกตุขํา (ม. ป. ป.‚ หนา 109-110)  กลาววาหนาท่ีของผูนํามีสองลักษณะดังนี ้
 (1)  หนาท่ีในการชวยเหลือกลุมใหไดรับความสําเร็จ  ผูนําควรมีหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
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 ก.  สงเสริมใหสมาชิกในกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาของกลุม

อยางกวางขวาง 
 ข.  ชวยใหกลุมประเมินความตองการของกลุม และอธิบายปญหา

ของกลุมใหชัดเจน 
 ค.  ชวยใหสมาชิกพิจารณาขอมูลท่ีจําเปนเพื่อการตัดสินใจท่ีถูกตอง 
 ง.  ชวยใหสมาชิกนิยามจุดมุงหมายของกลุมเปนระยะ 
 จ.  ชวยใหสมาชิกพัฒนาทักษะในการทํางานของแตละคน 
 ฉ.  ชวยกระตุนสมาชิกคิดและพูดในกลุม 
 ช.  ตอบสนองการชวยเหลือกลุมของสมาชิก 
 ซ.  ชวยนําความคิดของสมาชิกแตละคนเขาไปสูการพิจารณาของกลุม 
 ฌ.  ประเมินผลขอมูลและความคิดตาง ๆ ของกลุม 
 ญ.  ทําความเขาใจ  ขยายคําถาม และขอคิดเห็น 
 ฎ.  เสนอความคิดตอกลุมเมื่อกลุมตองการ 
 ฏ.  มีความเขาใจเร่ืองการประชุมแบบรัฐสภา 
 ฐ.  ทําใหความคิดเปนท่ียอมรับของกลุม โดยใหสมาชิกพิจารณา 
 ฑ.  ยกระดับความคิดเห็นของกลุม  โดยต้ังคําถามท่ีดี 
 ฒ.  แบงหนาท่ีใหสมาชิกไดรับผิดชอบงาน 

 (2)  หนาท่ีในการรักษาความเปนไปของกลุม  ซ่ึงผูนําจะตองตระหนัก
ในหนาท่ีดังตอไปนี ้
  ก.  มีการยอมรับความคิดท่ีดขีองสมาชิกในกลุม  สงเสริมใหสมาชิก
ชวยเหลือกลุม 
  ข.  มอบหมายความรับผิดชอบสําหรับสมาชิกแตละคน 
  ค.  ชวยใหสมาชิกมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 
  ง.  รูจักสมาชิกเปนรายบุคคล  ชวยเหลือใหสมาชิกเขาใจตนเองและ
สรางความสัมพันธในหมูสมาชิก  
 พิพิธ  พุมแกว  (2534‚ หนา 35) ไดกลาววา ผูนําท่ีจะประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด
ตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
 ก.  มีพลังความกระตือรือรน 
 ข.  มีความเช่ือม่ันในการทํางาน 
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 ค.  รูจุดมุงหมายขององคการและแนวทางท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมาย
เหลานั้น 
 ง.  มีทักษะทางวิชาการ 
 จ.  มีจินตนาการ  หมายถึง  ความสามารถในการคิดทําใหเกิดการคาดคะเน 
และวางแผนทีด่ีท่ีนําไปสูความเปนจริงตามเปาหมาย 
 ฉ.  มีบุคลิกภาพดี  คือ  ความสามารถในการวางตัว 
 ช.  มีลักษณะนิสัยดี  ไดแก  การปรับตัวไมหวั่นตอสถานการณ 
ม่ันคงในอารมณ ละเอียด รอบคอบ 
 ซ.  มีสติปญญาสูง  สามารถคิดหาเหตุผลดวยตนเองเม่ือมีปญหาตาง ๆ 
เกิดข้ึน 
 ฌ.  มีความสามารถท่ีจะวิเคราะห  คือ  ตัดสินปญหาตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ญ.  มีความเช่ือท่ีถูกตอง 
 สรุปไดวา  ผูนํานั้นมีหนาท่ีกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจในการทํางานรูจัก
แกไขปญหาความขัดแยงระหวางบุคคล  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานที่ชวยใหสมาชิก 
ชวยนําความคิดของสมาชิกแตละคนเขาไปสูการพิจารณาของกลุมเสนอความคิดตอกลุมตองการ 
ทําใหความคิดเปนท่ียอมรับของกลุม  รูจักแบงหนาท่ีใหกับสมาชิก  ไดรับผิดชอบงาน  รูจักสมาชิก
เปนรายบุคคลมีความเชื่อม่ันในการทํางานมีบุคลิกภาพท่ีดีและมีสติปญญาสูง  สามารถคิดหาเหตุผล
ดวยตนเอง  เม่ือมีปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน 
 8)  ดานการมีมนุษยสัมพันธ 
 มนุษยเปนสัตวสังคมตองอยูรวมกันเปนกลุม  เปนสังคม  ท้ังนี้เพราะมนุษย
ไมอาจจะอยูโดดเดี่ยวได  มนุษยตองพบปะพูดคุยกัน  ตองทํากิจกรรมรวมกัน  ตองติดตอ
ประสานงานกัน  และตองพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยูรอด  ตลอดจนกิจการงานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ  
การพึ่งพาอาศัยกันนั้น  บุคคลจะตองรูจักท้ังการใหและการรับดวยไมตรี  ดังสุภาษิตท่ีวา  น้ําพึ่งเรือ 
เสือพึ่งปา  อัชฌาสัยเราก็จิต  คิดดูเลาเขาก็ใจ  รักกันไวดีกวาชังระวังการ  การพึ่งพาอาศัยกันอยูบนพื้นฐาน
ของความเห็นอกเห็นใจน้ี  ก็คือการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีนั่นเอง  (สมพร สุทัศนีย‚ 2539‚ หนา 1) 
มนุษยสัมพันธเปนเร่ืองของธรรมชาติท่ีทุกคนตองประพฤติปฏิบัติเปนการติดตอเกี่ยวของระหวาง

