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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับความผูกพันตอองคการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและไดเสนอตามลําดับ  
ดังตอไปนี้ 
  2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
    2.1.1 ความเปนมา 
    2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
    2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2  
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 
     2.2.1 ความหมายของการทํางานเปนทีม 
     2.2.2 ความสําคัญของทีมงาน 
     2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 
   2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
     2.3.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
    2.3.2 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ 
   2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ 
    2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
     2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
     2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

2.1 สภาพบริบทของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

 2.1.1 ความเปนมา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตั้งอยูตําบลเกาะขนุน อําเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนหนวยงานที่อยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการ
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จัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 31 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและกํากับ ดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาและราชการอ่ืนตามกฎหมายกําหนดมาตรา 37 กําหนดใหมี
การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 39 ระบุใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและ
การบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติระบุไวชัดเจนวา ตองการใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ   
มีหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา เมื่อมีการประกาศจัดตั้ง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยางเปนทางการ มีภารกิจในการดําเนินการตามปฏิทิน กิจกรรมหลัก 
เพ่ือปรับเปลี่ยนสูการเตรียมความพรอมในการบริหารและจัดการการศึกษาแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สําหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน 2 เขต เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจ 
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่ ใหมีคุณธรรมนําความรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 37 ระบุไววา การบริหารและการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงระดับ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสม
ดานอ่ืนดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใหรัฐมนตร ี
โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงเปนเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยท่ีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยูใน
ความรับผิดชอบของแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เกิดความไมคลองตัวและเกิดปญหาการพัฒนาการศึกษา สมควรแยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันเปน
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การพัฒนาการศึกษาแกนักเรียนในชวงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553, หนา 2-3) 
ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบดวย ทองท่ีอําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคลา อําเภอ
สนามชัยเขต อําเภอราชสาสน อําเภอแปลงยาว อําเภอทาตะเกียบ และอําเภอคลองเขื่อน ตั้งอยูท่ี
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 
2554, หนา 1-4) 

 2.1.2 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542            
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542        
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา          
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต มีหนาท่ีในการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1)  
  1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา             
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ความตองการของทองถ่ิน 
  2) วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคการชุมชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

14 

     10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคการ หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
 2.1.3 ขอบขายการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 
จํานวนท้ังหมด 168 แหง ประกอบดวยสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 158 แหง ไมรวมสถานศึกษาเอกชน จํานวน 10 แหง มีนักเรียนระดับกอนประถม จํานวน 
7,835 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 21,960 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5,966 คน 
รวมจาํนวนท้ังหมด 35,761 คน และมีขาราชการครูท้ังหมด 1,575 คน โดยแยกเปนผูอํานวยการ
โรงเรียน 153 คน และรองผูอํานวยการโรงเรียน 22 คน รวมท้ังหมด 175 คน ขาราชการครู ท้ังหมด 
1,400 คน (ไมรวมเอกชน) การดําเนินงานของพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษาออกเปน 17 เขต 
โดยอาศัยหลักการแบงเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนสถานศึกษาและคํานึงถึงขนาด
และสังกัดเดิมของสถานศึกษาใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพ เพ่ือมุงหวังใหสถานศึกษา
อันจะทําใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เรื่อง คือ ประสาน
ราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อันจะทําใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐาน
ใกลเคียง  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 อําเภอ
ไดแก พนมสารคาม สนามชัยเขต ทาตะเกียบ แปลงยาว บางคลา ราชสาสน คลองเขื่อน ดําเนินการ
จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกระดับใหท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานสรางสังคมเปนแกนหลัก
ในการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดการมีสวนรวม
เสมอภาค โปรงใส เปนธรรม โดยมีคุณธรรมนําความรูอาศัยผูเก่ียวของทุกภาคสวนในการรวมกัน
สนับสนุนการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษา โดยไดมีนโยบายในดานการบริหาร
จัดการศึกษาเพ่ือใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ จึงไดเรงรัดพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน ดังนี้   
  1) ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
  (1) การรับนักเรียนและการสงเสริมการเรียนตอ   
    ก. อัตราการเกณฑเด็กมีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับเขาเรียนตอ
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 
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    ข. อัตราการเขาเรียนและการสงตอนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
เขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 
    ค. อัตราการเรียนตอของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรืออาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 96.53  
  (2) การติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน  
  (3) มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห
สภาพปญหานักเรียน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ ดานผลการเรียนมีผลการเรียนท่ีตกต่ํา ขาดเรียนในวิชาตางๆ 
พอ แม ผูปกครอง มีรายไดนอย พอแมแยกทางกัน ไมมีผูดูแล การใชสิ่งเสพติด การติดเกมและ
หาวิธีการปองกันและแกปญหาของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
  2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
  ไดสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโดยมุงเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ
ในเรื่องการอานออกเขียนได การพัฒนาคุณภาพทางดานทักษะการคิดคํานวณ กระบวนการคิดสู
หลักสูตรสถานศึกษา เนนการนําความรู ประสบการณ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรูควบคูไปกับการประเมิน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานการประเมินภายนอกการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จาก สมศ. ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  (1) นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   
  (2) การทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน  
  3) การบริหารและการจัดการศึกษา  
  (1) มีการบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 3 คณะ คือ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  (2) การสรางเครือขายการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารจัดการศึกษา มีดังนี้ 
     ก. การแบงเขตพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษา 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบงเขต
คุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนโรงเรียนและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของโรงเรียน
ใหมีหลากหลายคละกันในแตละเขตคุณภาพ เพ่ือมุงหวังใหโรงเรียนในเขตคุณภาพประสานงานกัน
ใน 3 เรื่อง คือ ประสานราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกันและประสานกิจกรรมทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําใหโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพ
และมาตรฐานใกลเคียงกัน โดยมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 และศึกษานิเทศก รับผิดชอบเขตคุณภาพละ 2 คน 
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    ข. การจัดตั้งชมรมทางวิชาการ จํานวน 12 ชมรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความถนัด ตามกลุมสาระการเรียนรู 
8 กลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีความเขมแข็ง ม่ันใจและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   ค. โรงเรียนปฐมวัยตนแบบตนแบบ จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียน                      
วัดทาเกวียน (สัยอุทิศ) โรงเรียนวัดปากน้ํา โรงเรียนวัดหัวสําโรง โรงเรียนเกาะแกวเวฬุวัน โรงเรียน
บานหนองยาง โรงเรียนบานหนองคอก และโรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 
        ง. โรงเรียนในฝน  
   รุนท่ี 1 จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และโรงเรียน
โสภณประชาเทวารุทธารักษ 
   รุนท่ี 2 จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานเขาหินซอน โรงเรียนทุงสะเดา
ประชาสรรค โรงเรียนวัดเกาะแกวเวฬุวัน โรงเรียนวัดชําปางาม และโรงเรียนบานหวยตะปอก  
   รุนท่ี 3 จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานอางเตย โรงเรียนวัดหัวสําโรง
โรงเรียนบานคลองอุดม และโรงเรียนสวนปาอุปถัมภ  
    จ. โรงเรียนดีประจําตําบล  
          รุนท่ี 1 ป 2553 จํานวน 1 โรงเรียน  คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ) 
                              รุนท่ี 2 ป 2554 จํานวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองปรือกันยาง โรงเรียน
วัดสามรม โรงเรียนวัดสาวชะโงก โรงเรียนวัดหนองไมแกน โรงเรียนบานแหลมตะครอ โรงเรียน
วัดจระเขตาย และโรงเรียนบานทาซุง      
    ป 2555 จํานวน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนกอนแกวราษฎรบํารุง 
โรงเรียนบานหนองขาหยั่ง โรงเรียนวัดหัวสวน โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ โรงเรียนวัดลํามหาชัย และ
โรงเรียนบานหนองใหญ 
    ป 2556 จํานวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดบางโรง โรงเรียน
วัดศรีสุตาราม โรงเรียนบานหนองสทิต และโรงเรียนวัดหัวกระสังข 
    ป 2557 จํานวน 6 โรงเรียนคือ โรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฎ 
โรงเรียนวัดสามแยก โรงเรียนวัดปากน้ํา โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียนวัดนาเหลาบก และโรงเรียน
วัดหนองบัว 
  ฉ. สงเสริมโรงเรียนขนาดเล็กสูศูนยการเรียนรูคุณภาพ ป 2554 จํานวน 
10 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางคา โรงเรียนบานอางตะแบก โรงเรียนวัดบึงกระจับ โรงเรียน
วัดบางตลาด โรงเรียนบานหนองสทิต โรงเรียนวัดบานซอง โรงเรียนบานอางทอง โรงเรียนวัดจระเขตาย
โรงเรียนวัดคูมอญ และโรงเรียนทาระหัดราษฎรสฤษฏ 
  ช. โรงเรียนขนาดเล็กสอนคละชั้น ป 2554 จํานวน 13 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บานอางเสือดํา โรงเรียนวัดวังกะจะ โรงเรียนบานทามวง โรงเรียนวัดเกาะแกวสุวรรณาราม โรงเรียน
บานเขาสะทอน โรงเรียนวัดบางกระดาน โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนบานโปงตาสา โรงเรียน
บานอางทอง โรงเรียนบางพะเนียง โรงเรียนวัดทาลาดเหนือ โรงเรียนบานหนองโสน และโรงเรียน
บานนาโพธิ์ 
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     ซ. โรงเรียนตนแบบคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ของ สสวท. จํานวน 4 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวัดใหมบางคลา โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดทาเกวียน (สัยอุทิศ) โรงเรียน
โสภณประชาเทวารุทธารักษ 
     ฌ. โรงเรียนแมขายคุณธรรม จํานวน 20 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสามแยก 
โรงเรียนวัดสะแกงาม โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียน
วัดบางกระเจ็ด โรงเรียนวัดตนตาล โรงเรียนวัดดอนทอง โรงเรียนวัดหนองแหน โรงเรียนวัดหัวกระสังข 
โรงเรียนวัดพงษาราม โรงเรียนวัดดอนทานา โรงเรียนบานหวยหิน โรงเรียนวัดหนองเค็ด โรงเรียน
บานหนองยาง โรงเรียนตลาดบางบอ โรงเรียนบานหนองคอก โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส โรงเรียน
วัดหัวสําโรง โรงเรียนวัดกอนแกว และโรงเรียนหวยตะปอก 
  ญ. โรงเรียนจัดการเรียนรวม ป 2554 จํานวน 17 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บานหนองยาง โรงเรียนบานหนองปรือกันยาง โรงเรียนบานเทพประทาน โรงเรียนวัดชําปางาม 
โรงเรียนราษฎรนุกูล โรงเรียนวัดหินดาษ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด โรงเรียนบานหนองหวา โรงเรียน                
วัดดอนทอง โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร โรงเรียนบานโปงเจริญ โรงเรียนบานคลองอุดม 
โรงเรียนสวนปาอุปถัมภ โรงเรียนบานเขาหินซอน โรงเรียนบานรมโพธิ์ทอง โรงเรียนทุงสอหงษา 
โรงเรียนแสนภุมราวาส 
  ฎ. ศูนยวิทยบูรณาการ จํานวน 2 ศูนย  คือ โรงเรียนบานหนองประโยชนและ
โรงเรียนบานหนองยาง 
  ฏ. โรงเรียนแกนนําประชาธิปไตยจํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 
  ฐ. ศูนยดนตรีเขตพ้ืนท่ีจํานวน 1 ศูนย  คือ โรงเรียนวัดทาเกวียน “สัยอุทิศ” 
     ฑ. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ป 2553 จํานวน 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบานทาซุง โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร และโรงเรียนวัดบางโรง    
     ฒ. ศูนย office station จาํนวน 1 ศูนย คือ โรงเรียนบานยางแดง 
  ณ. โรงเรียนพระราชทาน ปการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียน
วัดบางตลาด (ยอดสวัสดิ์ประชาสรรค) 
                   ผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2554, หนา 1-19) 
  1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประสบปญหา รอยละ 40 
ของขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ ทั้งดานจัดการเรียนการสอน ดานคาครองชีพ
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและอยูในชวงภาวะเงินเฟอสินคาน้ํามันมีราคาแพงมาก 
เครื่องอุปโภคบริโภคตางก็ขยับราคาสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ํามัน คาเงินบาทของไทย 
ก็ผันผวนไมนิ่ง ทําใหเงินเดือนของขาราชการครูท่ีไดรับไมเพียงพอตอการใชจายเพ่ิมข้ึน ครูสวนใหญ
เกิดภาวะหนี้สินท้ังในระบบและนอกระบบมีการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด 
มากขึ้นมีการแกสัญญาหนี้เพื่อรับเงินกูเพิ่มเติม ทําใหครูเกิดความเครียดและความไมสบายใจ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ครูบางคนตองประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึนทําใหมีการเบียดบัง
เวลาของราชการและไมสามารถปฏิบัติงานอยางทุมเท เสียสละในดานตางๆ เหมือนเชนอดีต 
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  2) อุปกรณการศึกษา สื่อและเทคโนโลยี พบวา ยังไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือ
ใหการสนับสนุนแกโรงเรียนในสังกัดไดเทาท่ีควรโรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนและเกิดความเหลื่อมล้ํา
กันมาก 
  3) การใชอาคารสถานท่ี พบวา โรงเรียนสวนใหญมีอาคารเรียนเกาชาํรุดทรุดโทรม
เนื่องจากมีอายุการใชงานนาน โรงเรียนบางแหงขาดแคลนหองเรียนโดยเฉพาะท่ีใชเปนหองพิเศษ           
ในการจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ และในบางแหงยังมีอาคารเรียนที่ไมเพียงพอตอ           
ความตองการเม่ือเทียบกับจํานวนนักเรียน 
  4) การนิเทศ กํากับ ติดตามผลดานการศึกษา พบวา มีการขาดแคลนดานจํานวน
ศึกษานิเทศกและไมสามารถออกนิเทศตามสถานศึกษาไดอยางจริงจัง 
  5) ขวัญและกําลังใจของขาราชการครู พบวา ยังมีครูจํานวนมากเกิดความสับสนและ
ทอถอยเกิดทัศนคติท่ีไมดีตอหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องตางๆ 
เชน การเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ การโยกยายประจําป การจัดสรรครุภัณฑ และสิ่งกอสราง โอกาส
ในการสงเสริมความรูและความกาวหนาในหนาท่ีการงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตางๆ 
มีความเหลื่อมล้ํา เปนตน รวมท้ังการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของผูบริหารระดับตางๆ ตอการรวมงาน
ยังมีนอย 
  กลาวโดยสรุปวา สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ยังคงตองปรับปรุงพัฒนาในหลายๆ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและความผูกพันตอองคการซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ 
อีกท้ังการมีสวนชวยลดปญหาตางๆ ในระบบการจัดการศึกษา อีกทางหนึ่ง  
 

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 
 
 การทํางานเปนทีมเปนเทคนิคการทํางานท่ีมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน รวมถึง

