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The purposes of this research were to find 1) the participative management of 

administrators in municipal schools, region 1 2) the teachers’ teamwork in municipal schools, 

region 1 3) the relationship of participative management of administrators and teachers’ 

teamwork in municipal schools, region 1.The sample used in this research were 38 municipal 

schools in region 1.  The respondents consisted of school administrators, head of learning strands 

and teachers, with the total of 228.The research instrument used was a questionnaire about the 

participative management of administrators on the concept of Swansburg, and teachers’ teamwork 

in the concept of  Woodcock. The statistical analysis was performed by frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 

                  The purposes of  research were to find                                                                                                   

                  1. The   participative management of administrators in municipal schools, region 1,  

as a whole and as an individual, were found at a high level.  

    2. The teachers’ teamwork in municipal schools, region 1, as a whole and as 

 an individual, were found at a high level.  

 3.The participative management of administrators and teachers’ teamwork in 

municipal schools, region 1. in related   at the level of  .01   
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บทที ่1 
 

บทนํา 

   

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทัว่โลกโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  

และการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จาํเป็นตอ้งพฒันาคนและประเทศชาติให้พร้อมท่ี

จะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี  21  และในการพฒันาประเทศนั้น  จาํเป็นตอ้งมีปัจจยั

และองคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้งดา้นข่าวสารและเทคโนโลย ี ดา้นบุคลากร  ท่ีมีความรู้ความสามารถและ

วทิยาการต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การศึกษาจึงเป็นกระบวนการสร้างเสริมให้

มนุษยส์ามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีเหมาะสมดีงาม  แมป้ระเทศ

ไทยเราจะพฒันาการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองยาวนานแต่การพฒันาท่ีผา่นมาก็เป็นไปค่อนขา้งช้าไม่

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  เป็นผลให้คนไทยในสภาวะปัจจุบนัและอนาคตถูก

กระแสโลกาภิวตัน์  ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปดว้ย  ทาํให้คนไทยและสังคมไทยเร่ิมต่ืนตวั

เตรียมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อให้สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  จึงมีความ

จาํเป็น อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงระบบการเตรียมคนเขา้สู่สังคมยุคใหม่เพื่อสร้างเสริมศกัยภาพ     

คนของประเทศให้สามารถคิดเป็น  ทาํเป็น  มีทกัษะการจดัการ  มีคุณธรรม  มีค่านิยมท่ีดีงาม  และ

รักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  มีการพัฒนาสมบูรณ์และสมดุลทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ  

สติปัญญาและอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข การศึกษาจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัยิง่สาํหรับการพฒันา

ประเทศ  เพราะการศึกษา   เป็นรากฐานของการพฒันาคน  ดงันั้นแนวทางการพฒันาการศึกษา คือ

การพฒันากาํลงัคนให้มีประสิทธิภาพ    เพราะถือว่าการให้การศึกษาเป็นการพฒันามนุษยใ์ห้เป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือน  ในการพฒันาประเทศไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  หาก

ปราศจากแนวทางการพฒันาการศึกษาและการพฒันากาํลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพแลว้การพฒันา

ประเทศในด้านต่าง ๆ ย่อมจะประสบความสําเร็จได้ยาก  เพื่อให้คนไทยอยู่ในสังคมโลกท่ี

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียมนานาอารยประเทศ  ซ่ึงในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีทาํให้โลกไร้พรมแดนเช่นน้ี  ทาํให้กระแสผลกัดนัในการ

จดัทาํแผนการศึกษาแห่งชาติ  ให้นาํไปสู่การวางแผนพฒันาการศึกษาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ท่ีสําคญั

ท่ีสุดคือการมองวิสัยทศัน์ของคนไทยและสังคมไทยจากรากฐานของการศึกษา วิเคราะห์กระแส

โลกาภิวตัน์และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัการศึกษา  ทั้งในแง่ของเหตุและผลกระทบท่ี 
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ท่ีไดรั้บควบคู่ไปกบัการพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคขดัขอ้งต่างๆ  เพื่อคาดหวงัให้มีการจดัทาํ

โครงการเขา้กับแผนงานหลกัและนโยบายของแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ  ตลอดจนการนํา

โครงการไปดาํเนินการใหเ้กิดผลและก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  โดยมีองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารคือผูบ้ริหารการศึกษาในทุกระดบั  จะตอ้งเป็นผูมี้ความคิดกวา้งไกลมี

สภาวะความเป็นผู ้นํา  กล้าคิด กล้าเปล่ียนแปลง  กล้าทํา  และกล้าตัดสินใจ  ตระหนักใน

ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง มีความสารถในการจดัประสานประโยชน์กบัทุกฝ่าย

เพื่อผลประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นสําคญั  ผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะดงักล่าวจึงสามารถทาํให้การศึกษา

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงคไ์ด้1    สําหรับการบริหารจดัการสถานศึกษา   ในปัจจุบนัมี

องค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะช่วยให้องค์การหรือสถานศึกษาอยู่ได้อย่างมั่นคง   มีความ

เจริญกา้วหนา้และพฒันาข้ึนองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  ท่ีขาดเสียไม่ไดเ้ลยคือผูบ้ริหารและบุคคลากรใน

องคก์าร2   ดงันั้นการบริหารองค์การถือเป็นกิจกรรมท่ีบุคคลทุกคน  ตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัในการ

ปฏิบติังานเพื่อ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีกาํหนดไว ้  มีการบริหารองค์การแบบมีส่วนร่วม  มี

ระบบการทาํงานเป็นทีมเพื่อช่วยให้องคก์ารมีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารจดัการแบบปัจเจก

ชนเน่ืองจากการทาํงานเป็นทีม  เป็นการทาํงานท่ีนาํความรู้ ความสามารถ  ทกัษะประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกนัมาผสมผสาน  มีการร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งกวา้งขวางรอบคอบ  เหมาะกบัการทาํงานท่ี

ซบัซ้อน  การทาํงานเป็นทีมมีการวางแผนงาน  การแบ่งงานกนัทาํ  การร่วมมือประสานงาน  การ

ตดัสินใจแกปั้ญหา       สมาชิกเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อกนั  ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม   ให้

เกียรติซ่ึงกนัและกนันาํความคิดเห็นท่ีขดัแยง้มาใชป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรค์3 

 

 

 

 

                                                           

                  1บญัชา  อ๋ึงสกุล, “ประสิทธิผลของผูบ้ริหารการศึกษา  ในยคุปฏิรูปการศึกษา,”  

วารสารวชิาการ 5, 3, (มีนาคม 2545) : 22. 

     2เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์, “ภาวะผูน้าํ” ในเอกสารการสอนชุดวชิาทฤษฎีและแนวปฏิบติั

ในการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  หน่วยท่ี  5-8  (นนทบุรี : 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2540), 8. 

                  3สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฏีกา  

(กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2542), 3. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   

ในปัจจุบนัการศึกษามีบทบาทและมีความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาความสําเร็จของ

ประเทศ  สภาพสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  วิทยาการต่างๆเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่

หยดุย ั้งจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาการศึกษาของชาติใหเ้หมาะสมทนักบัความเปล่ียนแปลงของ

สังคมและความเจริญ  ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการศึกษานั้นไม่เป็นเพียงสถาบันทางสังคมท่ีมี

ความสําคญั  หากแต่เป็นส่ิงท่ีทาํหน้าท่ีแกนกลางของสังคม   ซ่ึงองค์การทุกๆส่วนของสังคมจะ

พฒันาและไดรั้บประโยชน์จากการจดัการศึกษาเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัการจดัการศึกษา4      นบัตั้งแต่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540   ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการศึกษาเป็นอยา่ง

มาก  จึงเป็นท่ีมาของพระราชบญัญติัการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบนัมีการแกไ้ข

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือวา่เป็นกฎหมาย

เก่ียวกบัการศึกษาฉบบัแรกของไทย  ท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับ5 และกาํหนดหลกัการสําคญัไวอ้ย่างชดัเจนว่าจะยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น

สําคญั   รวมทั้งยงัให้ความสําคญั เร่ืองคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมากดงัจะเห็นไดจ้ากหมวดท่ี 6 

กล่าวถึงมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 6                

  

 ดงันั้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน  ท่ีได้รับความ

สนใจในวงการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมากในปัจจุบนั  เพราะเป็นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการบริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบนัมีการแก้ไขเพิ่มเติม    

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 เม่ือนาํไปใชใ้นสถานศึกษาจึงมีประโยชน์  ดงัน้ี 1) เป็นการระดมผูเ้ช่ียวชาญ  

และผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกนัจดัการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ครูเจา้หนา้ท่ีและชุมชนมีส่วนร่วม

                                                           

                  4วนีิ  ภูสุนทเรศ,  การประเมินหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิตสาขาบริหารการศึกษา  

(ชลบุรี: สาขาวชิาบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยับรูพา, 2548) , 1. 

                   5อุดมศกัด์ิ   พลอยบุตร,  “ครูยคุใหม่….ครูยคุปฏิรูป,”วารสารวชิาการ 5, 1(มกราคม  

2545) : 22. 

      6สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิคจาํกดั, 

2545), 28-29. 
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ในการตดัสินใจเร่ืองสําคญัของโรงเรียน  2) เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นวิชาการ

เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน   3) สร้างและสนบัสนุนให้เกิดผูน้าํใหม่ๆในทุก

ระดบั  4) เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดต่อส่ือสาร   5) สร้างความยืดหยุน่ในการทาํงานทาํให้เกิด

การริเร่ิมจดัทาํโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน   6) การท่ีครู และ

ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณโดยประหยดั

และเกิดประโยชน์สูงสุด    7) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเ้สนอความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงการศึกษา   8) ชุมชนมีส่วนร่วมและมีสิทธิในการบริหารการจดัการศึกษา   9) การบริหาร

และการตดัสินใจทาํดว้ยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้  10) ทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์น

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและทาํโครงการใหม่ๆ 7   นอกจากน้ี  ฮอยและมิสเกล (Hoy 

and Miskel)ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู- อาจารยใ์นการศึกษาวิจยั

พบวา่  โอกาสในการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจของ       

ครู- อาจารย ์ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานดา้นการสอนของครู- อาจารย ์    ซ่ึงครู- อาจารย ์ นิยมชมชอบผูบ้ริหารท่ีเปิดโอกาสให้

เขามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากกวา่ผูบ้ริหารท่ีไม่ค่อย เปิดโอกาสให้พวกเขาไดมี้ส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ8   ส่วน สวอนส์เบิร์ก(Swansburg)ไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ซ่ึง

ประกอบดว้ย 1) การไวว้างใจกนั (trust)   2) ความยึดมัน่ผกูพนั (Commitment)  3) การตั้งเป้าหมาย

และวตัถุประสงคข์องงาน (goals and objectives )  4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy) 

ซ่ึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เ กิดการตัดสินใจท่ีดีกว่า  การตัดสินใจท่ีดีจะทําให้

ประสิทธิภาพการทาํงานสูงข้ึนเน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ 

พวกเขาย่อมมีความผูกพนัต่อผลของการตดัสินใจท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ความผูกพนัจึง

นาํไปสู่ประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีสูงข้ึนในส่วนของกาํลงัใจและความพอใจในงานท่ีทาํ เป็นส่ิงท่ี

เกิดจากการท่ีพวกเขามีความรู้สึกวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ฉะนั้นความรู้สึกเหินห่าง คบั

อกคบัใจ และความไม่พอใจท่ีจะนาํไปสู่ความเฉ่ือยชาการลาออกจากงาน และการขาดงาน นอ้ยมาก

การลดความไม่พอใจดว้ยการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้9  ดงัท่ีทราบกนัดี
                                                           

                   7อุทยั  บุญประเสริฐ, การบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 49. 