มนุษย  เปนการเขากับคน  การเอาชนะใจคน  (ประดิษฐ คุณรัตน‚ 2539‚ หนา 3)  ซ่ึงเริงชัย  หม่ืนชนะ 
และคนอ่ืน ๆ (2539‚ หนา 6)  ไดกลาวถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการทํางานไวนาสนใจ
ดังนี้  จากการวิจัยพบวา  บุคคลท่ีทํางานรวมกับคนอ่ืนมาก ๆ หรือผูท่ีมีหนาท่ีควบคุมในระดับตาง ๆ 
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ท่ีถูกปลดออกจากงาน  หรือไมไดรับเล่ือนฐานะ  ความดีความชอบ  เพราะขาดหลักมนุษยสัมพันธ 
มีเปอรเซ็นตสูงมากท่ีสุดดังนี้  เกิดจากการขาดความรู  ถูกปลดออก  10 % ไมไดเล่ือนฐานะ  24.5 % 
และขาดความสามารถที่จะเขากับผูอื่นได  ถูกปลดออก  89.9 %  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา
มนุษยสัมพันธ  มีความสําคัญตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนอยางมาก  โดยเฉพาะการทํางานเปนทีม 
ซ่ึงนักวิชาการไดใหความหมายของมนุษยสัมพันธไวตามทัศนะของแตละคนมีดังนี้  เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ  (2542‚ หนา 128)  กลาววา  โดยท่ัวไปแลวมนุษยสัมพันธก็คือ  การรวมพลังของบุคคล
เพื่อทํางานและมีแรงจูงใจใหรวมมือกันทํางาน  โดยมุงท่ีจะใหไดผลผลิตสูง  และขณะเดียวกัน 
บุคคลก็ไดรับการตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ  สังคม  และจิตวิทยา  ซึ่งสอดคลองกับ 
เดวิส  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ‚ 2542‚ หนา 128)  ท่ีกลาววา  มนุษยสัมพันธ  หมายถึง  การกระตุน
หรือเราบุคคลในหนวยงานเพื่อพัฒนาการทํางานเปนหมูคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการสนอง
ความตองการสวนตนและยังทําใหหนวยงานบรรลุจุดประสงคท่ีวางไวดวย ขณะท่ี อรุณ  รักธรรม    
(2533‚ หนา  42)  กลาววามนุษยสัมพันธเปนความเกี่ยวพันระหวางคนใดคนหนึ่งกับคนอ่ืน ๆ ระหวาง
สมาชิกของกลุมระหวางกลุมหนึ่งกับกลุมหนึ่ง  ระหวางคนหลายคนภายในกลุมขององคการ ระหวาง
คนในองคการในวัฒนธรรมเดียวกันและตางวัฒนธรรมกัน   

  ฟลิปโป  (Flippo‚ 1966‚ p.15; อางถึงใน ณัฐนันท  ดนูพิทักษ‚ 2543‚ หนา 33)  
หมายถึงการรวมคนใหทํางานรวมกันในลักษณะท่ีมุงใหเกิดความรวมมือสมานฉันทเพื่อใหงาน

บรรลุเปาหมาย หรือเปนความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการที่มุงหมายใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางาน ในสวนของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ สมาน จงออมกลาง  (2533‚ บทคัดยอ)  
ไดศึกษามนุษยสัมพันธ ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในทัศนะของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา  โดยเปรียบเทียบทัศนะของครูท่ีมีสถานภาพสมรส  เพศ  และวัยวุฒิท่ีตางกัน  
ตอมนุษยสัมพันธ  ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา  มนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในทัศนะของครูที่มีวัยวุฒิในระดับสูง สวนครูวัยวุฒิต่ําใหอยูในระดับปานกลาง  
ทัศนะของครูโสดและสมรสครูชายและครูหญิง  ครูวัยวุฒิสูงและครูวัยวุฒิต่ําตอมนุษยสัมพันธของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไมแตกตางกัน  ทัศนะของครูวัยวุฒิสูงกับครูวัยวุฒิต่ําตอมนุษยสัมพันธ
ของผูบริหารโรงเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ สุรนิตย  อาจฤทธ์ิ  (2526‚ 
หนา 122)  ท่ีพบวาความสัมพันธระหวางบุคคลไมแตกตางกันในพฤติกรรมของโรงเรียนขนาดใหญ
กับขนาดกลาง  เพราะวาจํานวนบุคลากรแตกตางกันในพฤติกรรมการส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดราชบุรี พบวาพฤติกรรมการส่ือสาร
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  ผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลางในทุกขนาดโรงเรียน  
และมนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับกลางในทุกขนาดโรงเรียนและพฤติกรรม

การส่ือสารมีความสัมพันธกับมนุษยสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ท่ีระดับ .05  โดยมีความสัมพันธในทางบวก  นอกจากน้ี  งานวิจัยของ ณัฐนันท  ดนูพิทักษ  (2543‚ 
หนา 69)  พบวาผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอความมีมนุษยสัมพันธตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05 และเม่ือเปรียบคะแนนเฉล่ียดานมนุษยสัมพันธเปนรายคู
ตามวิธีการของเซฟเฟแลว พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กมีความเห็นดวยกับ
ลักษณะการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ตางกันกับผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 แตไมพบความแตกตางในคูอื่น และเสริมศักดิ์ 
วิศาลาภรณ  (2542, หนา 52) ไดสรุปความหมายเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมดังนี้ 
 (1)  มนุษยสัมพันธมุงท่ีคนมากกวาเคร่ืองจักรหรือผลของงาน 
 (2)  มนุษยสัมพันธมุงการรวมพลังของบุคคลในหนวยงานอยางเปนระบบมากกวา 
การรวมพลังกันอยางไมมีรูปแบบ 
 (3)  กิจกรรมสําคัญของมนุษยสัมพันธก็คือ การสรางแรงจูงใจใหแกบุคคล ผูนํา
เปนผูกระตุนผูตามใหเกิดแรงขับจากภายใน 
 (4)  ทิศทางของแรงจูงใจก็คือ  การทํางานเปนทีมหรือเปนหมูคณะซ่ึงตองอาศัย
การประสานงาน  ความรวมมือ  และความจริงใจของบุคคลท่ีทํางานรวมกัน 
 (5)  การทํางานเปนหมูคณะ  ยอมใหเกิดผล  2  ประการ  ประการแรก  ความตองการ
สวนตน  ไดรับการตอบสนอง  