ความพึงพอใจของผูรวมงานท่ีทํางาน ดังนั้นการทํางานเปนทีมตองมีการบริหารงาน โดยมีโครงสราง
การทํางานท่ีชัดเจน มีงานและลักษณะงานท่ีกําหนดไว รวมไปถึงบุคคลตองมีความรูความสามารถ
ท่ีจะทํางานดวย ตองอาศัยพ้ืนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจกันและกันระหวางสมาชิกในกลุม เพ่ือกาวไปสู
การรวมมือ ในการผลักดันวัตถุประสงคขององคการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว ผูวิจัยศึกษาและ
เรียบเรียง ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและลักษณะการทํางานเปนทีม ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการทํางานเปนทีม 
 ความหมายของการทํางานเปนทีม มีผูใหไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
 วูดคอก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1983, p. 3) ใหความหมายของ คําวา ทีม
หมายถึง กลุมบุคคลท่ีสัมพันธกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ซ่ึงในทัศนะของวูดคอก 
และฟรานซิส เห็นวา บุคคล จํานวน 50 คน ไมใชทีม ถาเขาเหลานั้นไมมีความสัมพันธเก่ียวของกัน
และไมมีเปาหมายรวมกัน จะเปนทีมตอเม่ือสมาชิกมีกิจกรรมผูกพันกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน 
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 ปารคเกอร (Parker, 1990, p. 16) กลาววา ทีมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธและตองพ่ึงพากัน
เพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณตามท่ีต้ังเปาหมายไวรวมกันและ
เพ่ือมีวิธีการทํางานรวมกันจนสําเร็จตามจุดประสงค 
 เคซสบอม (Kezsbom, 1990, p. 51) ไดใหความเห็นวา ทีม หมายถึง การมอบหมายพิเศษ
ใหกับกลุมบุคคล ซ่ึงมีเปาหมายรวมกันและตระหนักถึงบทบาทที่ตองการพึ่งพากันในการปฏิบัติงาน
และทราบวาจะใชความสามารถที่มีอยูของแตละคนใหสัมพันธกันอยางไร เพื่อมารวมพลังกัน
ในอันท่ีจะนําความสําเร็จมาสูงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1991, p. 453) กลาววา ทีม หมายถึง 
กลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันมารวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดรวมกันไว 

 ชองส (Shonk, 1992, p. 1) ไดกลาววา การทํางานเปนทีมเปนการทํางานของคนตั้งแต 
2 คนข้ึนไป ท่ีจะตองรวมมือกันในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวรวมกันโดยอาศัยความไววางใจกัน 
และมีความสัมพันธอยางใกลชิด 
 ลุสเซอร (Lussier, 1996, p. 314) ไดใหความหมายของทีมวา บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
มารวมกันทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน 

 อรุณ รักธรรม (2524, หนา 30) สรุปเปาหมายของการสรางทีม คือการสรางทีมงาน 
ซ่ึงสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางประสานสัมพันธกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานท้ังดานปริมาณ
และคุณภาพ 
 วิลาวรรณ รพีไพศาล (2542, หนา 150) ใหทัศนะไววา การทํางานเปนทีมหมายถึง
การทํางานรวมกันของสมาชิกตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมท้ังหลาย
บรรลุ เปาหมายอยางเดียวกัน โดยที่สมาชิกในกลุมตางมีจิตใจตรงกัน รวมมือกันทํางาน
อยางเต็มความสามารถ มีการประสานงานกันเปนอยางดี เพื่อแกปญหาตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค
สูงสุด 

 รัชนีกร  สมทรัพย (2550, หนา 15) กลาววาการทํางานเปนทีมเปนการทํางานของกลุมคน
ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน ซ่ึงมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
ทีมรวมกันดวยความเต็มใจ และการทํางานเปนทีมใหบรรลุเปาหมายนั้นจะตองอาศัยกระบวนการ 
วิธีการในการทํางานรวมกันอยางมาก 

 ดังนั้น สรุปไดวา การทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม 
มีปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ดําเนินกิจกรรมท้ังหลาย และชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนชวยเหลือ เอาใจใสซ่ึงกันและกัน ใชทักษะประสบการณ แบกภาระรวมกัน
รวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถ สามัคคีกัน เพ่ือแกปญหาตางๆ และพัฒนาองคการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 ความสําคัญของการสรางทีมงาน 
 การสรางทีมงานเปนการวางแผนท่ีมีความสําคัญอยางมากในองคการ ที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหบุคคลแตละคนสามารถทํางานอยางเต็มศักยภาพ ทํางานอยางมีแบบแผน มีระบบโดยท่ีตนเอง
มีความรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกของกลุมทํางานอยางมีสัมพันธกันกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จ
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ของงานตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งทีมงานยังเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศ
การทํางานของหนวยงานนั้นๆ อีกดวย 
 ชชูัย สมิทธิไกร (2536, หนา 27) กลาววา มนุษยเปนสัตวสังคมซ่ึงจําเปนตองอยูรวมกัน
เปนกลุมเพ่ือความอยูรอดและมีชีวิตที่ดี การรวมกลุมเกิดขึ้นตั้งแตยุคดึกดําบรรพที่มีการรวมกัน
ออกลาสัตวเพ่ือเปนอาหารเลี้ยงชีวิต และในปจจุบันมีการรวมมือกันทํางานเปนทีมในรูปแบบนานาชนิด
ตั้งแตการแขงขันกีฬาไปจนถึงการทํางานในหนวยงานหรือบริษัทตางๆ เพราะฉะนั้นจึงไมอาจปฏิเสธไดวา 
ตราบใดท่ีโลกใบนี้ยังอยู มนุษยจําเปนตองทํางานรวมกันเปนทีม 
 สันติ บางออ (2541, หนา 5) ไดใหทัศนะความสําคัญของการทํางานเปนทีมวา การทํางาน
เปนทีมท่ีมีผลนั้นจะเปนการดึงเอาความสามารถของแตละคนท่ีมีอยูออกมาใหเปนความสามารถของทีม 
อีกท้ังชวยใหแกไขปญหาไดดีกวาการทํางานคนเดียว การทํางานเปนทีมมีความสําคัญมากตอความสําเร็จ
ของลักษณะงานท่ีตองการสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
 การทํางานเปนทีมมีความสําคัญมากตอความสําเร็จขององคการ และท่ีตองอาศัยการทุมเท
ความรูความสามารถอยางเต็มท่ีของผูปฏิบัติงานและมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพ
ในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงองคการจะตองปรับตัวอยางรวดเร็วเพ่ือการแขงขันเพ่ือสงผลใหองคการ
เจริญกาวหนา (มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553, หนา 11)   
 วิเชียร วิทยอุดม (2550, หนา 225) กลาววา การทํางานเปนทีมเปนพ้ืนฐานท่ีกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในแนวทางของการทํางานในองคการ องคการตางๆ มีการยอมรับกันมากวาทีมงาน
เปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะตองพบกับการทาทายใหมๆ ดวยการสรางความมีคุณภาพใหสูงข้ึน การบริการ
รวดเร็วมากข้ึน มีการประสานงานกัน และทีมงานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําจะตองรูจักใชความรู 
ความสามารถและศักยภาพตนท่ีมีอยูนําพาองคการไปสูความกาวหนา อีกท้ังผูนําทีมงานตองกระจาย
อํานาจใหกับทีมงานพัฒนาเพื่อนรวมงานและกระตุนใหสมาชิกในทีมงานมีความคิกสรางสรรค และ
สรางสิ่งแปลกใหมๆเกิดข้ึนมาในองคการใหมากท่ีสุด 
 ขอดีของการทํางานเปนทีม ดังนี้ 
   1) ทีมจะมีแหลงขอมูลที่มากกวาบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากกลุมหรือทีมงาน
จะมีบุคคลตางๆ ท่ีมีความหลากหลายในดานพ้ืนฐานและประสบการณท่ีสามารถนํารวมกันคิดและ
พิจารณาไดอยางกวางขวางกวา เพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดตอการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
   2) ทีมงานสามารถใชในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีสรางสรรคไดมากกมายกวาบุคคล
เพียงคนเดียว เนื่องจากทีมงานมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายในการแกไขปญหา 
   3) การทํางานเปนทีมสงเสริมใหมีการพัฒนาเรียนรู และการเปดอภิปรายแนวคิดตางๆ 
อยางกวางขวาง การไดมีโอกาสอภิปรายในเรื่องท่ีเปนปญหากับทีม จะทําใหเกิดการเรียนรู และพัฒนา
แนวคิดของตนเองและของทีมงานไดอยางกวางขวาง 
   4) ความพึงพอใจของสมาชิกตอการตัดสินใจของทีมเพิ่มมากขึ้น เพราะสมาชิก
ไดมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจและแกปญหา ซ่ึงจะสรางความผูกพันและรับผิดชอบตอแนวทาง
อันเกิดจากการตัดสินใจนั้น เนื่องจากตนเองไดเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหเกิดแนวทางนั้น 
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   5) สมาชิกของทีมเขาใจตนเองมากขึ้น ขณะที่ตนมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นๆ 
การทํางานเปนทีมจะทําใหเราเห็นภาพคนอ่ืนมองเราไดชัดเจนมากข้ึน เพราะขอมูลจะสะทอนกลับท่ีเรา
ทําใหตระหนักถึงคุณลักษณะของตนเอง 
 แมวาการทํางานเปนทีมจะมีความสําคัญและขอดีอยูมาก แตสถานการณอาจกอใหเกิดอุปสรรค
ดวยเชนกัน 
 หลุย จําปาเทศ (2539, หนา 45) กลาวถึงการทํางานจะตองเกิดอุปสรรคปญหาเปนเรื่องธรรมดา
เพราะเปนการรวมกลุมกันทํางานของมนุษยซ่ึงมีความแตกตางๆ กันทางดานความคิดแตการเรียนรู
ในเรื่องเทคนิคในการทํางานเปนทีมเพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานเปนทีมก็จะกอใหสามารถนําไปใชประโยชน  
ทําใหการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จได 
 ณัฐพันธ เขจรนันท และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 47) ไดกลาวถึงอุปสรรคปญหา 9 ประการ 
ท่ีเปนสาเหตุทําลายการทํางานเปนทีม ดังนี้ 
  1) ความแตกตางระหวางบุคคล (personality differences) ความแตกตางของสมาชิก
มีท้ังขอดีขอเสียแตความแตกตางเปนปญหาสําคัญ คือ สมาชิกมีอคติตอกันซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การทํางานเปนทีม ดังนั้นตองมีการเปดใจ และยอมรับความแตกตางของบุคคลอ่ืน 
   2) การมีสวนรวมอยางไมเทาเทียมกัน (unequal contributions) ในการจัดสรร 
ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ใหสมาชิกในทีมแตละคนรับทราบจะเปนการลดความขัดแยงจาการมีสวนรวม 
  3) การขาดความรูสึกมีสวนรวมในทีม (no sense of belonging) ทีมงานท่ีรูจักกัน
ในชวงเวลาสั้นๆ หรือขาดความผูกพันความรูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม มักจะขาดความมุงม่ัน
ในการทํางานเปนทีม ดังนั้นเปนหนาท่ีของหัวหนาทีมหรือผูบริหารท่ีตองเตรียมความพรอมใหแตละคน
ในทีมเกิดความรูสึกเปนทีมเดียวกันในการทํางาน 
  4) ความลมเหลวในการประเมิน (failure of evaluation) เพ่ือความสําเร็จของทีมงาน 
ผูประเมินจะตองมีความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบความละเอียด และไดรับขอมูลของการทํางาน
เพ่ือกําหนดปญหาและแนวทางแกไข 
  5) อํานาจของผูนํา (power of the leader) ผูนําจะใชอํานาจของตนในการผลักดัน
ทีมงานใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมายท่ีตองการ   
  6) การขาดแคลนทางเลือก (to be short of alternatives) ทีมงานที่มีสมาชิก
อยูนอยเกินไป การท่ีสมาชิกพอใจกับแผนงานท่ีมีอยูและดําเนินการอยางรวดเร็ว รีบตัดสินใจอาจทําให
มิไดมีวิธีการทํางานท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดและอาจทําใหการทํางานลมเหลวได 
  7) การปดบัง (concealment) ทีมงานจะทํางานลมเหลวถาสมาชิกปดบังขอมูล หรือ 
ไมแสดงความคิดเห็นกันอยางตรงไปตรงมา และมีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ 
     (1) เกรงวาจะเปนการทํารายความรูสึกของผูอ่ืน 
   (2) เกิดความรูสึกวาหากเงียบไวจะปลอดภัยท่ีสุด 
    (3) สมาชิกใหมไมมีความรูสึกรวมและไมสนใจทีม 
  8) ขาดการวินิจฉัยทีมงาน (short of teamwork diagnosis) ทีมงานท่ีมุงแตการทํางาน 
ท่ีมุงเปาหมายอยางเดียว โดยไมสนใจตรวจสอบตนเอง จะทําใหปญหาตางๆ พอกพูนยิ่งข้ึน 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

22 

  9) ขาดการกระจายขาวสูระดับกลาง (lack of spreading the news to lower level)
การสื่อสารกันเองภายในทีมและกับสิ่งแวดลอม มีผลตอความสําเร็จของงาน ไมเชนนั้นแลวทีมงาน
จะไมไดรับความชวยเหลือจากสมาชิกในทีมทําใหเกิดการทํางานลาชา 
 กลาวโดยสรุปไดวา มนุษยจําเปนตองอยูรวมกัน พ่ึงพาอาศัยกันในการทํากิจกรรมตางๆ 
ซ่ึงจะทําใหเกิดความสําเร็จมากกวาการทํากิจกรรมนั้นๆ คนเดียว การทํางานเปนทีมเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการบริหารท่ียอมรับกันในปจจุบันนี้ วาเปนการบริหารงานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอตัวบุคคลและ
หนวยงานมากท่ีสุด และการทํางานเปนทีมมีบทบาทสําคัญในกระบวนการแกไขปญหา และ
สรางปฏิสัมพันธท่ีดีตอองคการซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1) รูปแบบการทํางานเปนทีม 
    สุนันทา เลาหนันท (2540, หนา 73-76) ไดใหทัศนะรูปแบบการทํางานเปนทีมไววา 
ในการทํางานเปนทีม นอกจากมีการแบงงานและประสานงานกันแลว ยังตองมีการกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุมใหชัดเจน เพื่อปองกันความสับสน เปาหมายสําคัญประการหนึ่ง
ของทีมงาน คือ การพรอมใจกันคิดหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขนาดของกลุมท่ีดีมักจะมีสมาชิกตั้งแต 3-10 คน ทีมขนาดเล็กมักจะมีความเหนียวแนนมากกวา
กลุมขนาดใหญ เพราะวากลุมขนาดใหญติดตอสื่อสารกันไดลําบาก และเกิดกลุมขนาดเล็กซอนอยูภายใน 
ซ่ึงโดยธรรมชาติตองแขงขันกัน แยงผลประโยชนกัน ทําใหความเหนียวแนนในกลุมใหญตกต่ําไป 
สมาชิกในทีมงานจะมีการติดตอสื่อสารกับแบบ 2 ทิศทาง มีการติดตอประสานงานกับหัวหนาและ
สมาชิกดวยกันตลอดเวลา ทีมจึงประกอบดวย หัวหนาทีมสมาชิก และเลขานุการ แตละกลุมมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   หัวหนาทีม คุณลักษณะของหัวหนาทีมหรือผูนําทีม มีดังนี้ 

   (1) เปนท่ียอมรับนับถือของสมาชิกในกลุมดวยความจริงใจ 
   (2) เปนคนเปดเผย จริงใจ ซ่ือสัตย และเปนกันเอง 
   (3) ไมใชอิทธิพลครอบงํากลุม เปนประชาธิปไตย  
   (4) มีความรูความสามารถ ประสบการณทํางานสูง 
   (5) สามารถดําเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (6) ไมถูกขาดการเปนผูนํากลุมตลอดเวลา 
   (7) พรอมใหความชวยเหลือกลุม 
   (8) สามารถสื่อสารผลงานของทีมใหสาธารณชนเขาใจได 
   (9) มีวุฒิภาวะทางสังคม 
   (10) มีแรงจูงใจและแรงขับทางดานความสําเร็จสูง 
     บทบาทหนาท่ีและหนาท่ีสําคัญของหัวหนาทีม 
   (1) รับนโยบายจากองคการ 
   (2) กําหนดเปาหมาย แนวทางและข้ันตอนในการปฏิบัติ 
   (3) มอบหมายงานแกสมาชิก 
   (4) สรางบรรยากาศดวยการจูงใจ เสริมแรง ใหกําลังใจ 
   (5) อํานวยความสะดวก ใหความชวยเหลือ และแกปญหาตางๆ 
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    (5) ประเมินผลงานและผูรวมงาน 
    สมาชิกในทีมงาน คุณลักษณะของสมาชิกของทีมงาน มีดังนี้ 