      8Wayne  K. Hoy and Cecil G  Miskel, Educational  Administration : Theory Research 

and Practice (New York : Random House, 1978), 228. 

      9Russell  C. Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers, 2nded. 

(Boston : Jones and Bartlett  Publishers, 1996), 391-393. 
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ว่ามนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดขององค์การ    ความสําเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การจึง

เก่ียวขอ้งกบับุคลากรอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีตอ้งอาศยับุคคลหรือกลุ่มคนช่วยกนัปฏิบติัภารกิจ

ต่างๆ   ซ่ึงมีอยู่มากมายหลายดา้นให้ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ การจดัตั้งองค์การเป็น

การแสวงหาบุคคลมาช่วยทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหรือหลายอยา่ง  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   โดยการแบ่งงานหน้าท่ีในความรับผิดชอบให ้   

พนักงานตามความรู้ความสามารถรวมทั้งความถนัดของแต่ละบุคคล  ผูน้ ําจะต้องตระหนักว่า

พนักงานมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน การประสานความร่วมมือร่วมใจ  การทุ่มเทกาํลัง

ความคิดและสติปัญญาย่อมนาํมาซ่ึงความสําเร็จของงาน  การทาํงานเป็นทีมจึงเกิดข้ึนทุกคนตอ้ง

ตระหนกัวา่  พวกตนปฏิบติังานร่วมกนั  ตอ้งพึ่งพาอาศยัประสบการณ์  ความสามารถ  ความยินยอม

พร้อมใจกนัของทุกคน  จึงจะทาํให้การทาํงานประสบความสําเร็จ10  ดงันั้น การพฒันาโรงเรียนทั้ง

ระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเปล่ียนแปลง บทบาทของตนเองโดย

การใช้หลกัการบริหารท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจ   ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูป

การศึกษา จะตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จดัการ มีวิสัยทศัน์ในการบริหารการศึกษา

ให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง มีภาวะผูน้าํ  มีมนุษยสัมพนัธ์เป็นท่ียอมรับ ของผูเ้ก่ียวขอ้ง และมี

ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนาํไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกลกัษณะ และคุณสมบติัตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งแทจ้ริง                       

 

ปัญหาของการวจัิย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีในการสนบัสนุน

ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถปฏิบติัภารกิจตามอาํนาจหนา้ท่ีในความรับผิดชอบ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงภารกิจในความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินมีอยู่หลายภารกิจ และภารกิจใน

การจดัการศึกษาให้แก่ประชาชน ก็เป็นภารกิจท่ีสําคญัอีกภารกิจหน่ึงของทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี

จะต้องดาํเนินการจดัการศึกษาให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับ

พิจารณาเห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพและมีโอกาสในดา้นความพร้อม

                                                           

      10สงวน  ชา้งฉตัร, “พฤติกรรมองคก์าร”  ภาควชิาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ คณะ

วทิยาการการจดัการ มหาวทิยาลยัพิบูลสงคราม, 2542, 249. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

ท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมพฒันาระดับคุณภาพการศึกษาท้องถ่ิน ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ประชาชนทัว่ไป จึงไดก้าํหนดใหโ้รงเรียนตอ้งจดัการศึกษาใหเ้ตม็คุณภาพและมีมาตรฐาน11 

  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การดาํเนินงานและพฒันาการดาํเนินงานมาอยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาอนัยาวนานถึง 70 ปี ในส่วนของการจดัการศึกษาซ่ึงมีสํานกัประสานและ

พฒันาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยเป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแล และให้การสนับสนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล ใหด้าํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แต่การจดัการศึกษาของโรงเรียน

สังกดัเทศบาลก็ยงัพบปัญหาดงัท่ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทยสรุปไดด้งัน้ี  

1. ปัญหาดา้นปัจจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบางส่วนยงัขาดภาวะผูน้าํ ไม่ไดน้าํความรู้ ความ 

สามารถในการบริหารจดัการไปใช้ให้เกิดความสําเร็จต่อการจดัการศึกษา ครูปฏิบติัการสอนยงั

ไม่ไดใ้ชค้วามสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2. ปัญหาดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมและเทคนิควธีิการ ความรู้ความเขา้ใจ

และส่ือมากระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรคคิ์ดแกปั้ญหาและตดัสินใจ ไม่ไดน้าํภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะสม มาประยุกตใ์ช้ในการจดัการเรียนการสอน ชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ย 

3. ปัญหาด้านผลผลิต ได้แก่ ผูเ้รียนยงัไม่สามารถจาํแนกข้อมูล เปรียบเทียบ และมี

ความคิดรวบยอด นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไม่มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง12 

นอกจากน้ีสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานการติดตามการจดัการศึกษา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่มีปัญหาอุปสรรคในการจดัการศึกษาดงัน้ีคือ 

1. ดา้นการบริหารทัว่ไปนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา  ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ยงัขาดความชดัเจนและขาดความต่อเน่ือง มกัมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเปล่ียนผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวข้องส่วนใหญ่ยงัไม่เห็น

ความสําคญัและไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีดา้นการศึกษาเท่าท่ีควร องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

บางแห่งยงัไม่ไดจ้ดัโครงสร้างรองรับงานดา้นการศึกษา  ยงัขาดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ี

ทนัสมยัและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการบริหารจดัการศึกษา ขาดความร่วมมือและ
                                                           

 
11กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, คู่มือแนวทางการพฒันา (โรงเรียนมาตรฐาน

คุณภาพตวัอยา่ง)  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 
12กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, การสัมมนาเสริมสร้างความ

เขา้เก่ียวกบัทิศทางการกระจายอาํนาจของรัฐบาลประจาํปี 2546 (กรุงเทพ : โรงพิมพอ์าสารักษา

ดินแดน, 2545), 116-117. 
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ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และขาดผูรั้บผิดชอบโดยตรงรวมทั้งกฎระเบียบไม่เอ้ือ และ

เป็นอุปสรรคต่อการจดัและส่งเสริมการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2.  ดา้นการบริหารงานบุคคล สํานกั/กองการศึกษายงัขาดแคลนครูและบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นการศึกษา และมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ

นอ้ยกวา่บุคลากรในสถานศึกษา การสรรหาบุคลากรขาดความยุติธรรม มีการใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละ

การแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากตน้สังกดัรายงานการติดตามการจดั

การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปี 2551 เท่าท่ีควร รวมทั้งการพฒันาครูและบุคลากรยงั

ไม่เพียงกบัความตอ้งการและไม่ต่อเน่ือง 

 3.  ด้านการบริหารวิชาการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีความแตกต่างกันใน

ศกัยภาพและความสามารถในการบริหารจดัการ รวมทั้งความสามารถในการหารายได ้ ทาํให้การ

พฒันาคุณภาพการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํไดไ้ม่เท่าเทียมกนั การจดัหลกัสูตรการ

เรียนการสอนยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วน

ใหญ่ขาดความรู้และทกัษะในการเป็นผูน้าํการใช้หลกัสูตร ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํ

หลกัสูตร และขาดทกัษะการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขาด

แคลนส่ืออุปกรณ์การเรียน การสอน และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัขาดการ

นิเทศอยา่งเป็นระบบ ทัว่ถึง และต่อเน่ือง 

 4.  ดา้นการบริหารงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ ล่าชา้ 

มีขั้นตอนมาก และขาดความคล่องตวั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในกฎระเบียบการเบิกจ่าย และการเงิน   

การคลงั นอกจากน้ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมีทรัพยากรไม่ทดัเทียมกนัซ่ึงส่วนใหญ่ยงัมี

ทรัพยากรจาํกดัและขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาใช้เพื่อการบริหารจดัการศึกษา  การจดั 

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล13   

 จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการสํานักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม อาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐมพบปัญหาดา้นผูบ้ริหารส่วนใหญ่ยงัขาดแรงจูงใจ ในการแสวงหาโอกาส

ท่ีสร้างความทา้ทาย ทาํงานขาดความกลา้เส่ียง คิดในกรอบทาํงานตามกรอบไม่เร่งเร้าท่ีจะพฒันา

งานให้เกิดผลโดยจริงจงั ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาการทาํงานในองคก์รมกัจะบริหารงาน

แบบเดิมๆ ผลก็จะออกมาแบบเดิมๆ นอกจากน้ียงัพบปัญหาในการปฏิบติังานในภาพรวมของ

บุคลากรในองค์กรยงัไม่มีการทุ่มเทอยา่งจริง เน่ืองจากการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเองไม่ไดเ้ขา้มา
                                                           

 13สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการติดตามการจดัการศึกษาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินปี 2551[Online],accessed 22 ตุลาคม 2553. Available from 

:http://www.onec.go.th/cms/admin_book/content/uploaded/url/1050-file.pdf 
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คลุกคลีในการทาํงานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้ต่เป็นการสั่งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูป้ฏิบติั 

และการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

เท่านั้น ขาดการตดัสินใจในการพฒันางานด้วยตนเอง การบริหารงานขาดการมีส่วนร่วมอย่าง

แทจ้ริงจากภาคส่วนต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา14 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัญหาการบริหารงานของเทศบาลเมืองปทุมธานีและเทศบาลนครสมุทรสาครมี

การบริหารโดยการกระจายอํานาจท่ีมีรูปแบบเป็นทางการซ่ึงมีการกระจายหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาตามลาํดบัขั้นจากบนลงล่าง ตามตาํแหน่ง หนา้ท่ี แต่ใน

การกระจายอาํนาจยงัมีขอ้ยกเวน้เร่ืองงบประมาณท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารสูงสุด ทาํให้การพฒันา

งานบางอยา่งดาํเนินการไม่ต่อเน่ืองส่งผลให้ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ข ในการบริหารไม่ส่งเสริมให้

ครู ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ15 

นอกจากน้ีในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีการกาํหนดเป้าหมายและวิธีการ

ดาํเนินงานท่ีไม่ชัดเจน เป้าหมายส่วนใหญ่จะมาจากตวัผูบ้ริหารเองหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้

ดาํเนินการเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย แลว้นาํเสนอคณะครู ผูป้กครอง ให้ความเห็นชอบ ส่วนใหญ่ไม่มี

การแสดงความคิดเห็นในสภาพปัญหาของสถานศึกษา และกาํหนดเป้าหมาย วิธีการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาร่วมกนั16 

  

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมกบัทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติั หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา และเพื่อนาํ

ผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครู ตลอดจนเพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

 

                                                           

                   14สัมภาษณ์ นายโสภณ  นาคศิริ, ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม, 9 

พฤษภาคม 2553 . 