 ประการท่ีสอง  หนวยงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย บุคคลอาจมีความตองการ
ทางชีววิทยา  ทางจิตวิทยาแตกตางกัน  เมื่อคนไมเหมือนกันการตอบสนองความตองการ
จึงแตกตางกันไปดวย  มนุษยสัมพันธตองการการทํางานท่ีมีท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  คือ
มุงสําเร็จและลงทุนแตนอยไดผลผลิตสูง ประดิษฐ  คุณรัตน  (2539‚ หนา 4-9)  กลาววามนุษยสัมพันธ
เปนการใชศาสตรและศิลป  ในการสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับบุคคล  เพื่อใหเกิดความรวมมือ
รวมใจในการปฎิบัติงาน  และอยูรวมกันดวยดี  มีความสุข  ความมีมนษุยสัมพนัธตอกนัจะเปนพืน้ฐาน
สําคัญของการทํางานรวมกันเปนกลุม  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งตอสังคมประชาธิปไตยอยางสังคมไทย
เพราะวาเม่ือมีความรักความเขาใจอันดีตอกันแลว  ก็จะเกิดความรูสึกอยากจะชวยเหลือใหความรวมมือ
ดวยความเต็มใจและจริงใจ ในทํานองเดียวกัน ธงชัย  สันติวงษ  (2533‚ หนา 202)  กลาววา  กระบวนการ
สรางความสัมพันธภาพในกลุม  ถาหากความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมเปนไปอยางดีแลว 
การทํางานของกลุมก็จะราบร่ืนและเปนไปในทิศทางสรางสรรค  มีการสนับสนุนเกื้อกูลกัน  และ
ชวยกันแกปญหาอุปสรรคและขอยุงยากใหผานพนไปได  แตถากลุมไมมีความสัมพันธท่ีดีตอกันแลว 
การแขงขันชิงดีชิงเดน การขัดแยงกัน ทะเลาะกัน ก็จะแพรกระจายไปท่ัว ดวยเหตุนี้การปรับปรุง
คุณภาพความสัมพันธท่ีมีอยูตอกัน  ระหวางสมาชิกยอมจะชวยใหประสิทธิผลของกลุมสูงข้ึนได 
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 ในเร่ืองนี้  ซีซอร  (Leashore‚ 1986‚ p. 42; อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ‚ 2535‚ 
หนา 28-29)  ไดศึกษาและสรุปไดวาเม่ือกลุมขนาดใหญข้ึนระดับความกลมเกลียวสมานฉันท
จะคอย ๆ ลดลง  กลุมท่ีมีขนาดใหญตั้งแต  2  คนข้ึนไป  ความกลมเกลียวสมานฉันทจะเริ่มหายไป 
เนื่องจากปฏิสัมพันธและการส่ือสาร  ท่ีสมบูรณเร่ิมเกิดความความยุงยากและลมเหลว  กลุมโดยท่ัวไป
มักจะมีจํานวน  15  คน  กลุมท่ีมีขนาดพอดี  มักมีสมาชิกประมาณ  7-8  คน  กลุมงานขนาดใหญ
มักจะมีจํานวนสมาชิกประมาณ  11-15  คน ซ่ึงสอดคลองกับ คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2528‚ หนา 39- 43; 
อางถึงใน อุทัยวรรณ  ลิมปชยาพร‚ 2543‚ หนา 35-36)  ไดกลาววา  ทีมงานขนาดเล็กจะมีความเหนียวแนน
ของสมาชิกมากกวาทีมงานขนาดใหญทั้งนี้เพราะทีมงานขนาดใหญมีปญหาในการสื่อสาร  
และยังเกิดกลุมขนาดเล็กซอนกันอยูภายใน ซ่ึงในธรรมชาติของการทํางานแลว กลุมท่ีเกิดซอนนั้น
จะแขงขันและแบงผลประโยชนกันเอง  ทําใหความเหนียวแนนในกลุมขนาดใหญลดตํ่าลงไป  
ทีมงานโดยท่ัวไปจึงมักนิยมใหมีขนาด  8-10  คน  ถาจํานวนคนในทีมงานมากกวานี้ถือวาเปนกลุมทีมี
ขนาดใหญเกินความเหมาะสม  ทํานองเดียวกับแนวคิดท่ีวา  ทีมงานท่ีมีขนาดใหญเกินไปจะเกินความจําเปน
และจะทํางานไดอยางลาชา  มีการรับผิดชอบแตกตางกัน  หรือทํางานซํ้าซอนกัน สมาชิก 
มีความคับของใจ  กลุมหรือทีมงานโดยท่ัวไปจึงไมควรมีสมาชิกเกิน  15  คน 
 พนม ล้ิมอารีย  (2529‚ หนา 78-86)  ไดกลาวถึง  ผลการวิจัยท่ีสนับสนุนขนาด
ของทีมมีความสัมพันธกับการทํางานดังนี้  กลุมขนาดเล็กจะมีการยึดม่ันตอกันในกลุมสูงมากกวา
กลุมขนาดใหญกลุมขนาดเล็กจะมีความสามัคคีในการทํากิจกรรมตาง ๆ มากกวากลุมขนาดใหญ
และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ กลุมขนาดเล็กมีความพึงพอใจในการเขากลุมมากกวาสมาชิก
ของกลุมขนาดใหญ  หรือหากมองในกลุมอภิปรายที่เปนทีมงานอีกลักษณะหนึ่งก็จะพบวา

กลุมอภิปรายท่ีดีควรจะมีจํานวนสมาชิกอยูระหวาง  5-7  คน  หากจํานวนสมาชิกมากกวานี้จะทําให
ขาดความรวมมือจากหลายคนในกลุมเดียวกัน และจากการศึกษาเพื่อหาองคประกอบของทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพในสหรัฐอเมริกาพบวา  ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  ควรเปนทีมงานขนาดเล็ก
เพราะเหมาะสมกับการใหสมาชิกไดมีสวนรวมและความพยายามของสมาชิกก็สามารถมองเห็นได

อยางชัดเจนถาขนาดของกลุมเล็กลง (อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร‚ 2543‚ หนา 35-36) 
 สรุปไดวามนุษยสัมพันธ  หมายถึง   ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  

โดยมุงรวมมือรวมใจดวยความสมัครสมานสามัคคีในการทํางานรวมกัน  ดังนั้น  ผูท่ีปรารถนาจะให
งานสําเร็จจึงจําเปนตองใชทักษะทางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ  เพราะวา
ทักษะทางมนุษยสัมพันธจะเปนส่ิงท่ีสรางน้ําใจในการทํางาน  เรียกวา  พลังสามัคคี  จึงอาจกลาวไดวา
มนุษยสัมพันธเปรียบเสมือนน้ํา  เปนตัวการประสานใหอิฐ  หิน  ปูนทราย  และเหล็กเกราะตัวเปน
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คอนกรีตท่ีแข็งฉันใด น้ําใจก็เปนตัวการประสานหัวใจของเพื่อนรวมงานทุกคนใหเขาใจกันเปนทีม
เดียวกัน ในทํานองเดียวกัน 