    (1) สามารถรับผิดชอบในงานหนาท่ีของตนและของกลุม 
   (2) เปนผูรูจักฟง รูจักพูด และแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน 
   (3) เปนผูท่ียอมรับฟง และเคารพความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก 

  (4) เคารพมติของกลุม และปองกันมิใหมติของกลุมเบี่ยงเบนออกไปเขาความคิดเห็น
ของตนเอง 
   (5) เปนผูเสียสละอาสาชวยทํางานทุกดาน 
   (6) กลาแสดงความคิดเห็น 

     บทบาทและหนาท่ีสําคัญของสมาชิก มีดังนี้ 
    (1) รับมอบหมายงานจากหัวหนาทีม 
   (2) ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายของทีมงาน 
   (3) ใหความรวมมือในแกปญหาตางๆ 
   (4) เปนผูตามท่ีดี 
   ดาฟท (Daft, 2002; อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550, หนา 227) กลาววา 

ทุกองคการท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุมของผูคนซ่ึงทํางานดวยกันเพ่ือบรรลุผลเปาหมายอยางจําเพาะเจาะจง 
รูปแบบสวนใหญของทีมงานท่ีปรากฏในองคการ ไดแก 
    (1) ทีมงานตามหนาท่ี (functional teams) 
   (2) ทีมงานขามหนาท่ีกัน (cross-functional teams) 
   (3) ทีมงานเสมือนจริง (virtual teams) 
   (4) ทีมงานท่ัวโลก (global teams)  

    แมนคิน  และคนอ่ืนๆ (Mankin & at el, 1996; อางถึงใน รัชนีกร สมทรัพย, 2550,  
หนา 15-16) แบงประเภทของทีมดังนี้ 
    (1) ทีมทํางาน (work team) เปนกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ มีโครงสราง
ท่ีถาวรรวมกันทํางานเพ่ือผลิตหรือบริการ มีการทํางานอยางตอเนื่อง มีตําแหนงงานท่ีคงท่ีไมยึดหยุน 
   (2) ทีมทํางานโครงการหรือทีมโครงการ (project team) เปนกลุมบุคคลที่มี 
ลักษณะท่ีสําคัญ คือ โครงสรางไมถาวรรวมกันทํางานเพ่ือผลผลิตหรือใหบริการเพียงครั้งเดียว 
(one–time outputs) เปนกลุมบุคคลท่ีประกอบดวยผูชํานาญเฉพาะดานหลายๆ ดาน และการตัดสินใจ
เพ่ือแกปญหาจะทําโดยคณะกรรมการ (board decision making authority) 
   (3) ทีมบริหาร (management team) เปนกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ 
มีโครงสรางท่ีถาวร รวมกันทํางานเพ่ือใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานยอยหรือฝายตางๆ 
ภายในองคการ ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายเพ่ือใหทุกหนวยงานยอยนําไปใชปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร
ทางการบริหารใหแกทีมทํางานและทีมตางๆ ในองคการ ตามปกติบุคคลที่จะเขามาอยูในทีมบริหาร
มักดูแลหนวยงานยอย หรือหัวหนาทีมทํางานจากทีมตางๆ ทีมบริหารจึงถือวาเปนทีมที่มีอํานาจ
มากทางสายการบังคับบัญชา 
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   (4) ทีมคูขนาน (parallel team) เปนกลุมบุคคลท่ีรวมกันทํางานโดยมีคุณลักษณะ
ท่ีสําคัญ คือ สมาชิกเขามาอยูในกลุมทํางานจะมีตําแหนงหรือหนาท่ีประจําอยูแลว และไดรับมอบหมาย
ใหเขามารวมทํางานในอีกกลุมงานหนึ่งคูไปกับงานประจํา จึงเรียกวามีโครงสรางของกลุมคูขนาน 
ภาระหนาท่ีของทีมงานคูขนาน คือ กิจกรรมประสานงานในระดับพัฒนาคุณภาพงานของทีมงานตางๆ 
ซ่ึงแตกตางจากทีมบริหารท่ีทําหนาท่ีประสานนโยบาย ทีมคูขนานจะมีหนาท่ีเพียงใหคําแนะนําหรือ
เสนอแนะวาจะประสานการทํางาน หรือประสานการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานอยางไรเทานั้น 
จะไมลงมือปฏิบัติงานแบบทีมทํางานหรือทีมงาน 
    (5) ทีมประสานงานเฉาะกิจ (ad hoc network) เปนกลุมคนที่ทําการประสาน
การทํางานแบบหลวมๆ และมีลักษณะไมถาวร มีความไมเปนทางการ การที่มารวมกลุมกันทํางาน
ก็เพราะตองการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือประสบการณการทํางานระหวางกันเทานั้น 

  2) โครงสรางของทีมงาน 
  สุนันทา เลาหนันท (2540, หนา 76-77) ไดใหทัศนะเก่ียวกับโครงสรางของทีมงาน

ไววา บุคคลท่ีมารวมกันเปนกลุมหรือเปนทีม เม่ือมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน ความแตกตางระหวางบุคคล
จะปรากฏข้ึน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานกอใหเกิดโครงสรางของกลุมในกลุม กอใหเกิดแบบแผนของความสัมพันธ
ในกลุม สวนประกอบสําคัญของโครงสรางกลุม ไดแก สถานภาพ บทบาท ปทัสถาน การสื่อสาร 
ระหวางกลุม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพของกลุม 
  (1) สถานภาพ หมายถึง ตําแหนงทางสังคม หรือตาํแหนงตางๆ ในกลุมคนท่ีมา
อยูรวมกันเปนกลุม ซ่ึงมีความแตกตางๆ กันอยูแลว แตละคนจะไดรับตําแหนงตางๆ ตามความเหมาะสม
หรือบางทีอาจไดตําแหนงจากการใชอิทธิพล เชน ใชอิทธิพลตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงตําแหนงผูจัดการ 
หัวหนาพรรค หรือผูอํานวยการ เปนตน 
  (2) บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเหมาะสมกับตําแหนงท่ีครอบครองอยู 
เชน ผูมีตําแหนงเปนประธานกลุมตองแสดงพฤติกรรมของผูนํา สวนผูเปนสมาชิกก็ตองแสดงพฤติกรรม
ของผูตาม เปนตน 
  (3) ปทัสถาน หมายถึง กฎเกณฑท่ีสมาชิกกลุมพึงปฏิบัติตาม เพ่ือทําใหปฏิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกเปนไปโดยราบรื่นและเสมอตนเสมอปลาย รูปแบบปทัสถาน เชน ระเบียบ คําสั่ง 
ขอควรปฏิบัติ เปนตน สิ่งเหลานี้เปนแนวทางปฏิบัติของสมาชิก ซ่ึงถาผูใดละเมิดไมปฏิบัติตามจะไดรับ
การลงโทษจากกลุม เชน ไดรับการตําหนิ การไมคบดวย หรือการไลออกจากกลุม ผูท่ีปฏิบัติตาม
ปทัสถานจะไดรับการยอมรบัและยกยองจากกลุม 
  (4) การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคล การสื่อสาร
เปนเครือขายเชื่อมคนในกลุมเขาดวยกัน ถาไมมีการสื่อสารความเปนกลุมจะไมเกิดขึ้น หรือแมแตมี
กลุมแลว หากการสื่อสารท่ีดีสามารถทําใหกลุมสลายได เพราะสมาชิกไมทราบวากลุมมีเปาหมายอะไร
ท่ีตองทําใหสําเร็จ สมาชิกในกลุมตองปฏิบัติอยางไรบางจึงจะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย 
  (5) ปจจัยเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวทําหนาท่ี
อํานวยความสะดวกใหกลุมพัฒนาข้ึนมาและดํารงอยูได เชน การมีความคิด เจตคติ คานิยม และ
มีความเชื่อที่คลายคลึงกัน หรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน เปนตน ยอมทําใหมี
การสื่อสารกันบอยและเปนกลุมไดเร็วข้ึน และทําใหกลุมมีความเขมแข็งผนึกพลังกันเหนียวแนนมากข้ึน 
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 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 
 องคการสวนมากจะมีการกําหนดวิสัยทัศนเพ่ืออนาคตของตนเอง และระบุคานิยมท่ีจําเปน

เพ่ือใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ประสิทธิผลจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีวิสัยทัศน
ท่ีชัดเจน มีจุดประสงคและทิศทางรวมกัน มีความกระตือรือรน สมาชิกมีความทีมงานผูกพันตนเอง
ในเรื่องท่ีเก่ียวของ มีสวนรวม มีความม่ันอกม่ันใจในการปฏิบัติงาน มีการซักถาม และรับฟงซ่ึงการและกัน 
มีบทบาทในการทํางานรวมกันอยางชัดเจนมีการวางแผนทํางานรวมกัน มีการปอนขอมูลยอนกลับ
โดยเฉพาะการทํางานอยางเปดเผยดวยความซ่ือสัตย เคารพซ่ึงกันและกันสามารถชวยใหการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ (Eales-White, 1996, p. 27) 

 มีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
 แมคเกรเกอร (McGreger, 1960, pp. 232-235) ไดใหแนวคิดในเรื่องลักษณะทีมงานและ

การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพไวนาสนใจในการทํางานจะตองมีบรรยากาศการทํางานท่ีมี
ความไมเครงเครียด มีการอภิปรายอยางเปดเผยในกลุมสมาชิกผลประโยชนและวัตถุประสงคของกลุม 
โดยสมาชิกยอมรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกันโดยท่ีทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและความรูสึก
ในการทํางาน มีการวิจารณอยางเปดเผยอยางตรงไปตรงมา และตัดสินใจโดยความคิดเห็นของคนสวนใหญ 
แมจะมีการขัดแยงก็ไมคิดหลบเลี่ยง การไดรับมอบหมายงานไดรับการยอมรับอยางดีจากบุคคล
ท่ีเก่ียวของ และประธานกลุมก็ไมไดใชอิทธิพลสวนตัวเหนือสมาชิกกลุม    
 ลิเคิรท (Likert, 1961, pp. 166-169) ไดศึกษาถึงลักษณะของทีมท่ีมีประสิทธิภาพคลายกับ
แนวคิดของแมคเกรเกอร ซ่ึงมีจุดเนนเปนกระบวนการเนนปฏิสัมพันธภายในทีมงาน และไดขอสรุปวา 
สมาชิกตองมีทักษะปฏิสัมพันธกันในทุกบทบาทของการเปนสมาชิก มีการเสริมสรางการทํางานรวมกัน 
มีการแกปญหา มีการตัดสินใจของกลุมโดยใหทุกคนมีสวนรวมเพ่ือการทํางานบรรลุเปาหมายของกลุม
ดวยการยอมรับและการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการใชติดตอสื่อสารอยางเปดเผยและจริงใจตอกัน
ในกลุม มีดังนี้ 
  1) บรรยากาศของการทํางานไมเปนทางการ 
  2) มีการอภิปรายถกเถียงกันอยางกวางขวาง 
  3) สมาชิกทีมงานเขาใจวัตถุประสงคอยางชัดเจน 
  4) สมาชิกทีมงานรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
  5) เม่ือมีการขัดแยง กลุมจะใชเหตุผลในการยุติปญหาและรวมกันแกปญหา 
  6) มีการตัดสินใจโดยมีความเห็นพองกัน 
  7) มีการวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมา 
  8) สมาชิกมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน 
  9) มีการมอบหมายงานกันอยางชัดเจน สมาชิกยอมรับภารกิจตางๆ อยางเต็มใจ 
  10) หัวหนาไมใชอํานาจครอบงํา 
  11) มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนระยะๆ 
 วารนี (Varney, 1977, pp. 156-157; อางถึงใน อรุณ รักธรรม, 2524, หนา 63) ไดใหทัศนะไววา 
ทีมงานท่ีมีความเปนเลิศควรมีลักษณะ 8 ประการ สามารถท่ีจะสรุปไดดังนี้ 
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  1) การไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน 
  2) การมีบรรยากาศการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

  3) การติดตอสื่อสารท่ีดี 

  4) วัตถุประสงคของทีม 

  5) การแกปญหาความขัดแยง 

  6) การใชทรัพยากรของแตละคนในกลุมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  7) มีวิธีการท่ีดีในการควบคุมทีมงาน 

  8) สิ่งแวดลอมภายนอกองคการสนับสนุน ไดแก ความเปนอิสระการสนับสนุน 

นับถือความแตกตางกันสวนบุคคล 

 วูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ใหความสําคัญของการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยกําหนดคุณลักษณะของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพไว ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายรวมกันอยางชัดเจน โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทํางานอยางเปดเผยมีการสนับสนุนชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ไววางใจในการทํางาน กําหนดกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ โดยสมาชิกในกลุม
มีความสัมพันธกันอยางดี ซ่ึงมีองคประกอบการทํางานเปนทีมท่ีตองการศึกษา 11 ดาน คือ 

 1) บทบาทตางๆ ท่ีสมดุล 
 2) วัตถุประสงคท่ีขัดเจนและเปาหมายท่ียอมรับ 
 3) การเปดเผยและการเผชิญหนา 
 4) การสนับสนุนและความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 5) ความรวมมือและความขัดแยง 
 6) กระบวนการทํางานและการตัดสินใจท่ีถูกตอง 
 7) ภาวะผูนําท่ีเหมาะสม 
 8) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน 
 9) การพัฒนาตนเอง 
 10) ความสัมพันธท่ีดีระหวางกลุม 
 11) การติดตอสื่อสารท่ีดี 

 ลารสัน และลาฟาสโต (Larson & Lafasto, 1989; อางถึงใน สาํนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2547, หนา 416) ไดใหทัศนะไววา ทีมงานท่ีมีความเปนเลิศมีลักษณะ 8 ประการ 
สามารถท่ีจะสรุปไดดังนี้ 
  1) มีเปาหมายและความชัดเจน 
  2) มีโครงสรางงานท่ีมุงผลชัดเจน 
  3) มีสมาชิกทีมงานท่ีมีความสามารถ 
                 4) มีความผูกพันในงานอยางมีเอกภาพ 
  5) มีบรรยากาศท่ีดีของการทํางานรวมกัน 
               6) มีมาตรฐานแหงการทํางานเปนเลิศ 
  7) มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน 
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  8) มีผูนําท่ียึดหลักการ 
 ไดเออร (Dyer, 1995, p. 16) กลาววา การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีอยู 3 ลักษณะ ดังนี้

  1) ขนาดของทีม มีความสัมพันธกัน กลาวคือ จะตองมีคุณภาพ สูญเสียเวลาในการผลิต
นอยท่ีสุด 

 2) การทํางานรวมกันเปนทีม สมาชิกในทีมจะตองมีศักยภาพในการทํางานมีอิสระ 
ในการทํางาน มีจุดมุงหมายในการทํางานรวมกัน เพ่ือผลักดันไปสูจุดหมายขององคการท่ีตั้งไว 

 3) การพัฒนาและสรางความพึงพอใจใหกับกลุมสมาชิกภายในทีม 
สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 111-113) ไดสรุปแนวทางในการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

หัวหนางานหรือผูบริหารตองปฏิบัติดังนี้ 
  1) การสื่อสารอยางเปดเผย 
  2) สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  2) สมาชกิมีการยอมรับนับถือ 
  4) มีการกําจัดอุปสรรค 
  5) การใชวินยัในการสรางสรรค 
  6) การเปนผูรับรูความตองการของแตละบุคคล 
  7) การเปนแบบอยางท่ีดีและไมเปลี่ยนแปลง 
  8) การพยายามจัดรางวัลตอบแทน 
  9) สนับสนุนการทํางานของกลุมเม่ือสามารถทํางานไดสําเร็จ 
  10) การตั้งจุดมุงหมายท่ีสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ 
 สุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, หนา 73) กลาวถึงลักษณะของการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  