                   15สามารถ สวสัด์ิพิพฒัน์, อา้งถึงใน พีรพฒัน์  รุ่งเรือง, “ทกัษะการนิเทศการศึกษาของ

ผูบ้ริหารกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน’’ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตมหาวทิยาลยัศิลปากร, 2553), 7. 

                   16เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

              เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัไว้

ดงัน้ี 

                 1. เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล        

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

                 2. เพื่อทราบการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล            

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

  3.  เพื่อทราบความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

กบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  

 

ข้อคําถามของการวจัิย 

 เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขอ้

คาํถามสาํหรับการวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 อยูใ่นระดบัใด 

 2.  การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 อยูใ่นระดบัใด 

 3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั  ผูว้จิยัจึงไดต้ั้งสมมติฐานของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.  การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  

 

 

   ส
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

                 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นาํทฤษฎีเชิงระบบ (system  approach) ตามแนวคิดของ 

แคทซ์และคานซ์ (Katz and Kahn) มาเป็นกรอบของการวิจยั ซ่ึงแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยันาํเขา้ (input) มีกระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัสภาวะ

แวดลอ้ม  (environment) ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร17  ซ่ึงไม่ใช่องคป์ระกอบทางการศึกษา  แต่

สามารถส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษา  สถานศึกษาเป็นสถานท่ี ท่ีให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชน 

เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และดาํรงชีวิตร่วมกนัในสังคม

อยา่งมีความสุข รวมทั้งรู้จกัการทาํคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติท่ีตนอาศยัอยู ่  ดงันั้น

การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายทางการศึกษา คือ มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการต่างๆ ได้แก่ การ

บริหาร  การจดัการเรียนควบคู่กบัการนิเทศ18  ในรูปของระบบของการบริหารจดัการศึกษา ท่ี

ประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ (input) ไดแ้ก่  นกัเรียน บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลย ี

นโยบาย 19 โดยนําปัจจยัเหล่าน้ี ผ่านกระบวนการ(process) ซ่ึงเป็นตวัเปล่ียนปัจจยันาํเข้าให้เป็น

ผลผลิตอนัประกอบดว้ย การบริหาร การจดัการเรียนการสอน และการนิเทศ จนเกิดผลผลิต(output)  

ซ่ึงเป็นผลลัพธ์อนัเกิดจากกระบวนการผลิตได้แก่ คุณภาพ ของนักเรียน ความพึงพอใจของครู 

ผูป้กครองและชุมชน หากโรงเรียนมีปัจจยันาํเขา้ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ และกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนได้มาตรฐานก็จะให้ผลผลิตคือ นกัเรียนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงการท่ีสถานศึกษาจะบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามเป้าท่ีตั้งไว ้นอกจากการปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาแล้ว ผูบ้ริหาร

จะตอ้งใชค้วามสามารถในการบริหารให้ประจกัษ ์โดยแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ 

โดยการชกันาํให้สมาชิกในองคก์รปฏิบติัอยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นความพยายามท่ีจะจูงใจให้ผูท่ี้ร่วมปฏิบติังานในองค์กร ไดมี้ส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือกนัพฒันางานดว้ยความเต็มใจ ซ่ึง  ยูคล์  (Yukl)  

เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม วา่การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการ

                                                           

 
17Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nded. 

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

 18สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกนัคุณภาพการศึกษา เล่ม 

5 การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541), 2-3. 

 
19มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหาร

การศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), 74. 

   ส
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บริหารท่ีผูน้ําเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีอิสระในการทาํงาน 

ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหาซ่ึงลกัษณะดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจ

ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบติังานสูงข้ึน20 เฮาส์ (House)  ได้บรรยาย

ลกัษณะของผูน้าํท่ีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารไวว้า่ เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํ

ท่ีมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเนน้ไปท่ีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  การแบ่งปันอาํนาจ  และการแบ่งปัน

อิทธิพลภายในองคก์ร ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพฤติกรรมผูน้าํในลกัษณะน้ีจะปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ในลกัษณะท่ีมีศกัด์ิศรีอยา่งเท่าเทียมกนัและยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนร่วมต่อการกระทาํและ

การตดัสินใจของตน21 วรูมและเดซ่ี (Vroom and Deci)   พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิง

จิตวิทยาว่า เป็นปริมาณของอิทธิพลท่ีปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าได้เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ     

นอกจากน้ียงัเพิ่มเติมด้วยว่าบุคคลจะได้รับความพึงพอใจ  จากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดย

ตวัเอง บุคลจะพฒันาความผกูพนัท่ีมีต่องานและจะสามารถทาํงานไดดี้  ตลอดจนเม่ือเห็นไดช้ดัเจน

วา่ตนเองสามารถขยายเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นัน่คือปรัชญาแนวคิดในการ

ควบคุมตนเอง มิใช่การควบคุมองคก์าร (organization  control)22 สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ไดแ้บ่ง

องคป์ระกอบของการบริการแบบมีส่วนร่วมไว ้4 ประการดงัน้ี 1) การไวว้างใจกนั(trust) 2) ความ

ยดึมัน่ผกูพนั (commitment) 3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (goals and objectives)  4) 

ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy)23  ส่วนการทาํงานเป็นทีมการทาํงานท่ีมีประสิทธิผล 

จะตอ้งมีองค์ประกอบและกระบวนการของทีมท่ีมีประสิทธิผล เคียท(Keith) กล่าวว่า การทาํงาน

เป็นทีมมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) องคป์ระกอบดา้นสมาชิก ประกอบดว้ยมีเจตคติท่ีดี มีความ

ตั้งใจทาํงานและมีมนุษยสัมพนัธ์ 2) องคป์ระกอบดา้นผูน้าํกลุ่ม ประกอบดว้ยผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี 

มีความสามารถ ขจดัจดัความขดัแยง้ของทีม มีเทคนิคในการจูงสมาชิก เอาใจใส่ทีม เพิ่มพูนความรู้

ให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่ในงานท่ีทาํหรือปฏิบติั มีความเขา้ใจพฤติกรรมของสมาชิก มีความรอบรู้

ในเร่ืองการวางแผน มีการปฏิบติังานและการติดตามผล  3) องค์ประกอบด้านการจัดการทีม 
                                                           

      20Gray A. Yukl, Leadership  in  Organization  (New  York : Prentice – Hall, 1981), 

208-209. 

     21Robert J. House, Managerial  Process  and  Organization  Behavior  (New York : 

Scott , Foreman and Company, 1971), 215. 

      22Victor  H. Vroom. and Edward L. Deci, Management and Motivation (New  

York : Penguin  Book  Ltd.,1970),16.  

          
23Russell C. Swansburg, Management and Leadership  for  Nurse  Managers, 2nded. 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
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ประกอบดว้ยการมีเป้าหมายของทีมท่ีชดัเจน มีขอบเขตท่ีแน่นอน มีกลไกลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุง

ผลงานมีวิธีการทาํงานของกลุ่มอย่างเป็นระบบท่ีสมาชิกเขา้ใจดี มีรูปแบบการประสานงานอย่างดี 

เกิดการยดึเหน่ียวกนัในทีม มีการแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอและการจดัการเง่ือนไขในการ

เสริมพลงัในทีม24  กิลลิเมท (Guillemette)ศึกษาพบวา่ องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น 

การทาํงานของบุคลากรจะเนน้ท่ีการทาํงานเป็นทีม ความสัมพนัธ์ของผูร่้วมงานและผูบ้ริหารมีความ

ร่วมมือสูง25 ทิศนา แขมมณี ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสําคญัของการทาํงานเป็นทีมไวด้ังน้ี 1) 

องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม ผูน้าํนบัเป็นบุคลท่ีสําคญัมากในการทาํงาน ถา้กลุ่มใดขาดผูน้าํก็ยากท่ีจะ

ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จไดเ้พราะขาดแกนกลาง ในการทาํงานหากทีมใดไดผู้น้าํท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี 

มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี มีทักษะในการปฏิบติัหน้าท่ี จะมีแนวโน้มท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จสูง ยิง่ถา้ผูน้าํมีลกัษณะเป็นผูน้าํท่ีดี สามารถใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์กลุ่ม

นั้นก็จะบรรลุเป้าหมาย 2) องค์ประกอบดา้นบทบาทสมาชิกทีมงาน ถา้กลุ่มมีผูน้าํท่ีดีเพียงใดแต่

สมาชิกกลุ่มขาดความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน ไม่ปฏิบติัตามบทบาทก็จะเกิดปัญหา เพราะ

การทาํงานเป็นทีมนั้นตอ้งการความร่วมมือร่วมใจจากผูร่้วมงานทุกคน และพยายามปฏิบติัหน้าท่ี

ของตนเต็มกาํลงัความรู้ความสามารถ    3) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการทาํงานของทีม ถา้มีผูน้าํ

และสมาชิกดีเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีแลว้ ก็ยงัตอ้งอาศยักระบวนการดาํเนินงานให้เหมาะสม โดยมีการ

วางเป้าหมาย แผนงาน ขั้นตอนการดาํเนินงาน ก็จะปฏิบติังานไปตามทิศทางเดียวกนัทาํให้ไม่เกิด

ช่องว่างระหว่างสมาชิก26  ส่วนวูดค็อก(Woodcock) ได้เสนอแนวคิดของกระบวนการทีมท่ีดี 11 

ประการ คือ 1) บทบาทท่ีสมดุล 2) วตัถุประสงค์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั  3) การ

เปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหา  4) การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั 5) ความ

ร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสม  7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  8) การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ  9) การ

พฒันาตนเอง  10) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 11) การส่ือสารท่ีดี  27  และขจรศกัด์ิ หาญณรงค ์กล่าว
                                                           

      24Davis Keith, Human, Behavioral at Work : Organization Behavioral (New York : 

1979), 446-447. 

      25E.J.Guillemette, Organizational Culture, Commitment and Effectiveness : An 

Empirical Investigation in a Hospital Setting (New York : Nova University, 1992), 18-23. 

                   26ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 12-13. 

   27Mick Woodcock, Team Development Manual, 2nd  ed. (Great Britain : Gower 

Publishing Co.,1989), 75-116. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ว่า กระบวนการของทีมท่ีดี คือ   1) การมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของกลุ่มท่ีชัดเจน 2) มีการ

ยอมรับความแตกต่างกนัระหวา่งบุคลในกลุ่ม 3) บุคลากรในกลุ่มร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานโดยไม่

แข่งขนักนั 4) มีบรรยากาศของทีมดี     5) มีการส่ือสารขอ้ความภายในกลุ่มไดโ้ดยสะดวกและ

ถูกตอ้ง 6) ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของกลุ่ม 7) มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน 8) มีความ

ยืดหยุ่นในการรวมกลุ่มสูง 9) มีการกําหนดบทบาทของคนในกลุ่มชัดเจน 10) มีการทบทวน

ประเมินผลและแกไ้ขผลงานของกลุ่มอยูเ่สมอ ซ่ึงลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการ

ทาํงานเป็นทีม เพื่อการพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพสามารถนาํเสนอได ้ 28  ดงัแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

         
28ขจรศกัด์ิ หาญณรงค,์ เอกสารสาํนกัฝึกอบรมสถาบนัพฒันาบริหารศาสตร์ (ม.ป.ท. ,

ม.ป.ป.), 9.  (อดัสาํเนา) 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายของการวจิยั 

ท่ีมา : Daniel Katz and Robert L.  Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nded. (New 

York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

         : Russell C.  Swansburg, Management and Leadership  for  Nurse  Managers, 2nded. (Boston 

: Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394.          