 9)  ดานการประเมินตนเอง 
 วีระ  เสาวโกมุท  (2532‚ หนา  2-32)  ไดใหความหมายของการประเมินผล

การปฏิบัติงานวา  หมายถึง  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวามีผลกระทบตอสิ่งใดบางหรือ
มีผลขางเคียงตองานอื่น ๆ ในการทํางานนั้นยอมเกิดขอบกพรองหรือผิดพลาดไดเสมอ  ฉะนั้น
จึงจําเปนตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบโดยเทียบกับเปาหมายและมาตรฐานงาน

ท่ีรวมกันตั้งไว (ปรียา คงฤทธ์ิศึกษากร‚  2536‚  หนา  50)  
 ปารคเกอร  (Parker, 1990‚ pp. 31-56; อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท‚ 2544‚หนา 121) 

กลาววาการประเมินตนเอง  (Self  Assessment)  เปนการตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานอยูในระดับใด 
และมีอะไรบางที่เปนอุปสรรคตอประสิทธิผลของงาน  อาจดําเนินการโดยแบบที่เปนทางการ
หรือไมเปนทางการก็ได เปาหมายหลักเพื่อหาจุดแข็งจุดออน และแสวงหาแนวทางปรับปรุงหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานวิธีที่ใชกันท่ัว ๆ ไปคือ 

 (1)  ใหสมาชิกกรอกแบบฟอรมใหสมบูรณ 
 (2)  อภิปรายเกี่ยวกับแตละหัวขอใหชัดเจน 
 (3)  แสวงหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 ตามปกติการประเมินผลการปฏิบัติงานมักจะดําเนินการ  2  ลักษณะ  คือ 

การประเมินผลงานระหวางปฏิบัติงาน  เพ่ือดูผลกระทบหรือขอบกพรองตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การทํางานตอไป  เพื่อไดมีโอกาสแกไขไดทันทวงที  สวนการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานน้ัน
เปนกระบวนการข้ันตอนสุดทายของการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบดูวาสามารถ

ทํางานไดบรรลุจุดประสงคตรงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  เพื่อจะนําผลสรุปไปเปนขอมูล
ในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการตอไป  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ันควรใหทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของรวมกันประเมินผล  โดยใหทีมงานวางแนวในการประเมินผลรวมกันและควรกระทําติดตอกัน
เปนระยะ ๆ และจากการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคณะทํางานท่ีเนนประสิทธิภาพความสําเร็จของงาน  
พบวา  การใหขอมูลยอนกลับและการไดรับรูในผลงานมีความสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ  ทํานองเดียวกันกับการศึกษาเร่ืองการรวมมือกันระหวางโรงเรียนกบัชุมชนในกรุงนวิยอรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวา  1  ใน  5  องคประกอบของการรวมมือรวมใจกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
คือ  การใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน  (Ascher‚ 1989‚  p. 144)  

 ในการประเมินผลงานของทีมงานจะกระทําไดตอเม่ือทีมงานไดสําเร็จแลว 
การใชเกณฑการวัดผลงานตามท่ีกําหนดไววาทํางานไดต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑจะตองประเมินผลงาน
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โดยสวนรวมของทีมงานวาทํางานไดสัมฤทธ์ิผลระดับใด  (ดีมาก  ดี  พอใช  ตองแกไขปรับปรุง) 
และมีขอบกพรองอะไรบางท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  และมีวิธีการแกไขขอบกพรองเหลานั้นไดอยางไร 
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการทํางานเปนทีมตอไป  (เริงชัย  หม่ืนชนะ  และคนอ่ืน ๆ‚ 2539‚
หนา 78)  ซึ่งอัญชฌา  เวสารัชช  (2533‚ หนา 89)  กลาววาการประเมินผลตองมีการประเมินผล
โดยทบทวนและประเมินผลงานเปนระยะ 
 จากผลงานวิจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ของผูบริหารสถานศึกษานั้น  เกี่ยวของกับพฤติกรรมตาง ๆ 9  ดาน  ไดแก   

   (1)  การกําหนดวัตถุประสงคของการทํางานอยางชัดเจน  เพื่อชวยกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน  และเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมงานรวมกันกําหนดวัตถุประสงคอยางเต็มท่ี 

   (2)  การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหเปนไปอยางเรียบงาย  
ไมเปนทางการ เห็นอกเห็นใจกัน  ใหความสําคัญตอกันและรับฟงความคิดเห็นอยางจริงใจ  เปดเผย
และตรงไปตรงมาเพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ 

   (3)  การมีสวนรวม  เพื่อใหการตัดสินใจเปนท่ียอมรับ เกิดการแบงปน
ผลประโยชน  เพื่อใหสมาชิกรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีม  และรวมทํางานในทุกข้ันตอนตั้งแตเร่ิมแรก
จนถึงข้ันตอนสุดทายใหมากท่ีสุด 

   (4)  การส่ือสารแบบเปด  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมไดรับรูขอมูลขาวสาร 
และส่ือสารแบบเปดเผยเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จ  และตรวจสอบขอสงสัยได  หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือ การส่ือสารแบบสองทางน้ันเอง 

   (5)  การสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  เปนการทํางานท่ีแสดงออก
ซ่ึงความเช่ือมั่น  นิยมชมชอบ  จนเกิดเปนความเช่ือถือไววางใจในบุคคลนั้น ๆ ดวยความเต็มใจ  
เคารพและยอมรับในสิทธิอันพึงได  ในความรูความสามารถของเพ่ือนรวมทีม 