ไวดังนี้  
  1) มีผูนําทีมท่ีดี 
  2) มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
  3) มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
  4) มีการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ 
  5) มีการสื่อสารแบบเปด 
  6) มีการเสียสละของสมาชิกทีมงาน 
  7) มีการใหผลตอบแทนเปนกลุม 
  8) สรางคานิยมใหทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของกลุม 
  9) มีการประสานงานท่ีดี 
 สุเทพ พงษศรีวัฒน  (2544, หนา 172-177) ไดใหรูปแบบของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไวดังนี้ 
   1) ดานการจัดรูปแบบงาน ตองมีการปฏิบัติงานและรับผิดชอบรวมกันในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย 
   2) การจัดองคประกอบ สมาชิกตองมีความสามารถ สมาชิกในทีมตองมีลักษณะ 
2 ประเภท ไดแก ความชํานาญของเทคนิค การแกปญหาและการตัดสินใจ ทักษะความสัมพันธ  
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 นอกจากนี้แลวสมาชิกในทีมงานตองมีการสื่อสารอยางเปดเผย มีความประนีประนอมยึดม่ัน
ในหลักการ มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเขาใจบทบาทของตนเอง มีความยดืหยุนสูง 
  1) การจัดบริบท มีองคประกอบดานบริบท 3 ประการท่ีสงผลใหการทํางานเปนทีม
เกิดประสิทธิผล คือ มีทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผูนําท่ีดี และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คาตอบแทนท่ีดี 
  2) การจัดกระบวนการ ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานเปนทีมดานนี้ ไดแก สมาชิก
มีความผูกพันตอวัตถุประสงครวมกัน กําหนดเปาหมายเฉพาะทีม ความเชื่อม่ันในความสามารถของทีม  
การบริหารความขัดแยงและการลดการออมแรงหรือการเอาเปรียบในการทํางานของสมาชิก 
 นพ ศรีสะอาด (2545, หนา 69) ไดใหทัศนะเก่ียวกับทีมงานท่ีมีสมรรถนะสูง มีปจจัยเก่ียวของ 
ดังนี้ 
   1) มีขนาดของทีมงานท่ีเหมาะสม 
   2) สมาชิกในทีมงานมีความสามารถ 
  3) บทบาทและความหลากหลายของสมาชิก 
  4) การกําหนดเปาหมายรวมกัน 
  5) มีเปาหมายท่ีเดนชัดและเฉพาะเจาะจง 
  6) สมาชิกมีความรับผิดชอบตอกัน 
  7) มีการประเมินผลและใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 ทิศนา แขมมณี (2545, หนา 10) กลาวถึงลักษณะของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
ไวดังนี้ 
  1) การมีเปาหมายรวมกัน กลาวคือ บุคคลท่ีเขารวมทํางานนั้นจะตองมีวัตถุประสงค
ในการมารวมกันคือจะตองมีการรับรูและเขาใจเปาหมายรวมกันวาจะทําอะไรใหเปนผลสําเร็จ 
  2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้นจะตองมี 
บทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานของกลุมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  3) การสื่อสารกันในกลุม กลาวคือบุคคลท่ีเขามารวมกันทํางานนั้นจะตองมี
การสื่อความหมายตอกันและกันเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
  4) การรวมมือประสานงานกันในกลุม กลาวคือ บุคคลท่ีมารวมกันทํางานนั้นจะตองมี
การประสานงานกันเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน 
  5) การตัดสินใจรวมกัน กลาวคือ บุคคลท่ีเขามารวมกันทํางานนั้นจะตองมีโอกาสรวมกัน
ท่ีจะตัดสินใจในงานท่ีทําในระดับใดระดับหนึ่ง 
  6) การมีผลประโยชนรวมกัน กลาวคือ บุคคลท่ีเขามารวมกันทํางานนั้นจะตองไดรับ
การจัดสรรผลประโยชนตอบแทนจากผลท่ีเกิดจากการทํางานรวมกัน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 9) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทํางานเปนทีมท่ีดี
ตองมีองคระกอบดังนี้ 
   1) ความไวเนื้อเชื่อใจของสมาชิก 
  2) ความเขาใจและเห็นใจของสมาชิก 
  3) สมาชิกมีความเห็นรวมกัน 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

29 

  4) สมาชิกมีผลประโยชนรวมกัน 
  5) สมาชิกมีความเต็มใจในการรวมมือกัน 
  6) ใหโอกาสกับสมาชิกทุกคน 
  7)  สมาชิกมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
  8) มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน 
 จากแนวคิดการทํางานเปนทีมดังกลาวขางตน สามารถนํามาวิเคราะห ไดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงการวิเคราะหแนวคิดการทํางานเปนทีมของนักวิชาการ 
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1 การสื่อสารอยางเปดเผย / / /  /  /  / /  7 

2 สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจ /  / /  / / /    6 

3 สมาชิกมีการยอมรับนับถือ   /   / / / /   5 

4 มีการกําจัดอุปสรรค   /         1 

5 การใชวินยัในการสรางสรรค   /         1 

6 การเปนผูรับรูความตองการของแตละบุคคล  /         1 

7 การเปนแบบอยางท่ีดีและไมเปลี่ยนแปลง   /          

8 การพยายามจัดรางวัลตอบแทน   / / /        
9 มีผูนําทีมท่ีด ี/ภาวะผูนําท่ีเหมาะสม x / x x / x / x x x x 3 

10 มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน / / / / / x / / / / / 10 

12 ความสัมพันธในกลุม/ปฏิสัมพันธ/ 
การทํางานของกลุม 

/ / / / / / / / x x / 9 

15 การเสียสละของสมาชิกทีมงาน x / x x x x x x x x x 1 

16 การพัฒนาตนเอง x x x / x x / x x x / 3 

17 การตรวจสอบทบทวนผลงานและ 

วิธีการทํางาน 

x x x x x x / / x x x 2 

18 การมีผลประโยชนรวมกัน / x x x x / x x x x x 2 

19 บทบาทตางๆ ท่ีสมดุล/บทบาท 
ความหลากหลาย 

x x x / / x / x x x x 3 

20 บรรยากาศการทํางานไมเปนทางการ x x x x x x x / x x x 1 

21 หัวหนาไมใชอํานาจครอบงํา x x x x x x / / x x x 2 
22 การแกปญหาความขัดแยง x x x x / x / x x / x 3 
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ตาราง 1  (ตอ) 
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23 การมีบรรยากาศการสนับสนุน 
ซ่ึงกันและกัน 

x x x x x x x x x / x 1 

24 การใชทรัพยากรของแตในกลุมใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด 

x x x x x x x x x / x 1 

25 สิ่งแวดลอมภายนอกองคการสนับสนุน 

ความอิสระ 

x x x x x x x x x / / 2 

26 มีโครงสรางงานท่ีมุงผลชัดเจน x x x x x x x x x x / 1 
27 มีความผกูพันในงานอยางมีเอกภาพ x x x x x x x x x x / 1 
28 มีขนาดของทีมงานท่ีเหมาะสม x x x / x x x x x x x 1 
29 ความเขาใจและเห็นใจของสมาชิก x x x x x / x x x x x 1 
30 ใหโอกาสกับสมาชิกทุกคน x x x x x / x x x x x 1 
31 มีการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณรวมกัน 

x x x x x / x x x x x 1 

32 ความชํานาญดานเทคนิค x x x x / x x x x x x 1 

 
 จากตาราง 1 เปรียบเทียบการทํางานเปนทีม ผูวิจัยไดศึกษาการทํางานเปนทีมท่ีดีหรือ

การทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูงตามแนวคิดและทัศนะของนักวิชาการหลายทาน ท่ีกลาวมาขางตน  
มีลักษณะท่ีแตกตางกันบาง สอดคลองกันบาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาแนวคิดการทํางานเปนทีม
จากนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงประกอบดวย วูดค็อก (Woodcock, 1989, pp. 75-116) ทิศนา แขมมณี 
(2545, หนา 10) สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 158) และสุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, หนา 74-75) 
โดยนํามาสังเคราะหเปนพฤติกรรมการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสอดคลองกัน และจําแนกมาเปน
พฤติกรรมการทํางานเปนทีมของขาราชการครู สรุปไดดังนี้   
          1) การมีเปาหมายเดียวกัน           

  2) การมีปฏิสัมพันธ         
  3) การสื่อสารอยางเปดเผย       

          4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
  5) การไววางใจซ่ึงกันและกัน        

   6) การยอมรับนับถือ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1) การมีเปาหมายเดียวกัน   

   การมีเปาหมายเดียวกันเปนลักษณะของการทํางานท่ีสมาชิกทุกคนเขาใจวัตถุประสงค
และเปาหมายของการทํางานอยางชัดเจน โดยทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดขึ้นและสมาชิก
ใหการยอมรับดวยความเต็มใจ ทุกคนใหความสําคัญของเปาหมายสวนรวมมากดวาสวนตน และ
เปาหมายของทีมมีความเดนชัด มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนหนาท่ีโดยตรงของผูบริหารท่ีจะประสาน
ใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ธีรศักดิ์ กําบรรณรักษ (2539, หนา 16) ไดกลาววา คนเราเม่ือทํางานอยูดวยกัน 
ตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน สวนรวมขององคการ การกําหนดเปาหมายนั้น อาจจะกําหนดจาก
ความตองการของสมาชิกแตละคน เปาหมายท่ีดีตองสนองความตองการของสมาชิกและเกิดจาก
การประชุมรวมกัน 
   บัญชร แกวสอง (2543, หนา 150) กลาววา การบริหารที่เปดโอกาสใหบุคลากร
มีสวนรวมในการดําเนินโยยายและแนวทางปฏิบัติ สงผลใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน 
มีความรูสึกเปนเจาของ เกิดความภูมิใจในงานท่ีกระทํา กระตือรือรนท่ีจะสรางสรรคงานใหกาวหนายิ่งข้ึน 
ดังนั้นการกําหนดเปาหมาย เราสรางวัตถุประสงคจากเปาหมายโดยรวมขององคการ จึงกอใหเกิด
การปรึกษาหารือระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบัญชา การกําหนดเปาหมายชัดเจน 
   สุเทพ พงษศรีวัฒน (2544, หนา 403) ไดใหทัศนะคติวา ทีมงานจะประสบ-
ผลสําเร็จนั้นจะตองมีวัตถุประสงคของทีมงานเปาหมายของการปฏิบัติงานใหสอดคลองไปดวยกันเสมอ 
ซ่ึงชวยใหสมาชิกมีความผูกพันตอกัน   
   สรุปไดวา การมีเปาหมายเดียวกัน หมายถึง แผนหรือทิศทางการทํางานท่ีสมาชิก
ทุกคนรวมกันกําหนดข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานท่ีตรงกันและแจมชัด 

      2) การมีปฏิสัมพันธ 
    การมีปฏิสัมพันธเปนสภาพการทํางานท่ีเปนกันเอง บรรยากาศการทํางานท่ีสนับสนุน
และเก้ือกูลกัน มีความกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือกัน มีความหวงใยเอื้ออาทรกัน มีบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน 
    ทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น ทั้งในทีมงานและระหวางทีมงาน เรียกวา 
ทักษะในการสัมพันธ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจเปนอยางมากในการสรางทีมงาน สิ่งหนึ่งท่ีเปน
ท่ียอมรับกันท่ัวไป คือความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีนั้น มีผลกระทบโดยตรง
ตอกระบวนการทํางานเปนทีมและศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Likert, 1961, pp. 166-169) 
     ธงชัย สันติวงษ (2538, หนา 202) ไดใหทัศนะไววา เปนกระบวนการสรางสัมพันธภาพ
ในกลุม ถาหากความสัมพันธของสมาชิกในกลุมเปนไปอยางดีแลว การทํางานของกลุมก็จะราบรื่น และ
เปนไปในทางสรางสรรค มีการสนับสนุนเกื้อกูลกัน และชวยกันแกปญหาและอุปสรรคใหผานพนไป 
แตถาหากกลุมไมมีความสัมพันธท่ีดีตอกันแลว การแขงขันชิงดีชิงเดน การขัดแยงกัน การทะเลาะกัน
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ก็จะกระจายไป ดวยเหตุนี้การปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธท่ีมีตอกันระหวางสมาชิกยอมใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน  
   วิลาวรรณ รพีไพศาล (2542, หนา 158) ไดใหทัศนะไววา การทํางานรวมกันไมใช
เรื่องงาย ดังนั้น สมาชิกตองมีปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงการทํางานรวมกันจะสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้น
ระหวางกันในลักษณะของความมีน้ําใจ ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันพยายามปรับสวนบกพรอง
ของตนเองใหสอดคลองกับกลุมมากท่ีสุด 
   สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 257) กลาววา ปฏิสัมพันธ คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึนระหวาง
บุคคล 2 คน ซ่ึงการสรางความสัมพันธระหวางกลุมเปนการสนับสนุนใหแตละกลุมมีปฏิสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน เพื่อเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในทีม สามารถชวยเหลือและพึ่งพาอาศัย
ซ่ึงกันและกันได ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรวมกัน 
   สรุปไดวา การมีปฏิสัมพันธ หมายถึง การแสดงความรูสึกระหวางบุคคลท่ีมีตอกัน
ในลักษณะของความเขาใจซึ่งกันและกัน มีน้ําใจตอกัน ใหความชวยเหลือ สนับสนุนเกื้อกูลกัน 
มีความสัมพันธอันดีตอกัน 

  3) การสื่อสารอยางเปดเผย 
   การสื่อสารอยางเปดเผยเปนลักษณะการทํางานท่ีสมาชิกมีการสื่อสารกันอยางท่ัวถึง
และเปดเผยตรงไปตรงมา มีความชัดเจน สมาชิกสนใจท่ีจะรับฟงขาวสารปราศจากความแคลงใจ  
สนับสนุนใหผูอ่ืนสื่อสารกันเปดเผย สมาชิกเปดใจและรวมมือแกปญหา 