           : Mick Woodcock, Team Development Manual, 2nd ed. (Great Britain : Gower Publishing 

Co., 1989), 75-116. 

 

 

 

 

 

ปัจจยันาํเขา้ (input) 

- นกัเรียน                           

- บุคลากร 

- งบประมาณ        

- วสัดุอุปกรณ์ 

- เทคโนโลย ี     

- นโยบาย 

กระบวนการ (process) 

- การบริหาร 

 

  

- การจดัการเรียนการสอน 

 

- การนิเทศ 

ผลผลิต  (output) 

- คุณภาพของผูเ้รียน 

- ความพึงพอใจของ  

  ครูและผูป้กครอง 

 

ภาวะแวดลอ้ม (context)   
- นโยบายการเมือง                  
- เศรษฐกิจ    - สังคม 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

การทาํงานเป็นทีม 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 15 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหารตามแนวคิดของ    

สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) มี 4 ประการคือ 1) การไว้วางใจกัน (trust) 2) ความยึดมั่นผูกพัน 

(commitment) 3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (goals and objectives) 4) ความมีอิสระ

ในการปฏิบติังาน (autonomy)29 เป็นตวัแปรตน้ของการวจิยั   และแนวคิดเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีม

ของวดูค็อก (Woodcock) มี 11 ประการ คือ 1) บทบาทท่ีสมดุล (balanced roles) 2) วตัถุประสงค์

ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (clear objective and agree goals) 3) การเปิดเผยต่อกนัและ

การเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา (openness and confrontation) 4) การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อ

กนั (support and trust)  5) ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์(cooperation and 

conflict) 6) การปฏิบติังานท่ีชัดเจนและการตดัสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม (sound procedures)          

7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (appropriate leadership) 8) การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ 

(regular review) 9) การพฒันาตนเอง (individual development) 10) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม  

(sound inter-group relation) 11) การส่ือสารท่ีดี (good communications)30 เป็นตวัแปรตามของการ

วจิยัในคร้ังน้ีดงัแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 29 Russell C. Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers, 2nded. 

391-393. 

30
 Mick Woodcock, Team Development Manual, 2nd ed. (Great Britain : Gower 

Publishing Co., 1989), 75-116. 
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวจิยั 

ท่ีมา :  Russell C.  Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers, 2nded.    

(Boston : Jones and Publishers, 1996), 391-393. 

        :  Mick Woodcock, Team Development Manual, 2nd ed. (Great Britain : Gower Publishing 

Co., 1989), 75-116. 

 

 

 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  (Xtot) 

1. การไวว้างใจกนั(X1)   

2. ความยดึมัน่ผกูพนั(X2)   

3. การตั้งเป้าหมายและ  

    วตัถุประสงคข์องงาน (X3)   

4. ความมีอิสระในการ  

    ปฏิบติังาน (X4)   

 

 

 

 

การทาํงานเป็นทมี  (Ytot) 

1. บทบาทท่ีสมดุล (Y1)  

2. วตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็น 

    พอ้งตอ้งกนั (Y2)  

3. การเปิดเผยต่อกนัและเผชิญหนา้ เพื่อ 

    แกปั้ญหา (Y3) 

4. การสนบัสนุนและไวว้างใจต่อกนั (Y4)                               

5. ความร่วมมือและการใชค้วาม 

    ขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์(Y5)   

6. การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจ 

    ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (Y6)   

7. ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (Y7)   

8. การทบทวนการปฏิบติังานอยา่ง  

    สมํ่าเสมอ (Y8)   

9. การพฒันาตนเอง (Y9)  

10. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (Y10)   

11. การส่ือสารท่ีดี (Y11)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

                 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงกาํหนดนิยาม ขอบเขตของศพัท์

เฉพาะท่ีนาํมาใชศึ้กษาดงัน้ี 

     ผู้บริหาร หมายถึง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาและรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา 

หรือผูป้ฏิบติัราชการแทน 

 การบริหารแบบมี ส่วนร่วม  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารท่ี เ ปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในกระบวนการตดัสินใจ ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความ

เช่ียวชาญ ร่วมแกไ้ขปัญหาของการบริหารท่ีสําคญั มีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและกิจกรรม การ

บริหารภายในสถานศึกษาตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ซ่ึงมี 4 ประการคือ 1) การ

ไวว้างใจกนั  2) ความยึดมัน่ผกูพนั  3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน  4)ความมีอิสระ

ในการปฏิบติังาน 

 การทํางานเป็นทีม  หมายถึง การท่ีกลุ่มคนร่วมมือกนัทาํงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ขององค์การตามแนวคิดเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของวดูค็อก (Woodcock) ซ่ึงมี 11 ประการ คือ  

1) บทบาทท่ีสมดุล 2) วตัถุประสงค์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั   3) การเปิดเผยต่อกนั

และการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา  4) การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั  5) ความร่วมมือและการ

ใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   

7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  8) การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ 9) การพฒันาตนเอง 10) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม  11) การส่ือสารท่ีดี 

 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่1 หมายถึงโรงเรียนเทศบาลท่ีอยูพ่ื้น

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ท่ีจดัการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี  

สมุทรปราการ  และสมุทรสาคร  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นหลกัการ  ทฤษฎี  แนวคิด

ต่างๆ โดยนาํเสนอเป็น 4 ส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี ส่วนท่ี1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่วนท่ี2 การ

ทาํงานเป็นทีม ส่วนท่ี3 กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี1 ส่วนท่ี 4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย

สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

   ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความในการปฏิบติังาน  และพยายามทาํตนให้เป็นท่ี

เล่ือมใสศรัทธาของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งแทจ้ริง ประสิทธิภาพและความสามารถใน

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารนั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบท่ีสําคญัหลายประการเช่น  ทกัษะ  ความรู้  

ความเขา้ใจในหลกัการบริหารงาน  รวมทั้งประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 

 

ความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีผู ้ท ําการศึกษาไว้เป็นจํานวนมากทั้ งให้ค ํานิยาม

ความหมายและแนวคิดท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

 สมยศ  นาวีการให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการของ

การให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ  เน้นการมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่าง

แข่งขนัของบุคคล  ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปั้ญหาของการ

บริหารท่ีสําคญั ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจ

หนา้ท่ีการบริหารของพวกเขาใหเ้ขา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพวกเขาและตอ้งการให้ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

18 
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มีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการตดัสินใจท่ีสําคญัขององคก์ารไม่ใช่เพียง แต่สัมผสั

ปัญหาหรือแสดงความห่วงใย1    

 

 ธงชยั  สันติวงษ ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่     การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการท่ีผูบ้ริหาร

หรือเจา้ของกิจการใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้น

ต่างๆ เช่นการให้มีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยเสนอแนะขอ้คิดเห็น เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

ของผูบ้ริหาร ตลอดจนการให้โอกาสและอิสระกบักลุ่มท่ีจะตดัสินใจ ทาํงานเองภายใตเ้ป้าหมาย 

และนโยบายท่ีมอบหมายไวใ้หก้วา้ง 2 

 สมเดช สีแสง ไดส้รุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่ การบริหารแบบ

มีส่วนร่วมเป็นการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้พนักงาน ทุกระดบัได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 

ภายในขอบเขตหนา้ท่ีของตน ถือว่าเป็นการบริหารท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกบัคุณสมบติัของมนุษย์

ในปัจจุบนั การบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ีเป็นหลกัการสําคญัของ  การบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า     

การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (Total Quality Management) 3 

 ไบรย์แมน(Bryman)  ได้เสนอแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมีผลต่อ

ทศันคติการปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้4 ประการคือ 1) บรรยากาศของการ

มีส่วนร่วม   ควรจะตอ้งทาํใหแ้นวทางท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายมีความชดัเจนยิง่ข้ึน   และบรรยากาศจะ

มีลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกว่า  2) จะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ี

เขาเห็นคุณค่า  ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ่มเป้าหมายส่วนบุคคล  (individual  goal) กบัเป้าหมาย

องคก์าร  (organization   goal ) ให้เท่าเทียมกนั  3) ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถา้มี

                                                           

     1สมยศ  นาวี,  การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ : บริษทั สํานกัพิมพ ์บรรณกิจ 

1991 จาํกดั , 2545), 1. 

 2ธงชยั สันติวงษ,์ หลกัการจดัการ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิชจาํกดั, 

2543), 138. 

 3สมเดช สีแสง, คู่มือการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษา

แห่งชาติ (ชยันาท : ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู, 

2547), 229. 
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แรงจูงใจและความเป็นอิสระเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะทาํให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการ

ปฏิบติังานมากข้ึน  4) เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี  ego-involved4 

 ยคูล ์ (Yukl)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม วา่การบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารท่ีผูน้าํเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มี

อิสระในการทาํงาน ตลอดจนมีสิทธ์ิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาซ่ึงลกัษณะ

ดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบติังานสูงข้ึน5 

 เฮาส์ (House)  ไดบ้รรยายลกัษณะของผูน้าํท่ีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารไวว้า่เป็นคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมการบริหาร ท่ีเนน้ไปท่ีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร  

การแบ่งปันอาํนาจ  และการแบ่งปันอิทธิพล   ภายในองคก์ารต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมผูน้าํใน

ลักษณะน้ีจะปฏิบัติต่อผู ้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะท่ีมีศักด์ิศรีอย่างเท่าเทียมกันและยอมให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้อิทธิพลต่อการกระทาํและการตดัสินใจของตน6 

 วรูมและเดซ่ี (Vroom and Deci)   พิจารณาปริมาณการมีส่วนร่วมในเชิงจิตวิทยาวา่ เป็น

ปริมาณของอิทธิพลท่ีปัจเจกบุคคลรู้สึกวา่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  นอกจากน้ียงัเพิ่มเติม

ดว้ยว่าบุคคลจะได้รับความพึงพอใจ  จากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตวัเอง บุคลจะพฒันา

ความผกูพนัท่ีมีต่องานและจะสามารถทาํงานไดดี้  ตลอดจนเม่ือเห็นไดช้ดัเจนว่า    ตนเองสามารถ

ขยายเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือปรัชญาแนวคิดในการควบคุมตนเอง 

(self – control  or self regulation)มิใช่การควบคุมองคก์าร (organization  control)7 

 ลิเคิร์ท (Likert) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

เป้าหมายและการตดัสินใจ กระทาํโดยกลุ่มผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

อยา่งเตม็ท่ี การติดต่อส่ือสารไม่เพียงแต่จากบนลงล่าง (downward communication) และจากขา้งล่าง

ข้ึนขา้งบน (upward communication ) แต่ยงัมีการติดต่อส่ือสารตามแนวนอน 

                                                           

 4A. Bryman, Leadership and Organization (London : Rout edge & Keg an Paul, 

1986), 139. 

 5Gray A.  Yukl, Leadership  in  Organization  (New  York : Prentice – Hall, 1981), 

208-209. 