   (6)  การกําหนดบทบาทหนาท่ี  เปนการกําหนดบทบาทเพื่อใหเหมาะสมกับ
ความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล  และบทบาทนี้อาจจะมีการหมุนเวียนกันไดตาม
ความเหมาะสม 
 (7)  ภาวะผูนําในทีมงาน  ซ่ึงมีความสําคัญในการกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจ
ในการทํางาน  สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงาน  เปนท่ียอมรับของกลุม สมาชิกมีความเช่ือม่ัน
ในการทํางาน  มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีสติปญญาสูง สามารถคิดหาเหตุผลดวยตนเอง  เม่ือมีปญหาตาง ๆ 
เกิดข้ึน    
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       (8)  มนุษยสัมพันธ  อันหมายถึงความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  เพราะวา
ทักษะทางมนุษยสัมพันธจะเปนส่ิงท่ีสรางน้ําใจในการทํางาน  ประสานหัวใจของเพื่อนรวมงานทุกคน
ใหเขาใจกันเปนทีมเดียวกัน 

        (9)  การประเมินตนเอง  เปนการใชเกณฑการวัดผลงานตามท่ีกําหนดไววา
ทํางานไดต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑจะตองประเมินผลงาน  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพฒันา 
การทํางานเปนทีมตอไป  

 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   
  2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํางานเปนทีม  ท้ังใน  และตางประเทศ   
พอสรุปไดดังนี้ 
  ม่ิงขวัญ  สันทัดการ  (2546‚ บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การทํางานเปนทีมในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ตามทรรศนะของผูบริหารและครู  
จํานวน  570  คน  พบวา  ผูบริหารและครู มีความคิดเห็นตอการทํางานเปนทีมภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง  9  ดาน  ปรากฏวาอยูใน
ระดับมากเชนกัน  ยกเวนดานการประเมินผลตนเองอยูในระดับปานกลาง  จากการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีตอการทํางานเปนทีม พบวาโดยรวมและ
รายดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันท่ีมีตอการทํางานเปนทีมพบวามีความคิดเห็น 
แตกตางกัน  3  ดานใน  9  ดาน  ไดแก  ดานการมีสวนรวมมีความคิดเห็นแตกตางกัน  ในโรงเรียน
ขนาดเล็กกับขนาดใหญ  และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ  สวนดานการสรางความไววางใจ
และยอมรับนับถือ  และดานการมีมนุษยสัมพันธมีความคิดเห็น  แตกตางกันในโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดใหญ  สวนดานอ่ืน ๆ มีความคิดเห็น  ไมแตกตางกัน 
         ชุติมา  มาลัย  (2538‚ บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอม
ในการทํางานกับการทํางานเปนทีมของอาจารยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
โดยใชกลุมตัวอยางเปนอาจารยพยาบาลท่ีมีประสบการณการทํางาน  1  ปข้ึนไป  จํานวน  295  คน   
พบวา  คาเฉล่ียของการทํางานเปนทีมของอาจารยพยาบาล  โดยรวมทุกดานอยูในระดับดีและ
เมื่อพิจารณาแตละดาน  คือ  การมีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  การสื่อสารแบบเปดเผย   
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การทํางานรวมกัน  การสรางความคลองตัวในการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง  ในดานอายุ  
ประสบการณทํางาน  มีความสัมพันธทางบวกกับการทํางานเปนทีม 
  สุภาพร  อัครวัฒนา  (2541‚ บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย  จากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  1‚129  คน   
ซ่ึงเปนนักศึกษา  อาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยเคร่ืองมือท่ีใชคือ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  
และแบบสังเกต  พบวา  นักศึกษาสวนมากมีพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม  กลุมละ  6-10  คน  ปญหา
ในการทํางานเปนทีมท่ีพบจากท้ัง  3  ฝายไดแก  นักศึกษามีเวลาวางไมตรงกันทําใหทํางานมีตอเนื่อง   
อาจารยท่ีปรึกษาไมมีเวลาใหคําปรึกษา  ผูบริหารไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  
คิดวาเปนงานของฝายกิจกรรมนักศึกษาจึงไมไดใหความสําคัญเทาท่ีควร  และในงานวิจัยนี้ไดเสนอ
แนวทางในการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมการทํางานเปนทีมดวยวา  มหาวิทยาลัยควรบรรจุหลักการ
เร่ืองการทํางานเปนทีมไวในหลักสูตรและใหการสนับสนุนการทํางานเปนทีมของนักศึกษาในดาน

การใหความรู  การพัฒนาทักษะและการอํานวยการดานทรัพยากรใหมากข้ึน 
  อนันต  พันนึก  (2541‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  พบวา  
พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม  กํากับ  นิเทศและประเมินผล  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม  
กํากับ  นิเทศและประเมินผล  อยูในระดับมาก 
  สุนทร  จตุพิธพร  (2543‚ บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการทํางานเปนทีม
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด (มหาชน)  ตามแนวคิดของวูดคอกคและฟรานซิส  พบวา  ระดับ
การปฏิบัติงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด  (มหาชน)  โดยภาพรวมและทุกองคประกอบมีระดับ
การปฏิบัติอยูในระดับดี 
  ประยูร  ธรรมสิทธิเวท  (2544‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสรางทีม
ท่ีเปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  
ซ่ึงประกอบดวยบทบาทที่สมดุล  วัตถุประสงคท่ีชัดเจนและเปาหมายท่ีเห็นพองตองกันการเปดเผยตอ
การเผชิญหนาเพื่อแกปญหา  การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน  ความรวมมือและใชความขัดแยง
ในทางสรางสรรค  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  ภาวะผูนําท่ีเหมาะสม  การทบทวนการปฏิบัตงิาน
อยางสม่ําเสมอ  การพัฒนาตนเอง  ความสัมพันธระหวางกลุมการสื่อสารที่ดี  พบวา  พฤติกรรม
การสรางทีมงานท่ีเปนจริงและคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
เขตการศึกษา  12  โดยรวมอยูในระดับมาก  จําแนกตามสถานภาพ  และขนาดโรงเรียน  ไมแตกตางกัน  
สวนการจําแนกตามอายุราชการ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  เกศราภรณ  วิทยไพจิตร  (2544‚ หนา 61)  ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
ท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครู  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  สวนใหญ
ครูเห็นวา  คุณลักษณะผูนําผูบริหารโรงเรียนท่ีพึงประสงคอยูในระดับมากท่ีสุด  เปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนท่ีพึงประสงคตามการรับรูของครู  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามเพศ  และประสบการณในการทํางาน  โดยภาพรวมและรายดานทุกดาน  แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   สุพิชฌาย   เจริญรักษ  (2545‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามการรับรูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา 
 1)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามการรับรูของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายดานแตละดานอยูในระดับมาก 
           2)  การสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามการรับรูของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมและรายดานจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ        
  สุรศักดิ์  ศรณรินทร  (2546‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรางทีมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามทรรศนะของผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนงและประสบการณ
ในการทํางาน  พบวา   