   การติดตอสื่อสารเปนข้ันตอนของการบริหาร จะเห็นไดวาทุกองคการไมวา
จะมีขนาดใดทุกสิ่งทุกอยางตองติดตอสื่อสารกัน ลวนอาศัยการติดตอสื่อสารกันเพ่ือนําไปสูความเขาใจ
อันดี ทําใหเกิดเจตคติท่ีดีและกําลังใจสูงนําไปสูการรวมมือการทํางานและประสานงานกัน 
   พิสมัย สุภัทรนันท (2538, หนา 34) ไดใหทัศนะไววา ลักษณะของทีมที่มี
ประสิทธิภาพนั้นสมาชิกในทีมมีสิทธิท่ีจะแสดงออกไดอยางเสรี อีกท้ังแตละคนยังมีสิทธิท่ีไดรับฟงและ
ตอบสนองอยางเขาใจกัน สมาชิกในทีมจะตองรับฟงเพ่ือนสมาชิกดวยกัน ทุกคนเขาในเรื่องตางๆ ตรงกัน 
ซ่ึงทําใหมีความเปนไปมากข้ึนวา จะบรรลุผลสําเร็จท่ีงาม 
   ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 177) ไดใหความหมายวา การติดตอสื่อสาร หมายถึง 
สื่อสารหรือเครื่องมือท่ีผูบริหารจําเปนตองมีใชเพ่ือหลอหลอมเชื่อมโยง รวมท้ังใชประสานกิจกรรม
ทุกอยางท่ีผูบริหารกําลังดําเนินอยู   
   วิโรจน สารรัตนะ (2542, หนา 129) ไดใหทัศนะวา การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล 
ผูรับขาวสารตองเขาใจความพยายามของขาวสารนั้นตรงกับขาวสารท่ีผูสงไดสงออกไปแมจะมีตัวรบกวน
ท่ีเกิดข้ึนบางก็ตาม และการติดตอสื่อสารท่ีดี ควรมีขอมูลยอนกลับเปนการติดตอแบบสองทางมากกวา
การติดตอแบบทางเดียว 
   สมยศ นาวีการ (2545, หนา 271) ไดใหทัศนะวา การสื่อสาร คือการสงขาวสาร
ระหวางบุคคลสองคนหรือมากกวา การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการสําคัญในองคการ
เพราะมีความจําเปนตอการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การบริหารความขัดแยงและ
การตัดสินใจการติดตอสื่อสารควรเปนแบบสองทาง กลาวคือ เม่ือผูสง สงขาวสารไปผูสงขาวสาร
จะไดรับสิ่งยอนกลับซ่ึงเปนขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลติดตามภายหลังของขาวสาร ทําใหสามารถ
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ประเมินการติดตอสื่อสารไดวา ผูรับสารไดใหความสนใจ เขาใจ และยอมรับขาวสารหรือไม การสื่อสาร
แบบเปดเผย เปนการสื่อสารที่มีสวนชวยสนับสนุนซึ่งกันและกันของสมาชิกในทีม สงผานขอมูล 
ความเขาใจ ความรูสึกระหวางสมาชิกในทีม และจะทําใหเกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพมากข้ึน (วันชัย มีชาติ, 2548, หนา 138-139) 
   เดสสเลอร (Dessler, 1998, p. 674; อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, 2553, หนา 138) 
กลาววาการติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและสงมอบสิ่งท่ีมีความสําคัญตางๆ 
   สรุปไดวา การสื่อสารอยางเปดเผย หมายถึง การสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูรับไดรับ
ขอมูลขาวสารและเปนการสื่อสารท่ีมีลักษณะสําคัญในการสรางมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนขอเท็จจริง 
ความคิดเห็น ความตองการ อารมณ ความรูสึก ตลอดจนปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจน 
ตรงไปตรงมาและท่ัวถึงดวยความจริงใจ ซ่ึงผูรับสามารถซักถามได สามารถตอบและตรวจสอบขอสงสัย
ไดอยางเปดเผย 

  4) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
   การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนลักษณะการทํางานท่ีสมาชิกแตละคนมีสวนรวม

ในการดําเนินงานและรวมมือกันแกปญหา มีการทํางานโดยกระบวนการกลุม สมาชิกมีความรับผิดชอบ
ตอกัน มุงม่ันไปในทิศทางเดียวกันท่ีสอดคลองกันและเสริมสรางการรับรูในการทํางานเปนทีม ทํางาน
รวมกัน 
   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537, หนา 182-183) กลาววา การมีสวนรวมเปนการท่ีบุคคล
หรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือกัน สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ อาจเปนการมีสวนรวม
ในกระบวนการตดัสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลของงานข้ึนอยูกับการรวมพลังของบุคคล
ท่ีเก่ียวของในองคการนั้น ในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย รวมพลังความคิด สติปญญา 
การมีสวนรวมทําใหบุคคลมีความผูกพันตอกิจกรรมหรืองานในองคการ การมีสวนรวมถือไดวา
เปนปจจัยสําคัญของการทํางานเปนทีมในการมีสวนรวม สอดคลองกับ ปารกเกอร (Parker, 1990; 
อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2540, หนา 115) ระบุถึงองคประกอบการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือ การมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม รวมอภิปรายและกิจกรรมตางๆ ไมวาจะแสดงออกดวยกริยา 
วาจา ทาทาง ท่ีเปนไปอยางมีคุณภาพ 
   สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 30) ไดใหทัศนะวา การสรางความรวมมืออยางแข็งขัน
เปนการใหสมาชิกในทีมงานทํางานรวมกัน โดยกําหนดใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมตามขอบเขต
ท่ีเหมาะสมแตละบุคคล กอใหเกิดลักษณะการทํางานเปนทีมและรวมมือกันอยางแข็งขัน มีบรรยากาศ
การทํางานอยางมีชีวิตชีวา รวมมือกันแกปญหา พัฒนาทีมงานอยางสรางสรรค 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546, หนา 364) ไดใหความหมายวา 
การมีสวนรวมหมายถึง การเก่ียวของทางจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ซ่ึงผลของ
การเก่ียวของดังกลาว เปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น ซึ่งจะทําใหเกิด
ความรวมมือ การประสานงานและรับผิดชอบรวมกัน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547, หนา 25) ไดกลาวถึง บทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในกระบวนการ และข้ันตอนตางๆ
ในกิจการของสถานศึกษา โดยการรับรู รวมคิด รวมรับผล ชวยกันประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา ดังนั้นการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญในการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

  

   สรุปไดวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ
หรือผูมีสวนไดเสีย และสมาชิกมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ แกไขปญหา และทํางานรวมกัน
ในทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มแรกจนถึงข้ันสุดทายใหมากท่ีสุด ตามแผนงานท่ีกําหนดไวใหบรรลุเปาหมาย
รวมกันแสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข 

  5) ความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
   ความไววางใจซ่ึงกันและกันเปนลักษณะการทํางานท่ีสมาชิกมีความไวเนื้อเชื่อใจ
ซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจในการแสดงความรูสึก ใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
มีความเปนมิตร และไมมุงรายตอกันในกลุมสมาชิก 
   ความไววางใจเปนสิ่งท่ีสมาชิกทุกคนในทีมงานมีความตองการ ทําใหเกิดการสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันเพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคขององคการ 
   พิสมัย สุภัทรานนท (2538, หนา 35) ไดใหทัศนะไววา สมาชิกในทีมงานจะตองมี
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน แตละคนจะเลาเรื่องตางๆ ไดอยางสบายใจ เพ่ือใหเพ่ือนรวมทีมงานไดทราบถึง
รายละเอียดท่ีไมควรเปดเผยใหคนนอกทีมไดรับฟง นอกจากนี้แลวแตละคนยังมีเสรีในการแสดง
ความคิดเห็นตรงขาม โดยท่ีไมตองเกรงกลัวจะไดรับผลรายท่ีตอเนื่องมาภายหลัง 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539, หนา 432) กลาววา กอนท่ีกลุมจะสามารถทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกตองมีความรูสึกท่ีดีตอความไววางใจตอกันและเต็มใจกับบุคคลอ่ืนๆ และ
เชื่อม่ันตอความสามารถในกาดําเนินงาน รวมท้ังผูนําแสดงความเชื่อใจในตัวผูรวมงานท้ังหลาย 
   สุนันทา เลาหนันท (2544, หนา 34) ไดใหทัศนะไววา ในการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนนั้น สิ่งสําคัญคือ ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ทีมใดมีพฤติกรรมความไววางใจต่ํา พฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสมจะปรากฏเดนชัด เชน ความไมซ่ือสัตย การหลบเลี่ยงและความไมอดกลั้น ดังนั้น  
การไววางใจเปนรากฐานสําคัญของความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล  เปนแบบเปดเผย 
   เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา 217) กลาววา ความไวใจเปนสิ่งท่ีละเอียดออน 
บุคคลสวนมากไวเนื้อเชื่อใจกันจากประสบการณท่ีผานมา ความไมไววางใจกันมีผลทําใหเกิดการชะงักงัน
ในการทํางาน และทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 
   ดังนั้น สรุปไดวา การไววางใจซ่ึงกันและกัน หมายถึง ความรูสึกระหวางบุคคล 
โดยรวมไวซ่ึงความรัก ความเมตตา นิยมชมชอบ ความเชื่อม่ันจนเกิดความเชื่อถือ ไววางใจในบุคคลนั้น
ดวยความเต็มใจ 
  6) การยอมรับนับถือ 
   การยอมรับนับถือเปนลักษณะการทํางานท่ีสมาชิกยอมรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
มีความสนใจ และใหเกียรติกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง ใหความเคารพในบทบาทและ
หนาท่ีของกันและกัน ยกยองและมีความรักความสามัคคีกัน 
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   การยอมรับนับถือเปนปจจัยสําคัญของการทํางานเปนทีม เนื่องจากเมื่อบุคคล
ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันแลว จะสงผลใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีการสนับสนุนชวยเหลือ
ในการทํางาน มีความเชื่อถือในความสามารถของกันและกัน ทําใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ 
   ลเิคิรท (Likert, 1961; อางถึงใน สุนันทา เลาหนันท, 2540, หนา 44) กลาววา 
ทีมงานท่ีประสิทธิภาพสูงมีการยอมรับซ่ึงกันและกันในทุกเรื่อง เชน วิธีการทํางานปญหาขององคการ 
ผู ใหและผูรับมีขอเสนอแนะมีความเคารพซ่ึงกันและกัน หัวหนาทีมและสมาชิกตางเชื่อมั่น
ในความสามารถของกันและกัน 
   สุทธิวรรณ สันติรจนาวงษ (2535, หนา 57) ไดใหทัศนะวา ถาทุกคนยอมรับ
ซ่ึงกันและกันมีการยอมรับในการเปนตัวของตัวเองรวมท้ังใชความรู ความสามารถและจุดเดนของกัน
และกันอยางเต็มท่ี จะทําใหมีบรรยากาศใกลชิดกันและเปนกันเอง สามารถพูดอยางตรงไปตรงมาและ
กลาท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  โฉมยง โตะทอง (2540, หนา 32) กลาววา การทํางานเปนทีมจะประสบผลสําเร็จ
เม่ือทุกคนเชื่อในความสามารถซ่ึงกันและกัน แตอยางไรก็ตาม ความเชื่อถือนั้นเปราะบาง ตองใช
เวลานานในการสรางแตงายตอการทําลาย การคงความเชื่อม่ันนั้นตองใชความตั้งใจจริง 
  เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา 216) ไดใหความหมายวา การยอมรับนับถือ 
หมายถึง การใหเกียรติ การยกยอง การสนับสนุนและรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกัน 

  สรุปไดวา การยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟงซ่ึงกันและกัน เคารพในบทบาทและ
หนาท่ีของกันและกัน ยอมรับในความแตกตางของกับและกัน ดวยความจริงใจและพรอมท่ีจะรวมกัน
ทํางานดวยความเต็มใจ 
 จากลักษณะการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพขางตน สามารถสรุปเปนการทํางานเปนทีม 
ได 6 ดาน คือ 1) การมีเปาหมายเดียวกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ 3) การสื่อสารอยางเปดเผย 4) การมี
สวนรวม 5) ความไววางใจซ่ึงกันและกัน 6) การยอมรับนับถือ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 
  
 ปจจัยสําคัญในการบริหารองคการ คือคนที่ปฏิบัติงานในองคการอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมท่ีจะผลักดันใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมาย มีการจัดกระบวนการท่ีตอเนื่องตั้งแต
การบรรจุคนใหเหมาะสมกับงาน การควบคุมดูแลปฏิบัติงาน การบํารุงรักษาเปนการสรางความพึงพอใจ
แกบุคลากร เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและเหลื่อมใสในหนวยงาน เม่ือเขามาอยูในหนวยงานแลว 
มีความตองการท่ีจะอยูในองคการนานๆ (นารีรัตน เกษสุวรรณ, 2545, หนา 8) ในการศึกษาเรื่อง
ความผูกพันตอองคการ (organization commitment) ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยาม
ไวหลากหลาย ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของความผูกพันตอองคการ 
 เชลดอน (Sheldon, 1971, pp. 143-144) ใหความหมายของความผูกพันตอองคการวา 
ความผูกพันตอองคการเปนทัศนคติ ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอองคการ ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงระหวาง
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เอกลักษณของบุคคลกับเอกลักษณขององคการใหมีแนวทางเดียวกัน จะทําใหบุคลิกมีความตั้งใจ
ท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
 บูคานัน (Buchanan, 1974, p. 533) ใหคํานิยามของความผูกพันตอองคการวาเปนความรูสึก
เปนพวกเดียวกัน (partisan) เปนความผูกพันท่ีมีตอเปาหมายและคานิยมขององคการ ปฏิบัติตามบทบาท
ของตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและคานิยมขององคการ ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน คือ ความแนบแนน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ ความเก่ียวพันกับองคการ และความจงรักภักดีและความซ่ือสัตย
รวมท้ังความรูสึกรักใครองคการ 

 สเตียร (Steers, 1977, p. 46) ใหความหมายความผูกพันตอองคการหมายถึง ความรูสึก 
หรือความผูกพันอันเกลียวแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในการเขารวมกิจกรรมองคการ
ดวยความเต็มใจ ซ่ึงความผูกพันประกอบดวย ลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 
  2) ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนตอองคการ 
  3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพตอองคการ 

 เฮอรเบิรท (Herbert, 1976, pp. 416-417) เห็นวาความผูกพันตอองคการเปนการประสาน
พฤติกรรมของสมาชิกกับเปาหมายขององคกรท่ีกําหนดกิจกรรม และพฤติกรรมไวแลว ในการเสนอ
แนวทางและการเขามามีสวนรวม เห็นดวยกับจุดหมายปลายทางและต้ังปณิธานท่ีจะยอมรับจุดหมายนั้น
ก็ยิ่งถูกจูงใจใหใชพลังงานท่ีมีอยูเพ่ือสนองวัตถุประสงคตอจุดหมาย 

 มารช และแมนนารี (Marsh & Mannari, 1979, p. 57) กลาววาความผูกพันตอองคการ
เปนระดับมากนอยของความรูสึกเปนเจาของหรือความจงรักภักดีท่ีบุคคลมีตอหนวยงานท่ีตนทํางานอยู 
เปนการยอมรับเปาหมายหลักขององคการ รวมท้ังการประเมินผลทางบวกขององคการ 

 มอวเดย เสตียรส และพอรตเทอร (Mowday, Steers & Porter, 1982, p. 27) ไดใหความหมาย
ของความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความสัมพันธท่ีแนบแนนท่ีบุคคลมีตอองคการ โดยมีลักษณะสําคัญ
อยางนอย 3 ประการคือ 

 1) มีความเชื่อและยอมรับในเปาหมายและคุณคาขององคการ 
 2) มีความตั้งใจและความพรอมท่ีจะใชความพยายามท่ีมีอยูเพ่ือองคการ 

      3) ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการ 
 บุษยาณี จันทรเจริญสุข (2538, หนา 14) กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนเจตคติหรือ

ความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอองคการ ในลักษณะท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค และคานิยมขององคการ 
เปนความเต็มใจท่ีบุคคลจะทุมเทกําลังกาย และความจงรักภักดีตอสังคมท่ีเขาเปนสมาชิกอยูท่ีนั้น 

 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมาย ความผูกพันตอองคการ คือ ความรูสึก
ความสัมพันธของสมาชิกท่ีมีตอองคการ โดยแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรม เชน ความพยายาม
ท่ีจะทํางานกับองคการใหยาวนาน รวมมือกับทํางานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ 
 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ 
 จากแนวคิดและนิยามของความผูกพันตอองคการท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น ยังมีนักวิชาการ
หลายทานท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความผูกพันตอองคการ เชน บูดานัน (1974, p. 340; อางถึงใน 
วรนุช ทองไพบูลย, 2543, หนา 21) ชี้ใหเห็นความผูกพันตอองคการเปนเรื่องสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
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ผูจัดการ ผูบริหาร เพราะความผูกพันตอองคการเปนสิ่งจําเปนตอการอยูรอดและความมีประสิทธิภาพ
ขององคการขนาดใหญ เพราะจุดหมายสําคัญในการบริหารงานของทุกองคการคือ ใหองคการตองอยูใน
สภาพท่ีมีสุขภาพดี เพ่ือการดําเนินงานตอไปใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นความผูกพันตอองคการ 
จึงเปนเจคติท่ีมีความสําคัญยิ่งเพราะ   
  1) ความผูกพันตอองคการเปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการของมนุษยกับเปาหมาย 
ขององคการ หรือทําใหเปาหมายขององคการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