 6 Robert J.  House, Managerial  Process  and  Organization  Behavior  (New York : 

Scott , Foreman and Company,1971), 215. 

 7Victor  H. Vroom. and Edward L.  Deci, Management and Motivation (New  York : 

Penguin  Book  Ltd., 1970), 16.  
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( horizontal communication ) ระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน  ในการจูงใจ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้ นแต่จะพยายามให้

ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าพวกเขามีความสําคัญ ความเก่ียวพันระหว่างผู ้บริหารกับ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเป็นอยา่งตรงไปตรงมา ภายในบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ  องคก์ารท่ีเป็น

ทางการและองค์การท่ีไม่เป็นทางการ  จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี ลิเคิร์ท (Likert) ยงั

กล่าวถึงสาระสําคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี คือ ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะของผูใ้ต้บงัคบับญัชา เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถกเถียงปัญหากบัตนได ้

ยอมรับนบัถือ และไวว้างใจกนั ผูบ้งัคบับญัชากระตุน้ จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้เกิดกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกับ การบริหารกิจการขององค์การ 

กระตุ้นให้เกิดทศันคติในทางเก้ือกูลกับองค์การ นําองค์การสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ระบบการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารมีความคล่องตวั เป็นไปในแนวด่ิงและแนวราบ ข่าวสารภายในองคก์าร

มีความถูกตอ้งเพียงพอและเช่ือถือได ้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปฏิกิริยาตอบโตก้นัอยา่ง

เปิดเผย และโดยกวา้งขวางเก่ียวกบัเป้าหมายขององคก์าร การปฏิบติังานและกิจกรรมต่างๆภายใน

องค์การ การตดัสินใจต่างๆ กระทาํโดยกลุ่มในทุกระดบัขององค์การ เปิดโอกาสให้กลุ่มเขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงาน ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมากข้ึนและถูกตอ้งตาม

ความประสงคอ์ยา่งแทจ้ริง การควบคุมงานจึงมีลกัษณะกระจายไปในหมู่ผูร่้วมงานให้มีการควบคุม

กนัเอง และเน้นในเร่ืองการแกปั้ญหาเป็นหลกั หลีกเล่ียงการควบคุมด้วยวิธีตาํหนิหรือดุว่ากล่าว 

ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสาํคญัของการพฒันาพนกังาน โดยวธีิการฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีมี

ผลงานสูงสุดและสาํเร็จตามเป้าหมาย8  

 สวอนส์เบิร์ก (Swansburg) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้4 

ประการดงัน้ีคือ 

      1. การไวว้างใจกัน (trust) การไวว้างใจกันเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อยหากได้รับการ

ยอมรับ ไวว้างใจจากผูบ้ริหาร 

 2.  ความยึดมัน่ผูกพนั (commitment) ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยึดมัน่

ผกูพนั ผูบ้ริหารควรท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน  ผูป้ฏิบติังานตอ้งมี

โอกาสได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ

                                                           

 8Rensis  Likert, New  Patterns of  Management (New  York : Mcgraw – Hill  Book  

Company Inc., 1961), 223. 
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ผูป้ฏิบติังานจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร  อุตสาหะ ผลผลิตในการทาํงานมีมากข้ึน  

จะเห็นไดว้า่ภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทาํใหเ้กิดความยดึมัน่ผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ                          

     3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน(goals  and objectives)  การตั้งเป้าหมาย

และวตัถุประสงค์ของงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุง

พฒันาเป้าหมายขององค์การ ยอ่มขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของงานร่วมกนั มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั 

 4.  ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy) เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระต่อความ

รับผิดชอบในการทาํงาน มีอาํนาจหน้าท่ีและความสามารถในการทาํงานสําหรับงานของแต่ละ

บุคคล ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน ในการตดัสินใจในงานของตนเอง ซ่ึง

จะทาํใหมี้ความทุ่มเทและเตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี เตม็ความรับผดิชอบท่ีตนไดรั้บ 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเก่ียวขอ้งกบัความพอใจในงานอย่างยิ่ง ทั้งน้ีเพราะ

การบริหารดังกล่าวมีลักษณะท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ

ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การร่วมกนัแกปั้ญหา ตลอดจนความรู้สึกถึงความเป็น

อิสระในการทาํงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเอง ภายหลังจากท่ีความตอ้งการได้รับการตอบสนองแล้วผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะเกิดความพึง

พอใจ9 

 ดงันั้น จึงสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นส่ิงสําคญัในการบริหารงานใน

องคก์ารเป็นอยา่งมาก เพราะผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร 

มีอิสระในการทาํงาน ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ซ่ึง

ลกัษณะดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกผกูพนัและร่วมรับผดิชอบต่อส่ิง

ท่ีไดร่้วมกนัตดัสินใจจะนาํพาใหส้มาชิกทุกคนร่วมมือกนัดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จต่อไป 

 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ลิเคิร์ท (Likert) ได้เสนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกัน 4 รูปแบบ 

ประกอบดว้ย  

ระบบท่ี 1 : เผด็จการ (system 1 : exploitative authoritative) 

                                                           

     9Russell C.  Swansburg, Management and Leadership  for  Nurse  Managers, 2nded. 

(Boston : Jones and Bartlett Publishers, 1996), 391-394. 
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 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะเช่ือมัน่ในความคิดเห็นของตนเองสูงโดยให้ความ

ไวว้างใจต่อผูร่้วมงานดว้ย การตดัสินใจให้ทาํงาน จะบีบบงัคบั หรือสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ ข้ึนให้

เกิดความเกรงกลัว ความสัมพนัธ์โดยส่วนตัวจะมีน้อย และลักษณะการทาํงานมักจะทาํตาม

ความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายคนเป้าหมายงานต่างๆ จะออกมาในลกัษณะคาํสั่งจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงขององคก์รเท่านั้น 

ระบบท่ี 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (system 2 : benevolent  authoritative) 

 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะแสดงออกถึงท่าทีท่ีไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน มีวิธีการ

จูงใจผูร่้วมงานโดยรางวลั แต่บางคร้ังก็มีการบงัคบั ยอมให้มีการส่ือสารจากผูร่้วมงานไปสู่ผูบ้ริหาร

บา้ง บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบ้ริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน  แต่

จริงๆแลว้ นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์การจะถูกกาํหนดโดยผูบ้ริหารเท่านั้นซ่ึงผูบ้ริหาร

อาจใหผู้ร่้วมงานตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีผูบ้ริหารไดว้างไว ้

ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (system 3 : consultative) 

 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะยอมรับความสามารถของผูร่้วมงานมาก มีความ

ไว้วางใจและยอมให้ผูร่้วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหรือ

ขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบเป็นแนวทาง มีการจูงใจในลกัษณะของการให้รางวลัเป็นส่วนใหญ่ การ

ติดต่อส่ือสารเป็นแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ์ ผูบ้ริหารจะเป็นฝ่ายวางนโยบายขององคก์ารอยา่งกวา้งๆ 

เพื่อเป็นแนวในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ส่วนตัวจะใกล้ชิดสนิทสนมกันได้ทั้ งผูบ้ริหารและ

ผูร่้วมงาน แต่การตดัสินใจเร่ืองสาํคญัยงัคงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารอยู ่

ระบบท่ี 4 : กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (system 4 : participative ) 

 ระบบการบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานมาก มีการ

กระจายการตดัสินใจสั่งการไปทั้งองค์การ การติดต่อส่ือสาร นอกจากจะเป็น 2 ทางแลว้ยงัมีการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วย การจูงใจมักอยู่ท่ี เป้าหมายและการพัฒนาองค์การ

ความสัมพนัธ์โดยส่วนตัวเป็นไปอย่างฉันท์มิตร ระหว่างผู ้ร่วมงาน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งท่ีจะ

สนบัสนุนความพยายามท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์ารสัมฤทธ์ิผลตามท่ีวางไว้10 

 

 

                                                           

     10Rensis  Likert, The  Human  Organization (New  York :  McGraw-Hill  Book  Co., 

1976), 16-24. 
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การศึกษาเกีย่วกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยั

ค่อนขา้งมาก นกัวจิยัหลายท่านไดศึ้กษาถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซ่ึง

มีรายละเอียดท่ีสาํคญัและน่าสนใจดงัน้ี 

สมยศ  นาวกีาร  ไดส้รุปผลการศึกษาของ ซีชอร์ และ โบเวอร์ (Seashore  and  Bowers)   

ท่ีพบวา่การมีส่วนร่วมทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานและความพอใจของพนกังานเพิ่มข้ึน  ลดความ

สูญเสียและการขาดงานนอ้ยลง  ยิ่งกวา่นั้นการศึกษาติดตามผลเจ็ดปีต่อมาในบริษทัเดียวกนัพบว่า

ผลท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ียงัคงอยู่เหมือนเดิม และผลการศึกษาของ ลอเลอร์ และ ฮิคแมน (Lawler  and  

Hickman) พบว่าการมีส่วนร่วมทาํให้การขาดงานมีน้อยกว่าวิธีการบริหารแบบเผด็จการมาก ซ่ึง

นกัวิจยัอธิบายว่าส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน เพราะวา่กลุ่มพนกังานท่ีมีส่วนร่วมมีความรู้สึกผกูพนัต่อแผนก

งานมากกวา่และมีความไวว้างใจใน ความตั้งใจของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อแผนกงานมาก นอกจากน้ีจาก

การศึกษาคนงานของบริษทัผลิตเคร่ืองอิเล็กโทรนิกส์   แห่งหน่ึงแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วม

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นอยา่งมาก ในการใชโ้ครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย

การมีส่วนร่วมเวลาท่ีใช้ในการประกอบเคร่ืองมือช้ินหน่ึงลดลงจาก 138 ชัว่โมง เป็น 41 ชัว่โมง

เท่านั้น
11  

 โรเบิร์ตและเฟรด (Robert   and   Fred)     ไดศึ้กษาวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา

อาจจะเป็นไปโดยตรง และมีลกัษณะเป็นทางการซ่ึงจะมีผลประโยชน์เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการมี

ส่วนร่วมและเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกเป็นไปโดยทางอ้อมและไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมอาจจะไม่เกิดจาก

ผลประโยชน์ก็ได ้โรเบิร์ตและเฟรด (Robert and Fred) ยงัไดเ้สนอต่อไปอีกวา่ในการเขา้ไปมีส่วน

ร่วมนั้นก็คือการเขา้ไปแบ่งปันหรือแบ่งส่วนในบางส่ิงบางอย่างท่ีกาํลงัดาํเนินอยู่ ซ่ึงการแบ่งปัน

ต่างๆ มีความเก่ียวพนักนั และการมีส่วนร่วมก็จะเกิดข้ึนในบริบททางสังคมนั้นๆ นอกจากน้ีใน

ประเด็นเร่ืองการปฏิบติังานนั้น  กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นผลผลิตท่ีก่อให้เกิดสินคา้และบริการ 

ซ่ึงจะใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้งเป็นการตอบแทนเท่านั้นเองต่อมา แนวคิดเร่ือง

                                                           

     11สมยศ  นาวกีาร, การบริหารแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ : บริษทั สํานกัพิมพ ์บรรณกิจ 