 1)  การสรางทีมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
สระแกว  โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2)  การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  ตามทรรศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3)  การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระแกว  ตามทรรศนะของผูชวยผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ที่มี
ประสบการณในการทํางาน  10  ปข้ึนไป  และมีประสบการณในการทํางานนอยกวา  10  ป  โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต 
  อัญชลี  รัตนรุงโสภณ  (2546‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการสรางทีมงาน
ของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี  พบวา  ปญหาการสรางทีมงานของผูบริหาร
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี  โดยรวมจําแนกตามวุฒิการศึกษา  และประสบการณ
ในการทํางานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สวนการเปรียบเทยีบการสรางทีมงานของผูบริหาร  
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามวุฒิการศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และการเปรียบเทียบปญหาการสรางทีมงานของผูบริหาร  
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  โดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ยกเวนดานวัตถุประสงคที่ชัดเจน  และ
เปาหมายท่ีเห็นพองตองกัน และดานความเปดเผยตอกัน  และการเผชิญหนา  เพือ่แกปญหาแตกตางกนั
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ขัตติยา  พันธุทรัพยสาร  (2546‚ บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการคณะกรรมการประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  การพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตาม
ประเภทโรงเรียน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
    ประสงค  เกสรสุคนธ  (2550‚ บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการสรางทีมงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  พบวา 

1)  การสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
รายดาน  อยูในระดับมากทุกดาน 

2)  เปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตาม
ตําแหนง  พบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

3)  เปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2  จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    

  ดังนั้น  พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของผูบริหาร  เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานตาง ๆ ไดแก 
การกําหนดวัตถุประสงคของทีม  การเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม การมีสวนรวม   
การส่ือสารแบบเปด  การสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  การกําหนดบทบาทหนาท่ี  ภาวะผูนํา
ในทีมงาน  การมีมนุษยสัมพันธ  และการประเมินตนเอง  พฤติกรรมดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน  
ข้ึนอยูกับตําแหนง  ประสบการณ  และขนาดของโรงเรียน 
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          2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  โจนส  (Jones, 1987, pp. 165-166; อางถึงใน มาลินี  ชวาลไพบูลย, 2533, หนา 50)  
ไดทําการศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธขององคประกอบการทํางานเปนทีม  ท่ีมีตอความเขาใจในผลสาํเร็จ
ของการเปนตัวแทนความรวมมือ  พบวา  (1)  ผูบริหารที่มีความเขาใจในองคประกอบของการทํางาน
เปนทีม  มีการพบวานัยสําคัญในเร่ืองการสนับสนุนท่ีมีผลตอความสําเร็จในการเปนตัวแทนความรวมมือ  
(2)  มีความสําคัญท่ีไมแนนอนระหวางความเขาใจในการเปนตัวแทนสวนบุคคลตอระดับความสําเร็จ
ของการเปนตัวแทนความรวมมือ  และอัตราสวนของความเขาใจในตัวบุคคลท่ีมีตอระดับการอยูรอด
ขององคประกอบในการทํางานเปนทีม  (3)  ระดับสูงตํ่าที่เกิดขึ้นตอตัวบุคคลในการเปนตัวแทน
จะมีผลตอขอตกลงของระดับความเขาใจในความสําเร็จของการเปนตัวแทนความรวมมือ  
(4)  มีการยืนยันเห็นพองตองกันวาในการเปนตัวแทนนั้น  มีผลตอระดับความเขาใจในความรวมมือ
ท่ีสงผลตอองคประกอบของการทํางานเปนทีม  ที่จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเปนตัวแทน
ความรวมมือตอไปภายภาคหนา  (5)  ความสามารถในการแกปญหาและการสื่อสารจะเปนเง่ือนไข  
2  ประการ  ท่ีสงผลตอองคประกอบการทํางานเปนทีม  และยังเปนคําทํานายตอระดับความเขาใจ
ในความสําเร็จของการเปนตัวแทนความรวมมือ  (6)  ความเช่ือในการเปนตัวแทนของรัฐหรือทองถ่ิน  
ไมไดเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีมีความสําคัญตอองคประกอบการทํางานเปนทีม  (7)  หนวยงานท่ีมีตัวแทน
บุคลากรไมไดเปนเคร่ืองบงช้ีถึงภาวะผูนําท่ีสงผลถึงความสําคัญตอองคประกอบการทํางานเปนทีม 
  โคลบ  (Kolb, 1991, p. 321)  ไดทําการศึกษาวิจัยหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา
กับการกระทําของทีมงานในสหรัฐอเมริกา  จํานวน  32  ทีม  แบงเปนทีมทดลอง  16  ทีม  ไมทดลอง  
16  ทีม   โดยมีจุดประสงคเปรียบเทียบวา  พฤติกรรมผูนําทีมมีความสัมพันธกับการกระทําของทีม
ในกลุมทดลองและไมทดลอง  ซ่ึงไดกําหนดพฤติกรรมผูนํากลุมตามทฤษฎีตองมีลักษณะใหความสําคัญ
กับบุคคลเทาเทียมกัน  โดยชวยไมใหเกิดการกระทบกระท่ัง  ใหมีโอกาส  ปกครองตนเองเทาท่ีจําเปน  
และในการปฏิบัติงานตองกระทําอยางเต็มความสามารถ  มีความมั่นคง  มีการประเมินผลทีม  และ
เสริมแรงจูงใจ  ซ่ึงจากการตอบแบบสอบถามพบวามีความแตกตางกันในการกระทําของทีมทดลอง
กับไมทดลอง  และพบพฤติกรรมของผูนํานั้นมีความสัมพันธกับการกระทําของทีมอยางมีนัยสําคัญ 
  ทิบเบ้ิล  และมิลเลอร  (Trimble & Miller, 1996, pp. 134-135)  ศึกษาพฤติกรรมการทําเปนทีม
ของนักเรียน  ครู  และผูบริหารของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  การสรางประสิทธิภาพของ
การทํางานเปนทีมและการเพิ่มพูนและสนับสนุนประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีม  จะสงเสริม
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน  ความคิดสรางสรรค  การสนับสนุนการบริหารงานแบบมีสวนรวม
สงเสริมการส่ือสาร อยางมีประสิทธิภาพระหวางนักศึกษาอาจารย  และผูบริหาร  ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ความรวมมือของสมาชิกในทีม  และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ  ท้ัง  3  อยาง  
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จะชวยใหความสําคัญกับการกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคน  รวมทั้งการแบงงานกันทําสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีมดวยเชนกัน  ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพยงัชวยแกไขจดุบกพรอง
ของการบริหารงาน  และทําเกิดการส่ือสารระหวางนักศึกษาและอาจารยดีข้ึน 
  แคทเซนบาสค  (Katzenbach, 1997, p. 104)  ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ของผูบริหารระดับสูง  (top  management  team)  พบวาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวัดจากความสามารถ
ท่ีจะบรรลุ  มาตรฐานที่ตั้งไว  มีพฤติกรรมการทํางานเปนทีม  คือ  ผูบริหารมีความยืดหยุนและ
มีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบกันอยางชัดเจน  โดยมีเปาหมายรวมกัน 
  ฮอลล‚ วิลเล่ียม  โรเบิรต จูเนียร  (Hall‚ William Robert ‚ JR. 1999, p. 35)  ไดทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับเร่ือง  การใชเวลาในการวางแผนรวมกันเปนทีมในโรงเรียนดีลาแวร  ซ่ึงเปนโรงเรียน
ปฏิรูปขนาดกลาง  โดยมีการจัดทีมงานครูท่ีมีระเบียบวินัยตางกัน  ใหมาศึกษางานกับกลุมนักเรียน
กลุมเดียวกัน  พื้นที่เดียวกัน  และตารางเวลาเดียวกัน  จุดประสงคของการจัดสรางทีมงานก็คือ  
การสรางกลุมสังคมเล็ก ๆ ซึ่งครูจะไดพบกับความตองการทางดานการศึกษาและความตองการ
ทางดานพัฒนาของนักเรียน  ซ่ึงอาจจะรวมถึงสรางความพึงพอใจรวมกัน  คณะกรรมการปฏิรูปโรงเรยีน
แนะนําใหใชเวลาวันละ  7  คาบ  ในการวางแผนงานรวมกันนั้นเปนการสรางกลุมท่ีดีท่ีสุด  การศึกษาคร้ังนี้
ตองการทราบวา  ใชเวลาในการวางแผนใหเกิดประโยชนไดอยางไรบาง  หัวหนาทีมมีอิทธิพลเหนือ
กระบวนการวางแผนหรือไม  การวางแผนกระทบกระเทือนตอทีมงานและนโยบายของโรงเรียน
อยางไร  การศึกษาวิจัยนี้สรุปไดเปน  4  ประเด็น  สองประเด็นแรก  คือ  โรงเรียนตองประชุมหารือ
อยางตอเนื่องในเร่ืองของการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนตองวางแผนรวมกัน

อยางตอเนื่อง  คือ  เปนเร่ืองปจจุบันและเปนความตองการใหดําเนินไปเร่ือย ๆ อีกสองประเด็นหลัง
เปนส่ิงใหม ๆ สําหรับโรงเรียน  ครูใหญตองเสนอการพัฒนาอยางมืออาชีพ  โดยผานการทํางานเปนทีม  
และในการประชุมครู  ตองใชกิจกรรมแบบทีมงาน  เพื่อเพ่ิมจิตสํานึกในการทําหนาท่ีของคณะครู 
   ยูเคลอ  (Yukl, 1981, pp. 154-157; อางถึงใน มิ่งขวัญ  สันทัดการ, 2546, หนา 89)  
ไดทําการศึกษาพบวา  ความสามัคคีของกลุมและการทํางานเปนทีมข้ึนอยูกับความสัมพันธสวนตัว
ในหมูผูใตบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชามีความกลมเกลียวกัน  การแบงขอมูลและความคิดกัน  
มีความเปนมิตรชวยเหลือเห็นอกเห็นใจกันรวมทั้งใหความรวมมือซึ่งกันและกัน   ดังนั้น
ถาผูใตบังคับบัญชามีความสัมพันธสวนตัวดี  ความสามัคคีของกลุมจะสูง  มีความรวมมือซ่ึงกันและกัน
ในหมูผูใตบังคับบัญชามากข้ึน  ความสามัคคีของกลุมจะเปนตัวกําหนดผลการปฏิบัติงานของกลุม
ผูใตบังคับบัญชาตองทํางานที่สัมพันธกัน  รวมทั้งผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความรวมมือและ
การทํางานเปนทีม  ซ่ึงกลุมจะมีความสามัคคีกันมากตองเปนกลุมท่ีมีขนาดเล็ก  สมาชิกมีทัศนคติ  
คานิยมและความสนใจเหมือนกัน  รวมท้ังไมมีการลาออกมาก  กลุมจะมีความสามัคคีเพ่ิมมากข้ึน  
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ถาสมาชิกมีส่ิงลอใจหรือมีจุดมุงหมายรวมกัน  ไมมีเง่ือนไขท่ีจะทําใหเกิดการแขงขันกันระหวางสมาชิก
   แพดเกตต  (Padgett‚ 1991‚ p. 24)  ไดการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการบังคับบัญชาของผูบริหาร
โรงเรียนเกี่ยวกับภารกิจบริหารบุคลากร  โดยตั้งสมมุติฐานขนาดโรงเรียนในรัฐจอรเจีย  (Geordia)  
มีความสัมพันธกับการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียนดานการเลือกสรร  การมอบหมายงานและ
การประเมินบุคลากรอยางเห็นไดชัด  และโครงการขององคการมีความสัมพันธกับการบังคับบัญชา
ภารกิจการบริหารบุคลากรอยางเห็นไดชัด  ผลการวิจัยพบวา  ขนาดโรงเรียนกับการบังคับบัญชา
ของผูบริหารโรงเรียนดานการเลือกสรร  การมอบหมายงาน  และการประเมินบุคลากร  ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากผลการวิจัยสรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน  มีทัศนะตอ
กระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน 