   2) ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวาตนเองมีสวนเปนเจาขององคการและมีสวนชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพขององคการ 
  3) ชวยลดการควบคุมภายนอก 

 ความผูกพันเปนตัวเชื่อมจินตนาการมนุษยกับเปาหมายขององคการ ทําใหบรรลุเปาหมาย  
ใหผูปฏิบัติงานรูสึกเปนสวนหนึ่งมีสวนเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ และชวยลดการควบคุม
ภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกมีความรักความผูกพันตอองคการตนมากนั่นเอง 
 แคสต และโรเซ็นวิก (Kast & Rosenzweig, 1985, pp. 647-648) ใหความสําคัญกับ
ความผูกพันโดยกลาววา แรงจูงใจและความพยายามของบุคลากรเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
การเพ่ิมผลผลิต ถาบุคลากรมีความผูกพันตอองคการและมองเห็นความสําคัญของเปาประสงคของ
องคการแลวเชื่อม่ันไดวา องคการนี้จะมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ดังนั้นผูบริหารตองปรับปรุงหรือ
เพ่ิมผลผลิต โดยอาศัยการสรางบรรยากาศ ความรวมมือและความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึนในระหวางการตัดสินใจกลุม การเพ่ิมพูนความผูกพันในการตัดสินใจจะชวยให
สมาชิกปฏิบัติตามมติของกลุมแมวาพวกเขาจะไมเห็นดวยกับมตินั้นจึงอาจกลาวไดวากระบวนการ
ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพขององคการมีความสัมพันธกับปจจัยท้ังสองประการ คือ กลุมความคิดและ
การเพ่ิมความผูกพันตอองคการของสมาชิกท่ีจะชวยลดอุปสรรคและขอจํากัดในเรื่องศักยภาพของ
การตัดสินใจ ดังนั้นผูบริหารควรตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการดํารงทั้งสองประการใหคงอยูในองคการ
ตลอดไป (Steers & Porter Lymn, 1977, pp. 46-56) 
 สเตียร และพอรตเตอร (Steers & Porter, 1983, p. 442) ไดสรุปการศึกษาความผูกพันตอ
องคการเปน 2 แนวคิด คือ การศึกษาความผูกพันทางทัศนคติ (attitudinal commitment) และ
ความผูกพันทางดานพฤติกรรม (behavior commitment) ดังนี้ 

  1) ความผูกพันทางทัศนคติ เปนความผูกพันตอองคการ โดยท่ีบุคคลจะนําตนเอง
เปนสวนหนึ่งขององคการ และผูกพันในฐานะสมาชิกขององคการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายองคการ 
  2) ความผกูพันทางดานพฤติกรรม เปนการศึกษาความผูกพันตอองคการท่ีเปนพฤติกรรม
ปจจัยความในใจท่ีบุคคลไดรับจากองคการ เชน การไดรับความนับถือที่เปนอาวุโส การไดรับ
คาตอบแทนสูง จึงมีความผูกพันตอองคการ โดยไมตองเสียผลประโยชนท่ีไดรับจากองคการ ถาละท้ิงไป
ทํางานท่ีอ่ืนก็คุมคาท่ีจะออกจากองคการไป 
 พลังเกตต และแอทเนอร (Plunket & Attner, 1992, p. 533) ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวาง
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตกับความผูกพันวา การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตนั้นเริ่มตน
ดวยความผูกพันจากระดับสูงลงมาจนถึงบริหารคุณภาพท้ังองคการ ซ่ึงเก่ียวของกับผลผลิตและมาตรฐาน
ของผลผลิต  
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 แอลเล็น และเมเยอร (Allen & Mayer, 1993, pp. 49-61) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ความผูกพันตอองคการวาเปนแงมุมของความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม เปนแนวคิด
มองความผูกพันตอองคการวาเปนความจงรักภักดี และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคการ ซ่ึงเปนผลมาจาก
บรรทัดฐานขององคการและสังคม บุคคลรูสึกวาเม่ือเขาเปนสมาชิกขององคการตองมีความผูกพันตอ
องคการ เพราะนั้นคือความถูกตอง สมาชิกมีการปฏิบัติหนาท่ีในองคการ กลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความผูกพันตอองคการ ในแตละดาน ดังนี้ 
  1) ความผูกพันองคการดานทัศนคติ ประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก 
   (1) ลักษณะขององคการซ่ึงจะเก่ียวของกับการรับรูลักษณะของงานที่พนักงาน
รับผิดชอบอยู ไดแก ความมีอิสระในงาน ความมีเอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน  ทักษะ
ท่ีหลากหลายและปฏิกิริยาตอหัวหนางาน ความทาทายของงาน ความชัดเจนในบทบาท ความเขาใจ
ในเปาหมายและผลปอนกลับของงาน ทําใหรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนตน 
   (2) ลักษณะสวนบุคคล อายุ ระยะเวลาทํางานในองคการนาจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการดานความรูสึก สวนตัวแปรภายในของพนักงาน เชน บุคลิกภาพ
และคานิยมของพนักงาน เปนตน และพนักงานท่ีมีความรับรูความสามารถของตนเอง และความเชื่อม่ัน
ในตนเองสูงจะมีความผูกพันตอองคการดานความรูสึกในระดับท่ีสูงดวย 
   (3) ประสบการณทํางานของพนักงานท่ีเขามาทํางานในองคการจะไดเรียนรู และ
มีความเขาใจเก่ียวกับสิ่งตางๆ มากข้ึน เชน ขอบเขตท่ีรับผิดชอบ บทบาทท่ีไดรับลักษณะของงาน 
จึงทําใหพนักงานเกิดทัศนะคติท่ีดีตอองคการซ่ึงจะนําไปสูความผูกพันตอองคการมากข้ึน 
  2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม มองความผูกพันในรูปของการสมํ่าเสมอ
ของพฤติกรรม เม่ือคนมีความผูกพันตอองคการ ก็จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมตอเนื่องหรือ
คงเสนคงวาในการทํางาน ความตอเนื่องในเรื่องการทํางาน โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน 
การท่ีผูกพันตอองคการและพยายามจะรักษาสมาชิกภาพไว โดยไมโยกยายไปไหนเนื่องจาก
ไดเปรียบเทียบผลไดและผลเสียท่ีเกิดข้ึนหากรักษาสมาชิกภาพไวหรือลาออกจากองคการ
ไปอยางถ่ีถวนแลว ซ่ึงผลเสียนี้จะพิจารณาในลักษณะของตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นหรือผลประโยชน
ท่ีจะสูญเสียไป 
  3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานทางสังคม มองความผูกพันวาเปน
ความจงรักภักดีและเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐานทางสังคม บุคคล
รูสึกวาเม่ือเขาเขามาเปนสมาชิกขององคการก็ตองมีความผูกพันตอองคการ เพราะนั้นคือความถูกตอง
ความเหมาะสมท่ีจะทํา ความผูกพันตอองคการนั้นเปนหนาท่ีหรือเปนพันธะผูกพันท่ีสมาชิกจะตองมีตอ
การปฏิบัติหนาท่ีในองคการ 
 วีรพล พงษจีระศักดิ์ (2539, หนา 16-17) สรุปความคิดเห็นของนักวิชาการวา ความผูกพัน
เปนสิ่งท่ีสําคัญตอประสิทธิผลขององคการ โดยเฉพาะในระดับผูปฏิบัติการซึ่งมีบทบาทอยางมาก
ในองคการหากมีความผูกพันตอองคการสูงแลว ก็จะนําพาองคการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ท่ีตองการไดและมีผลทําใหองคการมีสุขภาพท่ีดี สามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ      
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ คูริออฟ เฮ็มฟลล และเคลาต (Kurioff, Hemphill & Douglas Cloud, 
1995, pp. 22-23) คือ คนท่ีตองการประสบผลสําเร็จในระดับสูงจะตองผูกพันตองาน 
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 ความผูกพันตอองคการ มีความสําคัญตอองคการอยางมาก มีความสําคัญตอองคการ
จะสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ บุคลากรท่ีมีความผูกพันตอ
องคการจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความพรอมท่ีจะทุมเทใหกับงานเต็มท่ี เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีวางไว 
 ความสําคัญของความผูกพันตอองคการ ดังนี้ 

  1) ความผูกพันตอองคการสามารถทํานายอัตราเขา–ออกของลูกจางไดเปนอยางดี
แนวคิดนี้มีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันตอองคการสามารถ
สะทอนถึงผลโดยท่ัวไปของบุคคลท่ีตอบสนองตอองคการโดยสวนรวม ขณะที่ความพึงพอใจในงาน
สะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองานหรือดานใดดานหนึ่งของงานเทานั้น ดวยเหตุนี้ความผูกพัน
ตอองคการจึงเนนความผูกมัดของบุคคลตอองคการ รวมทั้งคานิยมและเปาหมายขององคการ
ดวยขณะท่ีความพึงพอใจในงานเนนท่ีสภาพแวดลอมของงานอันใดอันหนึ่ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ
งานในหนาที่ของผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความผูกพันตอองคการคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวา
ความพึงพอใจในงาน แมวาเหตุการณประจําวันในสถานท่ีทํางานอาจจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ในงานของผูปฏิบัติงาน แตเหตุการณชั่วคราวนั้นอาจไมมีผลกระทบตอความผูกพันตอองคการ
โดยสวนรวม 
  2) ความผูกพันตอองคการ เปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติในองคการใหทํางานไดดีกวา
ผูไมมีความผูกพันตอองคการ อันเนื่องมาจากการท่ีสมาชิกรูสึกมีสวนรวมเปนเจาขององคการและ
มีสวนชวยเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ 

  3) ความผูกพันตอองคการ เปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการของสมาชิกในองคการกับ
เปาหมายขององคการ หรือชวยใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

  4) ชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกมีความรักและ
ความผูกพันตอองคการของตนมาก 

  5) ความผูกพันตอองคการเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพขององคการหากสมาชิกองคการ
ไมมีความผูกพันตอองคการแลวจะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาสําคัญ ดังนี้ 

 (1) ปญหาการลาออก มีความสัมพันธสูงสุดกับความผูกพันตอองคการของสมาชิก 
 (2) ปญหาการขาดงาน คนท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะมีแรงจูงใจใหมาทํางาน 

มากกวาคนท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา 
 (3) ปญหาการมาทํางานสาย สมาชิกท่ีมีความผูกพันตอองคการสูงจะมาทํางาน 

ตรงตอเวลามากกวาสมาชิกท่ีมีความผูกพันตอองคการต่ํา 
 ภรณี มหานนท (2539, หนา 97) กลาววา ความรูสึกผูกพันจะนําผลท่ีสัมพันธกับ

ความมีประสิทธิผลขององคการ คือ 
  1) พนักงานซ่ึงมีความรูสึกผูกพันอยางแทจริงตอเปาหมายและคานิยมขององคการ
มีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการอยูในระดับสูง 
    2) พนักงานท่ีมีความรูสึกผูกพันอยางสูงมักมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงอยูกับ

องคการตอไป เพ่ือทําใหงานขององคการบรรลุเปาหมายซ่ึงตนเลื่อมใสศรัทธา 
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        3) ดวยเหตุผลขางตน บุคคลท่ีมีความผูกพันสูงจะเห็นวางาน คือหนทางซ่ึงตนจะสามารถ
ทําประโยชนกับองคการบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 

  4) บุคคลท่ีมีความรูสึกผูกพันจะเต็มใจใชความพยายามมากพอสมควรในการทํางาน
ใหกับองคการ ซ่ึงในหลายกรณี ความพยายามอาจทําใหการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเหนือคนอ่ืน 

 
 จากการศึกษาความสําคัญของความผูกพันตอองคการสรุปได ดังนี้ 
   1) สามารถทํานายอัตราการเขา-ออกจากงานไดดีกวาความพึงพอใจในงานความผูกพัน

ตอองคการเปนแนวคิดท่ีมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงาน 
  2) ความผูกพันเปนความรูสึกเหมือนกับความเปนเจาขององคการรวมกันของสมาชิก

ทําใหเปนแรงผลักดันใหสมาชิกปฏิบัติงานใหกับองคการอยางเต็มท่ี 
  3) เปนตัวเชื่อมประสานระหวางความตองการของบุคคลในองคการกับเปาหมายของ

องคการ เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได 
         4) มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
         5) ชวยลดการควบคุมจากภายนอก เปนผลมาจากการท่ีสมาชิกในองคการมีความรัก

และความผูกพันตอองคการของตน 
 จากทัศนคติของนักวิชาการหลายทาน ไดมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับความผูกพันตอองคการ
เปนปจจัยสาํคัญท่ีจะนําไปสูความเจริญรุงเรือง ความอยูรอด และมีประสิทธิภาพ หรือเสื่อมสลาย 
ซ่ึงผูบริหารจะตองทําความตระหนักและระลึกอยูเสมอ ท่ีจะสรางองคการ และยกระดับความผูกพัน
ใหเกิดข้ึนกับสมาชิกภายในองคการ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ ของแอลเล็น 
และเมเยอร (Allen & Mayer, 1993, pp. 49-61) ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
  1) ความผูกพันตอองคการดานทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกของขาราชการครูที่มีตอ
โรงเรียน รูสึกผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกับโรงเรียน มีความสุขกับการทํางานและความรูสึกวาตนเปน
สวนหนึ่งของโรงเรียน บุคลากรจะอยูทํางานกับองคการ โดยไมลาออกไปไหนเพราะมีความปรารถนา
และเชื่อม่ัน เต็มอกเต็มใจท่ีจะทํางานหรือตองการท่ีจะอยูกับองคการตอไป 
  2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม หมายถึง การท่ีขาราชการครูแสดงออกถึง
การคงอยูกับองคการ และความพยายามที่จะรักษาสมาชิกภาพของตนเองไว ซึ่งจะแสดงออก
ทางพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่มีความตอเนื่องและสมํ่าเสมอ อุทิศกําลังกายเพื่อปฏิบัติภารกิจของ
องคการใหบรรลุเปาหมาย 
  3) ความผูกพันตอองคการดานดานบรรทัดฐานของสังคม หมายถึง การท่ีขาราชการครู
แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเต็มใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคการเพราะเปนความถูกตองและเหมาะสม 
และเปนหนาท่ีท่ีขาราชการครูจะตองปฏิบัติหนาท่ีและทุมเทใหกับองคการโดยไมโยกยายหรือเปลี่ยน
ท่ีทํางานซ่ึงบุคลากรจะผูกพันหรือรักษาสมาชิกภาพไว เพราะเขาคิดวาควรจะอยูหรือเปนในสิ่งท่ี
ควรจะกระทํา เพ่ือความถูกตองเหมาะสมทางสังคม 
 องคประกอบของความผูกพันตอองคการ 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

41 

 ความผูกพันเปนทัศนคติท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคการ ไมวาจะเปนองคการแบบใดความผูกพัน
เปนตัวเชื่อมระหวางจินตนาการของมนุษยกับจุดมุงหมายขององคการ รวมท้ังลดการควบคุมจาก
ภายนอกอีกดวย การสงเสริมความผูกพันของสมาชิกท่ีมีตอองคการเปนสิ่งสําคัญ และเพ่ือความอยูรอด
ขององคการ ตลอดจนความผาสุก (healthy) และประสิทธิผลขององคการ (Buchanan, 1974, 
pp. 533-546)   

 บูชานัน (Buchanan, 1974, p. 533) ไดใหทัศนะวาความผูกพันตอองคการเปนการปฏิบัติ
ตามบทบาทของตนเอง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการประกอบดวย
3 องคประกอบ คือ 
   1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ (identification) หมายถึง การยอมรับ