1991 จาํกดั , 2545), 21. 
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การมีส่วนร่วมของ โรเบิร์ตและเฟรด (Robert and Fred) มีการเปล่ียนแปลงไปโดยหนัมามุ่งเน้น

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเกิดข้ึนโดยตวัผูบ้ริหารเวลาท่ีตอ้งการประสานส่ิง

ต่างๆ ตลอดจนเป็นการควบคุมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและเป้าหมายขององคก์าร

ท่ีกาํหนดไว ้ผูบ้ริหารจะเป็นผูซ่ึ้งผลกัดนัผลสําเร็จให้แก่องคก์ารโดยผ่านผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความ

ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดต่างๆ  ภายในองคก์าร และพิจารณา

ต่อไปว่า กระบวนการตัดสินใจมีความเก่ียวข้องกับความรู้สึกของการเลือกพฤติกรรมหน่ึงๆ 

ท่ามกลางทางเลือกมากมายท่ีปรากฏอยู่ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนแรก บุคคลจะต้องมีความรู้พอสมควรต่อทางเลือกของพฤติกรรมเหล่านั้น ซ่ึงมีความ

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีกาํลงัพิจารณาเพื่อทาํการตดัสินใจอยู ่ขั้นตอนท่ีสองคือบุคคลผูเ้ขา้ไปมีส่วน

ร่วมจะต้องให้ความหมายของทางเลือกแต่ละอย่าง ซ่ึงคาํนิยามดังกล่าวจะมีความเก่ียวข้องกับ

ขอ้กาํหนดท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ตลอดจนมีความเป็นเหตุเป็นผลกนั สําหรับขั้นตอนสุดทา้ยบุคคล

จะตอ้งเลือกพฤติกรรมอนัใดอนัหน่ึงในท่ามกลางทางเลือกต่างๆ เหล่านั้นแลว้ทาํการตดัสินใจ พวก

เขาเสนอว่าในองคก์ารหน่ึงๆ นั้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มาสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้ทั้งน้ีเพราะโดย

ขอ้เท็จจริงแล้วทางเลือกต่างๆ ถูกเสนอและไดรั้บการยอมรับมาแลว้จากตวัผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหน้าท่ี

โดยตรงต่อการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ร่วมถก เถียงข่าวสารกบัผูบ้ริหาร 

โดยคาํนึงถึงประเด็นความเป็นเหตุเป็นผลต่างๆ ของบรรดาทางเลือกท่ีถูกเสนอข้ึนมา12 

 วรูมและเยทตนั (Vroom and Yetton) ไดร่้วมกนัศึกษาประเด็นเก่ียวกบั ผูน้าํในเร่ืองของ

ขอบเขตการใช้อาํนาจในการตดัสินใจท่ีนิยมให้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมพฤติกรรมของ

ผูน้าํแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางของ วรูม และเยทตนั (Vroom and Yetton) นั้น ผูน้าํจะมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหากับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะเป็นกลุ่มโดยการร่วมกับกลุ่มนั้นจะก่อให้เกิดการ

ประเมินทางเลือกต่างๆ และพยายามปรองดองกนัในการแกปั้ญหา นอกจากน้ีผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะ

ไม่พยายามครอบงาํกลุ่มเพื่อใหย้อมรับ วธีิการแกปั้ญหา13  

                                                           
 

      12Irving T.  Robert and M. Fred, “Participation  by  subordinates in the managerial  

decision-making process, ” The Canadian Journal of Economics and Political  science n. p., 

(1950) : 408 - 419. 

      13H.B.  Vroom, and P.W. Yetton,  Leadership  and  Decision – Making  (Pittsburgh : 

University of  Pittsburgh Press, 1973 ), 13. 
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 นอกจากน้ี  เฮา้ส์และคณะ (House and  Others) ไดร่้วมกนัทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบแผนพฤติกรรมผูน้าํกบัความพึงพอใจในงาน ไดข้อ้สรุปร่วมกนั พบว่า

ความพึงพอใจในงานของผูป้ฏิบัติงานจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในกรณีท่ีผูน้ ํามีลักษณะการ

บริหารงานแบบดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงไดแ้ก่ผูน้าํแบบสนบัสนุนและผูน้าํแบบมีส่วนร่วม14 

 สําหรับ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Mikel) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจของครู- อาจารย ์ ในการศึกษาผลการวจิยัพบวา่ 1) โอกาสในการมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อขวญักาํลงัใจของครู- อาจารย ์ 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจในการ ปฏิบติังานด้านการสอนของครู- อาจารย ์         

3) ครู- อาจารย ์นิยมชมชอบผูบ้ริหารท่ีเปิดโอกาสให้พวกเขาไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากกวา่

ผูบ้ริหารท่ีไม่ค่อยเปิดโอกาสใหพ้วกเขาได ้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   4)  ครู- อาจารย ์ไม่ตอ้งการ

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกปัญหา ในความเป็นจริงแล้วการให้ครู – อาจารยมี์ส่วนร่วมมาก

เกินไปอาจให้ผลเสียในทางลบได้ 5) บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร  และครู- อาจารย์ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจควรแตกต่างกนั  ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะของปัญหา  6)  ปัจจยัทั้งภายใน

และภายนอกตวัครูอาจารย ์ มีผลต่อระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  7)  เพื่อให้การมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจบงัเกิดผลเต็มท่ี ผูบ้ริหารควรหาคาํตอบจากคาํถามต่อไปน้ี คือ 1) ภายใต้

เงือนไขหรือสถานการณ์อย่างไรท่ีควรให้ครู- อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                     

2) ครู- อาจารยค์วรเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากนอ้ยเพียงไร และเขา้มาร่วมอยา่งไร  3)  การ

ตดัสินใจโดยกลุ่มควรใชเ้ม่ือใด และ 4) ผูบ้ริหารควรมีบทบาทอยา่งไรจึงจะถือวา่มีประสิทธิภาพ15 

 

 

 

 

                                                           

                   14Robert J. House Alan C. Filley, and Steven Kerr, “Relation of Leader Consideration 

and Initiating Structure of R and D Subordinate Satisfaction,” Administrative Science Quarterly 

16 (1971) : 19 - 30. 

                   15Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration : Theory Research 

and Practice (New York : Random House, 1978), 228. 
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องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร  ตามแนวคิดของ  สวอนส์เบิ ร์ก 

(Swansburg) ซ่ึงมี 4 ประการดงัน้ี 

 1. การไวว้างใจกัน (trust) การไวว้างใจกันเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานได้อย่างสมบูรณ์ เรียบร้อยหากได้รับการ

ยอมรับ ไวว้างใจจากผูบ้ริหาร 

      2. ความยึดมัน่ผูกพนั (commitment) ผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการความยึดมัน่

ผกูพนั ผูบ้ริหารควรท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน   ผูป้ฏิบติังานตอ้ง

มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจกับผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ผูป้ฏิบติังานจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความขยนัหมัน่เพียร   อุตสาหะ ผลผลิตในการทาํงานมีมากข้ึน  

จะเห็นไดว้า่ภายใตก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม จะทาํใหเ้กิดความยดึมัน่ผกูพนัโดยไม่ทาํใหเ้กิดโทษ 

 3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (goals and objectives)  การตั้งเป้าหมาย

และวตัถุประสงค์ของงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการร่วมกนัปรับปรุง

พฒันาเป้าหมายขององค์การ ยอ่มขจดัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์

ของงานร่วมกนั มีการทาํงานท่ีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั 

 4. ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy) เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระต่อความ

รับผดิชอบในการทาํงานมีอาํนาจหนา้ท่ีและความสามารถในการทาํงานสาํหรับงานของแต่ละบุคคล 

ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ในการตดัสินใจในงาน

ของตนเอง ซ่ึงจะทาํให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เต็มความรับผิดชอบท่ี

ตนไดรั้บ16 

 ไบร์ยแมน (Bryman) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมีผลต่อทศันคติ

การปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้4 ประการคือ 

1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วม ควรจะตอ้งทาํใหแ้นวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความ

ชดัเจนยิง่ข้ึน และบรรยากาศจะมีลกัษณะความไม่เป็นทางการมากวา่ 

2. จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีเขาเห็นค่า ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชา

ควรเพิ่มเป้าหมายส่วนบุคคล (individual  goal) กบัเป้าหมายองคก์าร 

                                                           
16Swansburg, Management and Leadership for Nurse Managers, 391- 394. 
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3.  ผูมี้ส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถา้มีแรงจูงใจ และความเป็นอิสระเพิ่มข้ึน

ซ่ึงจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมากข้ึน 

4. เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี ego - involved17 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 นกัวิชาการหลายท่านพิจารณาถึงความคุม้ค่าและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมซ่ึงคาํนึงถึงเร่ืองของ ตน้ทุนดา้นเวลา และตน้ทุนทางจิตใจ เวลาเป็นตน้ทุนท่ีสําคญัอย่างหน่ึง

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นัน่หมายถึง การตดัสินใจแบบเผด็จการจะใชเ้วลาของผูบ้ริหารเพียง

อย่างเดียวและสามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นค่าแรงงานทางตรงย่อมจะตํ่ากว่าการ   

ตดัสินใจแบบมีส่วนร่วมผูบ้ริหารแบบเผด็จการอาจจะใชเ้วลาค่อนขา้งมากในการคิดและตดัสินใจ

เพื่อดาํเนินการตรงขา้มกบัผูบ้ริหารซ่ึงบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกคนร่วมกนัตดัสินใจและทุกคน

เห็นชอบในการตดัสินใจนั้น นอกจากน้ีวิธีการควบคุมและระเบียบวิธีปฏิบติังานต่างๆ ท่ีถูกสร้าง

ข้ึนมา โดยผูบ้ริหารแบบเผด็จการทาํให้เกิดการทาํงานเป็นจาํนวนมาก ความล่าช้าและขอ้เสียอ่ืนๆ

ของการรวมอาํนาจในการตดัสินใจ การยึดถือระเบียบปฏิบติังานเหล่าน้ี  และการทาํงานเป็นส่ิงท่ี

ตอ้งใชเ้วลา  ดงันั้นตน้ทุนเวลาทั้งหมดของการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วมจะนอ้ยกวา่ตน้ทุนเวลา

ของวิธีการแบบเผด็จการสําหรับตน้ทุนทางจิตใจ   ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาจจะรู้สึกว่าถูกคุกคามโดย

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรู้ในการตดัสินใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  อาจจะขดัแยง้กบัการรับรู้ทาง

ทบบาทเก่ียวกบัตวัเองและงานของผูบ้ริหาร พวกเขาอาจจะมองวา่เป็นสัญญาณของความอ่อนแอ

ของผูบ้งัคบับญัชา  การไม่ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมทาํให้เกิดการกระตุน้ทุนทางจิตใจ ดว้ย 

ตน้ทุนเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความห่างเหิน ความคบัอกคบัใจ กาํลงัใจตํ่า และขาดการติดส่ือสาร ตน้ทุน ของ

โอกาสท่ีเสียไปจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งนาํมาพิจารณา18  นอกจากน้ีแลว้ประโยชน์ของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมยงัช่วยให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีกว่า ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตดัสินใจในองคก์ารให้ดีข้ึน 

การแก้ปัญหาด้วยกลุ่มทําให้การวิเคราะห์ปัญหาและการสร้างทางเลือกแก้ปัญหา ความคิด

สร้างสรรค์ในกระบวนการตดัสินใจและความผูกพนัต่อการปฏิบติัตามการตดัสินใจมีมากกว่า 

เพราะพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตดัสินใจ ซ่ึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานดีข้ึน 

การตดัสินใจทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานสูงข้ึนเน่ืองจากผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งใน

                                                           

 17A.Bryman,  Leadership  and Organization, 139. 