  ดังนั้น พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของผูบริหาร  จึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมดานตาง ๆ  ไดแก  
การกําหนดวัตถุประสงคของทีม  การเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม  การมีสวนรวม   
การส่ือสารแบบเปด  การสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  การกําหนดบทบาทหนาท่ี  ภาวะผูนํา
ในทีมงาน  การมีมนุษยสัมพันธ  และการประเมินตนเอง   
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม  ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  1  ผูวิจัยไดแนวคิดของม่ิงขวัญ  สันทัดการ  (2546‚ หนา 23-56)  มาเปนกรอบแนวคิด
การวิจัย  9  ดาน  ดังนี้ 

 1)  ดานการกําหนดวัตถุประสงคของทีม  คือ  ความชัดเจนของวัตถุประสงค  
เพื่อชวยกําหนดทิศทางการดําเนินงานของทีมและเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมงานรวมกันกําหนด

วัตถุประสงค  อยางเต็มท่ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
 2)  ดานการเสริมสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม  คือ  บรรยากาศที่มีความเขาใจ  

ความเสมอภาค  เนนการแกปญหา  การทํางานเปนไปอยางเรียบงาย  ไมเปนทางการ  บรรยากาศอบอุน  
เปนกันเองทุกคนในทีมมีการยิ้มแยม  ดังนั้นผูบริหารท่ีมีจิตวิทยาน้ัน  ยอมพยายามสรางบรรยากาศ
ในการทํางานใหมีลักษณะที่เปนการสนับสนุนเอ้ือเฟอ เผ่ือแผซ่ึงกันและกันใหมากข้ึน  และลดบรรยากาศ
ท่ีไมเปนสุขลง    

  3)  ดานการมีสวนรวม  คือ  การเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีสวนคิด  ตัดสินใจแกปญหา  
และรวมทํางานในทุกข้ันตอนตั้งแตเร่ิมแรกจนถึงข้ันตอนสุดทายใหมากท่ีสุดตามแผนงานท่ีกําหนด

ไวใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 
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   4)  ดานการส่ือสารแบบเปด  คือ  การส่ือสารท่ีเปดโอกาสใหผูรับหรือสมาชิกในทีม
ไดรับรูขอมูลขาวสารตลอดจนปญหาในการทํางานเปนงานอยางชัดเจนตรงไปตรงมาอยางท่ัวถึง  
ซ่ึงผูรับสามารถซักถาม  โตตอบ  และตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
การส่ือสารแบบสองทางน่ันเอง 

   5)  ดานการสรางความไววางใจและยอมรับนับถือ  คือ  การไววางใจและยอมรับนับถือ  
คือการรับฟงกันและกัน  เคารพในสิทธิอันพึงมีพึงไดในความรูความสามารถ  บทบาทหนาท่ี
ของกันและกัน  ยอมรับในความแตกตางของเพื่อนรวมทีมดวยความจริงใจ  และเกิดความเช่ือถือ
ไววางใจในบุคคลนั้นดวยความเต็มใจโดยปราศจากการบีบบังคับ  และพรอมที่จะทํางาน
ดวยความเต็มใจ 

   6)  ดานการกําหนดบทบาทหนาที่  คือ  การประชุมมอบหมายงานที่ระบุไว
ในคําพรรณนางานท่ีมีความชัดเจน  เพื่อใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการกําหนดบทบาทเพ่ือใหเหมาะสม
กับความถนัดและความสามารถของแตละคน  และอาจมีการหมุนเวียนไดตามเหมาะสม 

  7)  ดานภาวะผูนําในทีมงาน  คือ  บุคคลท่ีสามารถใชบทบาทหนาท่ีหรือความสามารถ
ชักจูงใหบุคคลอื่นเกิดความรูสึกท่ีดีในการรวมกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงดวยดี  รูจักแกปญหาความขัดแยง
ระหวางบุคคล  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานท่ีชวยใหสมาชิกพัฒนาทักษะในการทํางานของ
แตละคน  ตอบสนองความคิดตอกลุมเมื่อกลุมตองการทําใหความคิดเปนที่ยอมรับของกลุมรูจัก
แบงหนาท่ีใหกับสมาชิก  ไดรับผิดชอบงาน  รูจักสมาชิกเปนรายบุคคลมีความเช่ือม่ันในการทํางาน
มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีสติปญญาสูง  สามารถคิดหาเหตุผลดวยตนเอง  เม่ือมีปญหาตาง ๆ เกิดข้ึน   

   8)  ดานการมีมนุษยสัมพันธ  ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  โดยมุงรวมมือรวมใจ
ดวยความสมัครสมานสามัคคีในการทํางานรวมกัน  ดังนั้น  ผูท่ีปรารถนาจะใหงานสําเร็จจึงจาํเปนตอง  
ใชทักษะทางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ  เพราะวาทักษะทางมนุษยสัมพันธ
จะเปนสิ่งที่สรางน้ําใจในการทํางาน  เรียกวา  พลังสามัคคี  จึงอาจกลาวไดวามนุษยสัมพันธ
เปรียบเสมือนน้ํา  เปนตัวการประสานอิฐ  หิน  ปูนทราย  และเหล็กเกาะตัวเปนคอนกรีตท่ีแข็งฉันใด       
น้ําใจก็เปนตัวการประสานหัวใจของเพื่อนรวมงานทุกคนใหเขากันเปนทีมเดียวกัน  ในทํานองเดยีวกนั 

  9)  ดานการประเมินตนเอง  คือ  การประเมินผลงาน  เพื่อดูผลกระทบหรือ
ขอบกพรองตาง ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการทํางาน  เพื่อไดมีโอกาสแกไขไดทันทวงที  ท้ังยังสามารถ
ตรวจสอบดูวาทํางานไดบรรลุจุประสงคตรงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  เพื่อจะนํา
ผลสรุปไปเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการตอไป  โดยใหทีมงานวางแนว
ในการประเมินผลรวมกันและควรกระทําติดตอกันเปนระยะ ๆ ในการประเมินผลงานของทีมงาน
จะกระทําไดตอเม่ือทีมงานไดสําเร็จ  การใชเกณฑการวัดผลงานตามท่ีกําหนดไววาทํางานไดตามเกณฑ
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หรือตํ่ากวาเกณฑจะตองประเมินผลงานโดยรวมของทีมงานวาทํางานไดสัมฤทธ์ิผลระดับใด  (ดีมาก  
ดี  พอใช  ตองแกไขปรับปรุง)  และมีขอบกพรองอะไรบางท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  และมีวิธีการ
แกไขขอบกพรองเหลานั้นไดอยางไร  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการทํางานเปนทีมตอไป 
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