ในคานิยมตลอดจนวัตถุประสงคขององคการวาเปนไปในทิศทางเดียวกับตน 

  2) ความมีสวนรวม การเก่ียวพันกับองคการ (involvement) หมายถึง การเต็มใจ

ท่ีจะทํางานเพ่ือความกาวหนาและผลประโยชนขององคการ 

   3) ความจงรักภักดีตอองคการ (loyalty) หมายถึง การยึดม่ันในองคการและปรารถนา

ท่ีจะเปนสมาชิกขององคการตอไป 

 ดังมีรายละเอียดแตละดาน คือ 

  1) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ คือ ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานและยอมรับ
ในคานิยมและวัตถุประสงคขององคการโดยเสมือนวาเปนองคการของตนเอง เปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ของสมาชิกท่ียอมรับเปาหมายขององคการ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
และยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคขององคการโดยเสมือนหนึ่งวาเปนองคการของตนเอง 
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการเปนพฤติกรรมของสมาชิกกับเปาหมายขององคการที่กําหนด
กิจกรรมและพฤติกรรมไวแลว ในการเสนอแนวทางและการเขามามีสวนรวม การท่ีสมาชิกแสดงตน
เห็นดวยกับจุดมุงหมายปลายทางขององคการ และต้ังใจท่ีจะยอมรับจุดมุงหมายนั้นเปนแรงจูงใจใหใช
ผลงานท่ีมีอยูเพ่ือสนองตอบวัตถุประสงค การท่ีสมาชิกยอมรับเปาหมายท่ีแทจริงจะแสดงตนเขาไป
อยางแนนแฟน แมอาจจะตองเสียสละผลประโยชนสวนตัวบางอยางก็ตาม การท่ีสมาชิกมีทัศนคติท่ีดี
ตอเพ่ือนรวมงาน สิ่งเหลานี้นับวามีอิทธิพลในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (Allen & Mayer, 
1993, pp. 49-61) 
   ยังกลาวอีกวา ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมาย และคานิยมของ
องคการซ่ึงเกิดจากความสอดคลองกันระหวางเปาหมายของบุคคลและเปาหมายขององคการ เม่ือบุคคล
พิจารณาแลววาบรรทัดฐาน และคานิยมขององคการเปนสิ่งท่ียอมรับได บุคคลจะประเมินและรูสึกตอ
องคการในทางที่ดี มีความภาคภูมิใจกับการเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งในองคการ มีแนวโนม
ท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคการ มีความเชื่อวาองคการจะนําเขาไปสูความสําเร็จได ตลอดจน
มองเห็นแนวทางท่ีจะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย บุคคลจะรูสึกวาตนเองมีโอกาสและสามารถ
ท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได 
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   พอตเตอร และคนอ่ืนๆ (Porter & et al., 1974, p. 603) กลาววา บุคคลท่ีมี
ความเชื่ออยางแรงกลายอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ จะมีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับองคการ 
มีคานิยมท่ีกลมกลืนกับสมาชิกองคการคนอ่ืนๆ มีความรูสึกเปนเจาของ 
   สเตียร และคนอ่ืนๆ (Steers & et al., 1974, pp. 45-56) กลาววา ความเชื่อและ
ยอมรับในเปาหมาย และคานิยมขององคการเปนความรูสึกของบุคคลเปนอันเดียวกับองคการในคานิยม
และเปาหมายขององคการ เพ่ือชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย นอกจากนี้จุดมุงหมายของบุคคล
ในองคการ และจุดมุงหมายขององคการควรเปนจุดมุงหมายเดียวกัน 
   สเตียร และคนอ่ืนๆ (Steers & et al., 1983; อางถึงใน กชพร ชาวทาโขลง, 2550, 
หนา 25) ไดสรุปวาสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการนั้นมี 4 องคประกอบ ดังนี้ 
   (1) โครงสรางขององคการ ซ่ึงจะตองมีลักษณะเปนระบบท่ีมีแบบแผน มีหนาท่ี
ท่ีเดนชัด มีการกระจายอํานาจการใหผูรวมงานมีการตัดสินใจ การมีสวนรวมเปนเจาของ สิ่งเหลานี้
นับวามีความสัมพันธในทางบวกกับความผูกพันตอองคการ 
   (2) คุณลักษณะของงานและบทบาทในการทํางาน เชน งานท่ีทําเปนงานท่ีมีคุณคา 
มีบทบาทท่ีเดนชัด มีความสําคัญ สิ่งเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความผูกพันตอองคการ 
   (3) คุณลักษณะปจจัยบุคคล ไดแก ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมนองคการ ระดับ
การศึกษา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
   (4) ประสบการณในการทํางานเปนเหตุการณตางๆ ท่ีบุคคลพบในระหวางการทํางาน
ความสามารถในการพ่ึงพาไดและการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา การท่ีรูสึกวาตนเองเปนบุคคลสําคัญ 

  2) การมีสวนรวมในองคการ  
   การมีสวนรวมในองคการ คือตามบทบาทของตนอยางเต็มท่ีการมีสวนรวมในองคการ 

คือ การท่ีสมาชิกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคการตามบทบาทของตนอยางเต็มท่ี ความเต็มใจ
ท่ีจะทุมเทความพยายามอยางมากที่จะทํางานเพื่อความกาวหนาและผลประโยชนขององคการ
เปนลักษณะท่ีบุคลการเต็มใจท่ีจะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานเต็มความสามารถ เพ่ือใหองคการ
ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย เกิดผลประโยชนตอองคการ และมีความหวงใยตอความเปนไปของ
องคการ อัลเลน และเมเยอร (Allen & Mayer, 1990, p. 18) ยังกลาววา ความเต็มใจพยายามทุมเท
ความสามารถเพ่ือประโยชนขององคการ โดยแสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มท่ี เต็มใจท่ีจะอุทิศ
แรงกาย แรงใจ สติปญญาในการทํางานเพ่ือประโยชนและความกาวหนาขององคการ สรางสรรค
ใหองคการบรรลุเปาหมาย โดยมีการแสดงออกมาในรูความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม คงเสนคงวา
ในการทํางาน มีการใชความพยายามอยางมากเพ่ือตอบสนองหรือมุงสูเปาหมายขององคการไดสะดวกข้ึน 

   ณัฐิยา เศรษฐอาจ (2544, หนา 25) กลาววาการมีสวนรวมในองคการคือ 
การท่ีสมาชิก แตละคนในองคการมีความรูสึกท่ีดีตอองคการ มีความเต็มใจที่จะใชความพยายาม
อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานใหกับองคการ 

   สเตียร และพ็อตเตอร (Steers & Porter, 1974, pp. 45-56) อธิบายวา การมี
สวนรวมในองคการ คือ ความตั้งใจความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติเต็มใจ ท่ีจะใหบางสิ่งบางอยางของตนเอง 
เพ่ือทําใหองคการประสบความสําเร็จ และมีความกาวหนาซ่ึงผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจเปนพ้ืนฐาน
ดวยภาวะเต็มใจ และทุมเทท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองคการ 
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   โอ เรลี (O’Reilley, 1981, pp. 597-614) กลาววาการมีสวนรวมในองคการคือ 
การยึดถือองคการ (identification) คือการท่ีบุคคลยอมกระทําตามความตองการขององคการและ
มีความภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคการ 

   3) ความจงรักภักดีตอองคการ  
     ความจงรักภักดีตอองคการคือ ความรูสึกรักและผูกพันตอองคการโดยมีความรูสึก

และแสดงออกถึงการยึดม่ันในองคการและปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคการตอไป เปนลักษณะ
ท่ีบุคลากรแสดงความตองการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองคการนี้ตลอดไป มีความภาคภูมิใจ
ในการเปนสมาชิกขององคการและพรอมท่ีจะบอกกับคนอ่ืนวาตนเปนสมาชิกขององคการ รูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ สนับสนุนและสรางสรรคองคการใหดียิ่งข้ึน อัลเลน และเมเยอร 
(Allen & Meyer, 1990, p. 18) ยังกลาวอีกวา ความจงรักภักดีตอองคการเปนความรูสึกปรารถนา
อยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกกับองคการ และซื่อสัตยตอองคการ เปนความตอเนื่อง
ในการปฏิบัติงานโดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางาน พยายามท่ีจะรักษาสมาชิกภาพไว แสดงใหเห็นถึง
ความไมเต็มใจหรือปฏิเสธท่ีจะลาออกจากองคการหรือเปลี่ยนงาน ไมวาจะมีการเสนอเพ่ิมเงินเดือน 
รายไดสถานภาพ ตําแหนง ตลอดจนความมีอิสระทางวิชาชีพ กลาวไดวาเปนความตั้งใจ และ
ความปรารถนาอยางแนวแน ท่ีจะคงความเปนสมาชิกขององคการตอไป เพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการโดยไมคิดท่ีจะลาออกไมวาองคการจะอยูในสภาวะปกติหรืออยูในสภาวะวิกฤติการณ
อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ก็ตาม 

   พ็อตเตอร (Porter, 1974, pp. 45-47) ไดกลาววา ความจงรักภักดีตอองคการคือ 
ความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนสมาชิกขององคการ เพ่ือใหเปาหมายขององคการ
บรรลุความสําเร็จโดยบุคคลจะไมยายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีทํางานหรือลาออกจากองคการ เพราะรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการมีความรูสึกม่ันคงท่ีจะอยูกับองคการนั้น 
 2.3.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ 

 มอวเดย  พอตเตอร และเสตียร (Mowday, Porter & Steers, 1983, pp. 57-59) ไดเสนอ
แบบจําลองปจจัยเบื้องตนท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของบุคลากร 4 ปจจัย ซ่ึงแตละปจจัย
ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 

  1) คุณลักษณะบุคคล (personal characteristics) ไดแก อายุ การศึกษา เพศ 
บุคลิกลักษณะ 

  2) บทบาท (role-characteristics) ไดแก ความขัดแยงในบทบาท ความคลุมเครือ
ในบทบาท ความทาทายในงาน 

  3) โครงสรางองคการ (structural characteristics) ไดแก ขนาดขององคการ
การรวมอํานาจ การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความเปนทางการ 

  4) ประสบการณในการทํางาน (work experiences) ไดแก สัมพันธภาพในองคการ 
สไตลการบริหารของผูบริหาร 

 นอกจากนี้ยังชี้ไดวาความผูกพันตอองคการ จะมีอิทธิพลตอความพยายามในการทํางาน 
ซ่ึงสงผลกระทบตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอการขาดงาน ความเฉื่อยชา
และการเปลี่ยนงาน 
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 จากการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยความผูกพันตอองคการประกอบดวย 3 ประการท่ีสําคัญ
ในอันท่ีจะนําไปสูความผูกพันตอองคการคือ 

  1) ลักษณะสวนตัวของพนักงาน รวมท้ังอายุการทํางานในองคการ และความแตกตาง
ในความรุนแรงของความตองการ เชน ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

  2) ลักษณะงาน เชน ความสําคัญของงานท่ีทํา และโอกาสท่ีจะมีความสัมพันธ 
  3) ประสบการณในการทํางาน เชน ความนาเชื่อถือไดขององคการที่ผานมาในอดีต

ตลอดจนคําพูดและความรูสึกของพนักงานอ่ืนๆ ท่ีมีตอองคการ  
 ผลของความผูกพันตอองคการ คือ สภาพแวดลอมการทํางาน (work environment) 

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพล (influences) ตอความผูกพันองคการสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1) ลักษณะบุคคล (personal characteristics) เชน อายุ การศึกษา โอกาส

ประสบความสําเร็จ 
  2) ลักษณะงาน (job characteristics) เชน ความทาทายในงาน โอกาสมีปฏิสัมพันธ

ทางสังคม ขอมูลยอนกลับในการทํางาน 
  3) ประสบการณการทํางาน (work experiences) เชน ทัศนคติของกลุมตอองคการ 

และความเชื่อถือตอองคการ ปจจัยดังกลาวนี้ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตอองคการ ขณะเดียวกันความผูกพันตอองคการก็มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอความปรารถนา
ท่ีจะคงอยูในองคการ ความตั้งใจที่จะอยูในองคการความตั้งใจทํางาน การคงรักษาพนักงานไว และ
การปฏิบัติงาน 

  4) ความสําคัญของความผูกพันตอองคการการสงเสริมความผูกพันของสมาชิกท่ีมีตอ
องคการเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือความอยูรอดขององคการ ตลอดจนความผาสุก (healthy) และประสิทธิผล
ขององคการ (Buchanan, 1974, p. 533) ดังนั้น องคการนอกจากจะสรรหาคัดเลือกบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขาสูระบบแลวองคการยังจะตองสามารถรักษาบุคคล (maintenance) ไวดวยการพยายาม
สรางเจตคติในดานความผูกพัน (commitment attitude) ใหเกิดกับสมาชิกแตละบุคคลภายในองคการ 
เจตคติความผูกพันจึงมีความสําคัญตอองคการ 

 มอวเดย และคนอ่ืนๆ (Mowday & et al., 1982, p. 175) กลาวถึงความผูกพันตอองคการ 
ดังนี้ 

  1) ความผูกพันตอองคการ สามารถใชทํานายอัตราการเขา-ออก (turnover) จากงาน
ไดดีกวาความพึงพอใจในงาน เพราะสามารถสะทอนถึงผลงานท่ัวไปท่ีบุคคลสนองตอบตอองคการ
โดยสวนรวม ขณะท่ีความพึงพอใจในงานสะทอนใหเห็นถึงการสนองตอบของบุคคลตอเง่ือนไขของงาน
ในแงใดแงหนึ่งโดยเฉพาะ 

  2) ความผูกพันตอองคการ จะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงานแมวา
เหตุการณประจําวันและสถานการณจะมีผลกระทบตอความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงาน  

   สเตียร (Steers, 1974, p. 58) กลาววา ระดับความพึงพอใจในงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมการทํางานอยางทันทีทันใด 
ขณะท่ีเจตคติความผูกพันตอองคการพัฒนาอยางชาๆ แตม่ันคงตามระยะเวลาท่ีผานไป 

  3) ความผูกพันตอองคการ เปนตัวบงชี้ประสิทธิผลขององคการ 
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  4) ความผูกพันตอองคการ จะเปนแรงผลักดันใหสมาชิกปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ
ทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความรูสึกเปนเจาของกิจการ 

 
 
 
 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.4.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

 ณัฐยา ไพรสงบ (2546, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน 
ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิต
อาหารวางแหงหนึ่ง พบวา พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน และระดับความผูกพันตอองคการ 
อยูในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการในระดับสูง แรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความผูกพัน
ตอองคการโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยดานจิตใจและ
ดานบรรทัดฐานความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 

 พนิดา แตงศรี (2546, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล จิตลักษณะ และความผูกพันตอ
องคการท่ีมีตอประสิทธิผลทีมงาน พบวาระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูงและมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับประสิทธิผลทีมงาน 

 นพภัสสร โกสินทรจิตต (2548, บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลการทํางานเปนทีมของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบวาประสิทธิผลการทํางาน
เปนทีมทุกดานอยูในระดับมาก ประสิทธิผลตามกลุมงาน พบวาอยูในระดับมาก 

 ปราโมทย จิตตไพโรจน (2548, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขตตรวจราชการท่ี 7 กระทรวงศึกษาธิการ พบวา   
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความผูกพัน ความเต็มใจปฏิบัติงานเพื่อองคกร และ
ความตองการท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกองคกรอยูในระดับมาก ความผูกพันของบุคลากรท่ีมาจาก
หนวยงานเดิม 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
และสํานักงานงานสามัญศึกษาจังหวัดไมมีความแตกตางกัน แนวทางการพัฒนาความผูกพันตอองคกร
ของบุคลากรทางการศึกษา ควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรในองคกรทุกระดับใหมีความรู มีคุณธรรม 
และกําหนดตําแหนงหนาที่การงานใหจัดเจน และมีความมั่นคงกาวหนาเปนไปตามหลักเกณฑ
อยางยุติธรรม การท่ีมีฐานะเปนท่ียอมรับในสังคม ยอมทําใหเกิดความผูกพันกับองคกรมากข้ึน 