 18สมยศ  นาวกีาร, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, 100 - 101. 
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กระบวนการตัดสินใจ พวกเขาย่อมมีความผูกพนัต่อผลของการตัดสินใจท่ีต้องการให้บรรลุ

เป้าหมาย ความผูกพนัจึงนาํไปสู่ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีสูงข้ึน ในส่วนของกาํลงัใจและความ

พอใจในงานท่ีทาํเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 

สาํหรับการลาออกจากงานการขาดงานและความเฉ่ือยชาก็นอ้ยลง เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกวา่

ไดรั้บการยอมรับความผกูพนัต่องานและความพอใจงานท่ีทาํมีมากข้ึน ฉะนั้นความรู้สึกห่างเหิน คบั

อกคับใจและความไม่พอใจด้วยการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถแก้ปัญหาน้ีได้และ

ประการสุดท้ายกล่าวถึงเร่ืองการติดต่อและการยุติความขดัแยง้ ซ่ึงความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีดีต่อ

องค์การถ้าหากความขัดแย้งถูกจัดการอย่างถูกต้อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้มีการ

ติดต่อส่ือสารในการยติุความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเปิดเผย ในกรอบของการมีส่วนร่วม19 

สวอนส์เบิร์ก  (Swansburg) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

                   1. ไดรั้บความไวว้างใจกนัสูง และใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 2.  เป็นการใหค้วามสาํคญัของตาํแหน่งงานทุกงาน และทุกคนมีความเสมอภาคกนั 

                   3.  ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีความรับผดิชอบมากข้ึน 

 4. ลดความสับสนในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานโดยการปรับปรุงการ

ติดต่อส่ือสารใหดี้ข้ึน 

 5. นิเทศงานด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานได้วินิจฉัยและแก้ปัญหา   ให้

ผูป้ฏิบติังานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเป็นการพฒันาอาชีพ 

 6.  มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานมากข้ึน 

 7.  ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ 

      8.  เพิ่มประสิทธิภาพในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 

 9. การทาํงานเป็นทีมทาํให้ผูป้ฏิบติังานร่วมมือกนัเพิ่มแรงจูงใจและความคิดริเร่ิมใน

การทาํงาน 

 10. ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 

 11. ลดการขาดงาน 

      12. เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรู้

ในงานใหม้ากข้ึน 

 13.  เพิ่มขวญัและแรงจูงใจในการทาํงาน เพิ่มความกระตือรือร้นในการเขา้มามีส่วนร่วม

ในการบริหารงานของผูป้ฏิบติังาน 

                                                           

      19เร่ืองเดียวกนั, 101- 102. 
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 14. ไดรั้บความคิดใหม่ๆ ในการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

 15. แสดงใหเ้ห็นถึงผูน้าํท่ีมีความสามารถ 

      16. เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารคือตอ้งการใหบุ้คลากรเป็นมืออาชีพ 

 17. ลดการหมุนเวยีนเปล่ียนงาน และสร้างความมัน่คงในงาน 

 18. เพิ่มความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร จากการท่ีมีทศันคติต่อองคก์ารในทางท่ีดี 

 19. การทาํงานนอกเวลาลดลง 

 20. ตน้ทุนในการบริหารลดลง 

 21. เพิ่มความพึงพอใจในการทาํงาน เกิดความรู้สึกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะวา่การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยใหเ้พิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้

ขององคก์าร การปรับตวัและการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ20 

 

การทาํงานเป็นทมี 

 

ความหมายของการทาํงานเป็นทมี 

การบริหารงานยุคใหม่นั้ นมุ่งการทาํงานระหว่างบุคคล  มุ่งการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  ความร่วมมือกนัและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั  โดย

มุ่งการพฒันาทกัษะการทาํงานเป็นทีมใหดี้ข้ึน  ซ่ึงจะตอ้งมีการปรับปรุงท่ีต่อเน่ืองตลอดเวลาและมุ่ง

ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้21  การสร้างพฒันาทีมงานจึงเป็นเคร่ืองมือพฒันาองค์กร

อยา่งหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในสถานการณ์ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง  ซ่ึงวิธีการน้ีเป็น

การผสานความแตกต่างของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ  ความรู้  และประสบการณ์ให้

สอดคล้องเป็นอนัหน่ึงเดียวกนัเพื่อแก้ปัญหา  เช่น  การผสมผสานทกัษะความสามารถของนัก

ฟุตบอลทั้งทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกนั  โดยนกัการศึกษาและนกับริหารหลายๆท่านไดใ้ห้ความหมาย

และแนวคิดของทีมและทีมงานไว ้เช่น เคียท (Keith) กล่าวว่าทีม หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลหน่ึงท่ี

ทาํกิจกรรมหน่ึงโดยมีการร่วมมือกนัเพื่อท่ีจะหาทางพฒันากิจการนั้นๆให้กา้วหน้ายิ่งข้ึนไป  และ

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้22  ฮิวส์  (Hues) เห็นว่า หมายถึงกลุ่มท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมี

เป้าหมายการทาํงานร่วมกันหรือหมายถึงกลุ่มท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีหน้าท่ีสัมพนัธ์กนั  และ

                                                           

 20Russell C. Swansburg,  Management and Leadership for Nurse Managers, 399. 

      21รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, ภาวะผูน้าํ (กรุงเทพมหานคร : ธนธชัการพิมพ,์ 2544), 151 

 22Davis Keith, Human Behavioral at work : Organization behavior, 466. 
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หมายถึงกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นทางการมาร่วมปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม

วตัถุประสงค ์ และงานดงักล่าวไม่สามารถสาํเร็จไดโ้ดยบุคคลเพียงคนเดียว23  วดูค็อก (Wood cock) 

กล่าวถึงความหมายของการทีมไวว้่า ทีมคือกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมีการแลกเปล่ียนวตัถุประสงค์

ทัว่ไป และเป็นผูท่ี้ตอ้งการจะทาํงานร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ทีมไม่ใช่เป็นกระบวนการ

รวมกลุ่มกนัทางสังคมเพื่อความบนัเทิง และไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มผูฟั้งเพื่อตอ้งการท่ีจะรับฟังเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงหรือเพื่อเรียนรู้     สภาสามญั (house of common) และคณะกรรมการ (committee) ไม่

จดัวา่เป็นทีม เน่ืองจากประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความสนใจแตกต่างกนัเฉพาะกลุ่มบ่อยคร้ังท่ีดูเหมือน

มีการแลกเปล่ียนร่วมกนั แต่เม่ือพิจารณาดูแลว้ปราศจากขอ้ตกลงท่ีผกูมดัท่ีจะมีกิจกรรมร่วมกนั 24  

ลูทานส์ (Luthans) กล่าวถึงความหมายของทีมวา่หมายถึงกลุ่มท่ีมีการทาํงานร่วมกนัและมีการจูงใจ

เกิดข้ึน การทาํงานเป็นทีม มีความแตกต่างกบัการทาํงานเป็นกลุ่มผลการทาํงานของกลุ่มเป็นไปตาม

หนา้ท่ีท่ีแต่ละคนไดรั้บมอบหมายให้ทาํ แต่ผลของการทาํงานเป็นทีมเกิดข้ึนทั้งผลงานท่ีไดรั้บและ

ผลงานท่ีทาํร่วมกนั (collective work-products)  ซ่ึงหมายถึงเป็นการทาํงานร่วมกนัท่ีตอ้งมีสมาชิก

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป25   ส่วนรอบบิ้น (Robbins) กล่าววา่ทีม คือ การรวมกนัของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

ซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์และการข้ึนต่อกนั  โดยผูท่ี้เป็นสมาชิกของทีมจะมีเป้าหมายเฉพาะร่วมกนั26 และใน

ส่วนของนกัการศึกษาไทยท่ีใหค้วามหมายของทีม เช่น เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ  กล่าววา่  ทีม  คือ  

กลุ่มบุคคลท่ีมีการแบ่งสรรหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งกนั  ทาํงานประสานสอดคลอ้งกนัเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั  โดยต่างคนต่างมีพนัธะความผกูพนัต่อกนั27  สอดคลอ้ง

กบัชาญชัย  อาจิณสมาจาร กล่าวคือ ทีมคือกลุ่มคนท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั  และต้องการทาํงาน

ร่วมกนัเพื่อให้จุดมุ่งหมายสัมฤทธ์ิผลทีมไม่ใช่การรวมตวักนัทางสังคม  ท่ีคนพบปะกนัเพื่อความ

สนุกสนาน  ไม่ใช่กลุ่มคนท่ีมานัง่ฟังรายงาน  สมาชิกรัฐสภาก็ไม่ใช่ทีม  เพราะสมาชิกกลุ่มไม่ไดมี้

                                                           

 23Edgar R.  Hues, “Team Building” Organization Development : Progress and  

Perspective (New York : McMillan Publishing Co., 1982 ), 199. 
24Mick Woodcock , Organization Development Through Team  building  (Great 

Britain : Gower Publishing Co., 1981), 3 - 4. 

      25F.luthans, Organization Behavior, 7th ed. (Singapore : McGraw-Hill 

International,1995), 216. 

 26Stephen P. Robbins, Essentials of Organization Behavior, 4th ed., 88. 