 พิสิษฐ พูลสวัสดิ์ (2548, บทคัดยอ) ศึกษาวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอสถานศึกษา
ของคร ูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา ความผูกพันตอสถานศึกษาของครู 
ในสถานศึกษาท่ีมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณารายดาน
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อยูในระดับมาก คือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน รองลงมาคือ ความผูกพันดานจิตใจ และความผูกพัน
ดานบรรทัดฐาน 

 ชลลดา คําศิริ (2549, หนา 63) ไดศึกษาเก่ียวกับปญหาการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามทรรศนะของรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาและครูผูสอน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเวนดานวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและเปาหมายท่ีเห็นพองตองกัน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
การเปรียบเทียบการสรางทีมงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามทรรศนะของรองผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีประสบการณ
การทํางานต้ังแต 10 ป และประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป โดยรวมรายดานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการทํางานเปนทีม โดยรวมรายดานมีความคิดเห็น
อยูระดับมาก มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมีเปาหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การมีสวนรวม และ
การสื่อสารอยางเปดเผย สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การมีปฏิสัมพันธ ผลการเปรียบเทียบเก่ียวกับสภาพ
การทํางานบุคลกรท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05 โดยผูบริหาร
โรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากกวา ครูผูสอน รวมท้ังโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 ธนวรรณ สุระธรรมนิติ (2549, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา ความผูกพันตอองคการของครู โดยรวมและรายดาน
ทุกดานอยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคการของครูจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยรวม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ธรรมรัตน ดวงนคร (2549, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (ลพบุรี) พบวาคานิยม
ในการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (ลพบุรี) ในภาพรวมอยูในระดับสูง 
และความผูกพันตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับสูง คานิยมในการทํางานและความผูกพันตอองคการ
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 ชนันดา โชติแดง (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา ภาวะผูนํา ความผูกพันตอองคการ และ
พฤติกรรมการทํางานของผูบริหาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี พบวา ความผูกพันตอองคการ
ดานความรูสึก และความผูกพันดานบรรทัดฐานทางสังคมอยูในระดับสูง ความผูกพันตอองคการ
ดานความตอเนื่องอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนํา
แบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 แบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ความผูกพันตอองคการดานความรูสึก
และความผูกพันตอองคการดานความตอเนื่องสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางาน
ไดรอยละ 38.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 

 รัชนีกร สมทรัพย (2550, บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน
ท่ีไดรับพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารและครู
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โรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2547-2548 การทํางานเปนทีมในภาพรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก รายดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การมีเปาหมายเดียวกัน รองลงมาคือการมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน และนอยท่ีสุดคือดานการมีผลประโยชนรวมกัน 

 สมิุตร ขาวประภา (2550, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ความผูกพันตอ
องคการโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ความสัมพันธ
ระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียน มีวามสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 มนัสชัย ปนโต (2550, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอ
องคการของบุคลากร ภายในบริษัทไทยมารูจูน จํากัด พบวาภาพรวมพนักงานในบริษัทไทยมารูจูน
มีสวนรวมในการบริหารจดัการทุกประเด็นในระดับปานกลาง และมีความผูกพันตอองคการในระดับมาก 
มีความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร 
มีความสัมพันธในดานบวก 

 วรรณิดา สารีคํา (2551, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติเก่ียวกับความผูกพันตอ
องคการ อยูในระดับบอยครั้ง ไดแก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคการ ดานการมีสวนรวมในองคการ 
และมีความคิดเห็นเก่ียวกับองคการอยูในระดับมาก ไดแก ดานความจงรักภักดีตอองคการ บุคคลท่ีมี
ประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตางกัน 

 สรพงษ โพนบุตร (2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอองคการของ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย พบวาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความผูกพันตอองคการของครูผูในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูอยูในระดับมาก ความผูกพันตอ
องคการของครูผูสอนอยูในระดับมากท่ีสุด และความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตอ
องคการของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ทุกปจจัยมีความสัมพันธกันทางบวก  

 ธารินี สุเพ็งคํา (2552, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวา ความผูกพันตอองคการของขาราชการครู โดยรวม
รายดานอยูในระดับมาก คือ ความผูกพันดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม ดานบรรทัดฐาน สวนความสัมพันธ
ระหวางลักษณะบุคคล ลักษณะงาน ลักษณะองคการและลักษณะประสบการณจากการทํางาน พบวา 
ลักษณะขององคการกับประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด ความสัมพันธลักษณะงาน
อยูในระดับปานกลาง และความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ลักษณะของงาน เพศ อายุ และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานในองคการไมมีความสัมพันธกัน 

 กรกต บัวอินทร (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงเรียน
ประชาบํารุง จังหวัดพะเยา พบวา ความผูกพันตอองคการของบุคลากรโรงเรียนประชาบํารุง จังหวัด
พะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรมีความเชื่อมั่นอยางแรงกลา ยอมรับ
เปาหมายและคานิยมของโรงเรียน รองลงมาคือบุคลากรมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะคงไวซ่ึง
ความเปนสมาชิกของโรงเรียนประชาบํารุง 
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 มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการทํางานเปนทีมของพนักงานครูเทศบาล  
สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา การทํางานเปนทีมโดยรวมรายดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบ
การทํางานเปนทีม จําแนกตามตําแหนงรายดานอยูในระดับปานกลาง ดานประสบการณอยูในระดับ
ปานกลาง 
 พรทิพย แสงจันทรผอง (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการของครู
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวลี 3 ฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา 
ผูบริหาร ดูแลเอาใจใสการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนสงเสริมใหมีความเจริญกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน เนนการทํางานเปนทีม การสรางทีมงานทําใหครูติดตอสื่อสารท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
อันดีตอกัน ดานการตั้งใจจะอยูเปนสมาชิกองคการครูสวนใหญมีความตระหนักวาตนเปนสมาชิก
ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกรวมกันใหเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนของ
ทุกๆ คน  

 ลัคพงษ โกษาแสง (2553, บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุร ี
เขต 2 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม
โดยภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การยอมรับนับถือ 
รองลงมาคือ การมีเปาหมายเดียวกัน ดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุดคือ การสื่อสารอยางเปดเผย และ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตําแหนงหนาท่ีตางกันมีความคิดเห็นตางกันมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 

 สิริรัตน แกวสมบัติ (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมของครู
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบวา การทํางานเปนทีม
ของครูภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณารายดานพบวาดานที่มีการทํางานเปนทีม   
เฉลี่ยสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธท่ีดี รองลงมาคือการบรรลุเปาหมาย และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ
แรงจูงใจ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 สจุินต พูลปน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาบุคลากรมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และมีความผูกพันตอองคการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีอยูในระดับมาก คือความตั้งใจท่ีจะทุมเท
ทํางานเพ่ือโรงเรียน รองลงมาคือคือปรารถนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนตอไป ปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันทางบวกกับความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียน 

 อัจฉรา ชุนณะวงค (2553, บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง พบวา ความคิดเห็นของครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยองท่ีมีตอการทํางานเปนทีมของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก 

 อรุณ โคตรวงษา (2553, บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจ
ครกัูบความผูกพันตอองคการของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบวา
ครูมีระดับเสริมสรางพลังอํานาจครู โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือการมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจ รองลงมาคือการไดรับโอกาส ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการสรางแรงจูงใจ 
สวนความผูกพันตอองคการของครู โดยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคามากท่ีสุดคือความเต็มใจท่ีจะใช
ความพยายามอยางเต็มท่ีในการทํางานเพ่ือประโยชนขององคการ รองลงมาคือ ความเชื่อม่ันอยางแรงกลา
ในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความปรารถนาอยางแรงกลา
ท่ีจะคงไวซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคการ 

 อรุณวดี รื่นรมย (2553, บทคัดยอ) ศึกษาการทํางานเปนทีมของขาราชการครูในโรงเรียน
ระยองวทิยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวาขาราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพการทํางานเปนทีม โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
การยอมรับนับถือ รองลงมาคือการมีปฏิสัมพันธกัน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือการสื่อสารอยางเปดเผย 
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 มานะ อยูทรัพย (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความผูกพันตอองคการของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา ความผูกพันตอองคการของครูโดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยมาก ดานความทุมเท ดานภักดี และดานความศรัทธา มีระดับความผูกพันตอองคการของครู
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 บูชานัน (Buchanan, 1974, Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธตอองคการ พบวาประสบการณ

ในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ไดแก ความสําคัญของบุคลากรการเปนท่ีพ่ึงได
ของบุคคลในองคการ เจตคติของบุคคลตอองคการ 

 สเตียร (Steers, 1977, pp. 45-56) วิจัยเรื่องปจจัยเบื้องตนที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอ
องคการ ประกอบดวยคุณลักษณะของงานและประสบการณในการทํางาน พบวาปจจัยท้ัง 3 มีอิทธิพล
ตอความผูกพันตอองคการ ยังพบวา การคงอยูในองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ 
สวนการทํางาน มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญกับความผูกพันตอองคการ 

 แองเจล และเพอรรี (Angle & Perry, 1981, pp. 1-4) ศึกษาความผูกพันตอองคการกับ
ประสิทธิผลขององคการ พบวา คุณลักษณะสวนตัวดานระดับการศึกษามีความสัมพันธในทางลบกับ
ความผูกพันตอองคการ ผูหญิงมีความผูกพันตอองคการสูงกวาชาย แตไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ระหวางความผูกพันตอองคการกับประสิทธิผลขององคการโดยสวนรวม ความผูกพันตอองคการ
มีความสัมพันธในทางลบกับการเปลี่ยนงาน 

 เชง (Cheng, 1990, Abstract) ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและทัศนคติ
ของงานท่ีมีตอวัฒนธรรมองคการ โครงสรางองคการ ภาวะผูนําและบรรทัดฐานสังคมกับกลุมตัวอยาง
ครูโรงเรียนมัธยมในฮองกง พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมขององคการ 4 ดาน คือ ภาวะผูนํา โครงสราง 
บรรทัดฐานสังคมและวัฒนธรรม สงผลตอความผูกพันตอองคการของครูและแตกตางกับไปตาม
สภาพแวดลอมขององคกร 

 ฮารวูด (Harwood, 1992, p. 757) ศึกษาเรื่องขบวนการเปลี่ยนแปลงโยวิธีการสรางทีมงาน  
พบวา การสื่อสารกับการสรางทีมงานเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานรวมกัน ระดับการศึกษาและอารมณ
เปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม 
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 โรบินสัน (Robinson, 1994, Abstract) ศึกษาเรื่องผูบริหารในทีมงานซ่ึงศึกษาโดยการประเมิน 
การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน โดยการนําเอาวิธีการทางมนุษยวิทยาและบทบาทหนาท่ีท่ีไมดีตอ
ระบบราชการมาวิเคราะห พบวา เง่ือนไขดีๆ ตอการมีสวนรวมเกิดข้ึนเม่ือระบบการทํางานอยูใน
แนวเสนตรงเดียวกับโครงสรางขององคการ สมาชิกผูปฏิบัติงานแสดงออกถึงการทํางานกลุมท่ีมีทักษะดี 
สามารถใหคําปรึกษา พัฒนาทีมงานไดดีเยี่ยม การทํางานเปนทีมสามารถชวยพัฒนาศักยภาพขององคการ
และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
 ซูไลมาน และอิเลส (Suliman & Iles, 2000, pp. 407-426) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันกับองคการกับผลการปฏิบัติงาน พบวา การทํานายผลการปฏิบัติงาน โดยใชความผูกพัน
กับองคการท้ัง 3 องคประกอบ รวมกันทํานาย สามารถอธิบายผลการปฏิบัติงานได รอยละ 72 สูงกวา
การใชเพียงบางองคประกอบ แมวาระดับความสัมพันธระหวางความผูกพันกับองคการดานจิตใจกับ
ผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาดานอ่ืนๆมากก็ตาม 
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา (conceptual framework) ประกอบดวยหลักคือ การทํางานเปนทีม ศึกษาจากแนวคิด
ของนักวิชาการหลายทานประกอบดวย วูดค็อก (Woodcock ,1989, pp. 75-116) ทิศนา แขมมณี 
(2545, หนา 10) สงวน ชางฉัตร (2542, หนา 158) และสุเมธ แสงนิ่มนวล (2544, หนา 74-75) 
การทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดศึกษาและสังเคราะหมาเปนพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสอดคลองกัน โดยผูวิจัยไดเลือกมาศึกษาในองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) การมีปฏิสัมพันธ 
คือการแสดงความรูสึกระหวางบุคคลท่ีมีตอกันในลักษณะของความเขาใจซ่ึงกันและกัน มีน้ําใจตอกัน 
ใหความชวยเหลือ สนับสนุนเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน 2) การติดตอสื่อสารอยางเปดเผย 
เปนการสื่อสารที่เปดโอกาสใหผูรับ ไดรับขอมูลขาวสารและเปนการสื่อสารที่มีลักษณะสําคัญ
ในการสรางมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนขอเท็จจริงตามความคิดเห็น ความตองการ อารมณ ความรูสึก 
ตลอดจนปญหาในการทํางานไดอยางชัดเจนตรงไปตรงมาและท่ัวถึงดวยความจริงใจ ซ่ึงผูรับสามารถ
ซักถามได สามารถตรวจสอบขอสงสัยไดอยางเปดเผย 3) การมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหผูมี
สวนเก่ียวของหรือผูมีสวนไดเสียหรือสมาชิกมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ แกไขปญหา และทํางานรวมกัน
ในทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มแรกถึงข้ันสุดทายใหมากท่ีสุดตามแผนท่ีกําหนดใหบรรลุเปาหมาย รวมกันแสดง
พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ตั้งแตวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การประเมินผลและ
การปรับปรุงแกไข 4) การมีเปาหมายเดียวกัน เปนทิศทางการทํางานท่ีสมาชิกทุกคนรวมกันกําหนดข้ึน 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจวัตถุประสงคของการทํางานท่ีตรงกันและเดนชัด 5) การไววางใจซ่ึงกันและกัน 
คือความรูสึกระหวางบุคคล โดยรวมไวซ่ึงความรัก ความเมตตา นิยมชมชอบ ความเชื่อม่ันจนเกิด
ความเชื่อถือไววางใจในตัวบุคคลนั้นดวยความเต็มใจ และ 6) การยอมรับนับถือ ตองมีการรับฟง
ซ่ึงกันและกัน เคารพในบทบาทและหนาท่ีของกันและกัน ยอมรับในความแตกตางของกันและกัน
ดวยความจริงใจพรอมท่ีจะทํางานรวมกัน สวนความผูกพันตอองคการ ตามแนวคิดของ อัลเลน และ
เมเยอร (Allen & Mayer, 1993, pp. 49-61) ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1) ความผูกพันตอองคการ
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ดานทัศนคติ คือความมีอิสระในการทํางาน ความมีเอกลักษณของงาน มีทักษะที่หลากหลาย 
ความทาทายของงาน ความชัดเจนในบทบาท ความเขาใจในเปาหมายและผลยอนกลับของงาน ทําให
รูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) ความผูกพันตอองคการดานพฤติกรรม เปนการแสดงออกพฤติกรรม
อยางตอเนื่อง อยางคงเสนคงวา โดยไมโยกยายเปลี่ยนแปลงท่ีทํางานจะรักษาสมาชิกภาพไว และ 
3) ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน เปนความจงรักภักดีเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ 
เปนพันธผูกพันท่ีสมาชิกจะตองมีตอการปฏิบัติหนาท่ีในองคการตอไป 
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