 27เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, ขอ้คิดเพื่อการทาํงานเป็นทีม (กรุงเทพฯ: ซคัเซสมีเดีย, 

2546), 24. 
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จุดมุ่งหมายร่วมกนั28 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  ทีมคือกลุ่มคนหรือคณะบุคคลท่ีมารวมกลุ่มกนัดว้ยเหตุผล

ใดๆ เพื่อร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ส่วนการทาํงานเป็นทีมนั้ น ดักลาส (Douglas)  กล่าวว่าทีมงานเป็นกลุ่มของคนท่ี

ประสานงานกนัเพื่อปฏิบติังานใดงานหน่ึงหรือหลายๆงานท่ีทาํคนเดียวไม่ได ้ แต่ทีมงานมิใช่การ

รวมกลุ่มกนัโดยทัว่ไป  แต่เป็นกลุ่มเฉพาะ29  แคทเทล (Cattle) กล่าววา่การทาํงานเป็นทีมเป็นการ

รวบรวมมวลอินทรียซ่ึ์งยงัคงมีอยู ่ เพื่อสร้างความพึงพอใจและสนองความพึงพอใจและสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกในทีมงาน30  ทิศนา  แขมมณี  กล่าวว่า  การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  คือ  การท่ี

หลายบุคคลมาทาํงานดว้ยกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยา่งเดียวกนั  ทุกคนในทีมมีใจตรงกนั  ทาํงาน

ร่วมกนัให้เต็มท่ีสุดฝีมือและประสานงานกนัอย่างดี  เพื่อแก้ปัญหาให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์31  

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ  มีความเห็นวา่  การทาํงานเป็นทีมเป็นการทาํงานร่วมกนั  โดยทุกคนมี

ส่วนร่วมผลกัดนัให้งานท่ีทาํนั้นไปถึงเป้าหมายเดียวกนั  โดยไม่มีการเอาตวัเองเป็นจุดศูนยก์ลาง  

แต่เป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงานเสมอ  มีการเสริมจุดแข็งและลดจุดดอ้ยของกนัและ

กนั  การทาํงานเป็นทีมจึงเป็นเหมือนการต่อภาพจิกซอวท่ี์ทุกช้ินส่วนของภาพมีความสําคญัท่ีเม่ือ

นาํมาต่อรวมกนัก็จะไดภ้าพท่ีสวยงาม32   

 ส่วนทิศนา  แขมมณียงัได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของการทาํงานเป็นทีมนั้นตอ้ง

ประกอบไปด้วยปัจจัย  6  ประการคือ  1) ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน 2)  ต้องมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน  3)  มีการติดต่อส่ือสารกนัภายในกลุ่ม  4) มีการร่วมมือประสานงานกนัในกลุ่ม  5)  มี

การตดัสินใจร่วมกนั  6)  มีผลประโยชน์ร่วมกนั และหากรวมกลุ่มแลว้ขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงแลว้  

การรวมกลุ่มนั้นคือการรวมกลุ่มกนัธรรมดาไม่ใช่ลกัษณะของการทาํงานเป็นทีม33 

                                                           

      28ชาญชยั  อาจิณสมาจาร, เทคนิคการพฒันาทีมงาน (กรุงเทพฯ : บริษทัพิมพดี์ จาํกดั, 

2548), 10. 
29Tom Douglas, Group : Understanding People Gathered Together, 3rd ed. (New York 

: Rout ledge a Division of Rout ledge, Chapman and Hall, 1988 ), 123 - 137. 

 30Raymond Cattle, “New Concepts of Measuring Leadership in Terms of Group 

Syntality,” Human Relation Vol. 4 (1991) : 161 - 184. 

 31ทิศนา  แขมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 11. 

     32เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, ขอ้คิดเพื่อการทาํงานเป็นทีม, 25-26. 

 33ทิศนา แขมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 10. 
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 สรุปแนวคิดเก่ียวกบัทีมงานไดว้า่  การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมนั้นควรมีการสร้างจุดหมาย

และร่วมกันเป็นเจ้าของงาน  และมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน  มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานร่วมกันเป็นระยะ  ทั้ งการประเมินผลตนเองและเพื่อนร่วมงาน  ทั้ งน้ีเพื่อให้ทีมงาน

ปฏิบติังานไดก้า้วหนา้  นอกจากน้ี  ทีมงานจะมีขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งยุติธรรมให้สมาชิกทุกคนถือ

ปฏิบติั  มีกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ใหค้นไดร่้วมมือใกลชิ้ดและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

                                                                                                             

ความสําคัญของการทาํงานเป็นทมี 

 ปัจจุบนัทั้งในองคก์รของรัฐและเอกชน   ให้การยอมรับและนิยมการบริหารงานโดยยึด

หลกัการทาํงานร่วมกนั  โดยการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  มีการสร้างทีมงาน

ใหแ้ขง็แกร่ง  เพื่อเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนเห็นความสาํคญัของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  ซ่ึงจะส่งผล

ใหก้ารทาํงานนั้นบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รอยา่งมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพไดจ้ะเห็น

ไดว้า่  ความสําคญัของการทาํงานเป็นทีมตั้งแต่ระดบัเล็กไปจนถึงระดบัชาตินั้น  มีความสําคญัมาก  

หากสังคมกลุ่มเล็กๆ  ไม่สามารถท่ีจะร่วมงานกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ประเทศชาติซ่ึงเป็น

ผลรวมของกลุ่มสังคมเล็กเหล่าน้ีก็คงไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้นอกจากน้ี  นักบริหารและ

นกัจิตวทิยาองคก์รหลายคนท่ีเห็นความสําคญัของการทาํงานเป็นทีม  ทั้งน้ีเน่ืองจากการทาํงานเป็น

ทีมจะตอ้งระดมความคิด  และความสามารถท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลมาประสานสอดคลอ้งกนั  

เม่ือประสานกนัอย่างเหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้การทาํงานท่ีตอ้งใช้ความสามารถหลายๆด้านจึง

สามารถดาํเนินไปได้ด้วยดีความสําคญัของการทาํงานเป็นทีมนั้นเป็นเร่ืองท่ีเห็นได้ทัว่ไป  แต่

เพื่อใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นอยา่งเด่นชดั  จึงขอประมวลเหตุผลมากกล่าวใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  ดงัน้ี   

 1. มนุษยทุ์กคนมีความจาํกดัในเร่ือง  การทาํงานแต่เพียงคนเดียวให้สําเร็จนั้นยอ่มเป็น

การยากโดยเฉพาะในงานใหญ่ๆ  กาํลงัเพียงคนเดียวนั้นไม่จาํเป็นตอ้งพึ่งพากาํลงั  พึ่งแรงผูอ่ื้น  ดงั

คาํสุภาษิตโบราณกล่าววา่  “งานใดหากเหลือกาํลงัลาก   ให้ออกปากบอกเขาช่วยแบกหาม”  ดงันั้น  

การทาํงานเป็นทีมจึงเป็นเร่ืองจาํเป็น  โดยเฉพาะการทาํงานใหญ่ๆหรือท่ีสลบัซบัซอ้น 

 2. มนุษยทุ์กคนมีความจาํกดั  และความแตกต่างเร่ืองสติปัญญา  ความสามารถในการ

คิดจะทาํใดๆหัวเดียวยอ่มจะสู้หลายหัวไม่ไดเ้พราะหลายหวัสามารถช่วยกนัคิด  ช่วยกนัดูให้กวา้ง

ข้ึนรอบคอบข้ึน 

 3. มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวลาํพงัไม่ได ้ จาํเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ

กนั  การท่ีมนุษยไ์ดซ่ื้อวา่เป็นสัตวส์ังคมน้ีก็เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
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กบัผูอ่ื้น  การท่ีมนุษยมี์โอกาสท่ีจะอยู่และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  จึงเป็นการสนองความตอ้งการขั้น

พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์

 4. ลกัษณะของสังคมปัจจุบนั  เป็นสังคมท่ีต้องทาํงานร่วมกันในทุกระดับและทุก

องค์กร  หากเราไม่มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีมแลว้ก็จะเกิดปัญหาไปในทุกระดบัและทุก

องคก์ร  เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยูแ่ละความเจริญกา้วหนา้ของสถาบนัและของประเทศ 

 5. การทาํงานเป็นทีม  ให้ผลงานท่ีดีกว่าการทาํงานเด่ียว  เน่ืองจากการมารวมตวักนั

เป็นทีมนั้นมีความหมายมากกวา่การนาํบุคคลมารวมกนั  ตวัอยา่งท่ีไดท้ดลองในประเทศญ่ีปุ่น  เม่ือ

ใหค้นงาน 1 คนประกอบรองเทา้ 3 คู่ต่อวนั  ดงันั้นคนงาน  10  คน จะประกอบรองเทา้ 30  คู่ต่อวนั  

แต่ถา้ใหค้นงาน  10  คน  น้ีทาํงานเป็นทีม  ทีมงานน้ีสามารถประกอบรองเทา้ได ้ 50  คู่ต่อวนั  จาก

การทดลองน้ีช้ีให้เห็นชดัวา่  การทาํงานเป็นทีมให้ผลดีกวา่และมากกวา่การทาํงานแบบต่างคนต่าง

ทาํ 

 6. การท่ีบุคคลไดมี้โอกาสรวมกลุ่มกนัทาํงานเป็นทีมช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้จากผูอ่ื้น

เกิดเป็นความเจริญงอกงามแห่งตนข้ึน  ในขณะเดียวกนัความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่ม

เจริญงอกงามตามไปดว้ย  แสดงให้เห็นถึงความจาํเป็นและความสําคญัของการทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีม  หากมีการฝึกฝนปฏิบติัตนให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยงัมี

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมร่วมกนั34   

 

หลกัการในการทาํงานเป็นทมี 

 ทีมงานประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคลหลายประเภทซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิด  

ความเป็นอยู ่ ความรู้  ความสามารถ  ภูมิหลงั  วิธีการเขา้ถึงปัญหาและส่ิงต่างๆอีกมากมาย  ดงันั้น  

หากกลุ่มบุคคลหรือทีมงานเหล่าน้ีตอ้งทาํงานร่วมกนัหรือทาํงานเป็นทีม  ในกิจกรรมหน่ึงกิจกรรม

ใดองคก์รแลว้หากการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นไม่คาํนึงถึงหลกัการในการทาํงานเป็นทีมแลว้ การทาํงานนั้น

ยอ่มประสบความสาํเร็จและบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ เพราะหลกัการทาํงานเป็นทีมจะเป็นตวัช้ีให้เห็น

ถึงแนวทางในการปฏิบติัและหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูท่ี้อยูใ่นทีม  ไดช่้วยใหก้ารทาํงานเป็นทีมดาํเนิน

ไปอยา่งราบร่ืนและเกิดประสิทธิผล  ดงัแนวคิดของวาร์นีย ์ (Vamey)  ไดเ้สนอหลกัในการทาํงาน

เป็นทีมไวด้งัน้ี  1) บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีมมีความเขา้ใจอนัดีต่อกลุ่ม  2)  เขา้ใจทกัษะ

ของทีมและบทบาทหนา้ท่ีทั้งหมดขององค์กร  3)  เพิ่มการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกทุกคนใน

                                                           

 34เร่ืองเดียวกนั, 11-12. 
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ทีมเก่ียวกบัประเด็นต่างๆซ่ึงทาํให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ  4)  มีการสนบัสนุนระหวา่งสมาชิกภายใน

กลุ่มด้วยกนัเป็นอย่างมาก  5)  เขา้ใจในกระบวนการกลุ่มพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลงต่างๆ

ภายในกลุ่ม  เพื่อการทาํงานดว้ยกนัอย่างใกลชิ้ด  6)  มีแนวทางการทาํงานอยา่มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  ในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นทีม  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน           

7)  ความสามารถในการใช้ความคิดท่ีแตกต่างกนัให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทาํลาย 8)  มีความ

ร่วมมือประสานงานกนัระหว่างสมาชิก  ลดการแข่งขนัเพื่อเอาชนะ  9)  การเพิ่มสมรรถภาพของ

กลุ่มในการทาํงานร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และ  10)  มีความรู้สึกดีต่อกนั

และกนัระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม35  สอดคล้องกบัแคทเซนบาชและดกัลาส (Katzenbach and 

Douglas)  ท่ีเสนอแนวทางในการสร้างทีมงาน ดงัน้ี  1)  กาํหนดทิศทางอย่างเร่งด่วน  สมาชิกทีม 

ตอ้งการความแน่นอนในการตั้งวตัถุประสงค ์และความคาดหวงัของทีมซ่ึงจะตอ้งมีตวับ่งช้ีท่ีชดัเจน

ท่ีจะเป็นแนวทางในการทาํงานให้บรรลุผลสําเร็จได้  2)  การเลือกสมาชิกทีม  ควรจดัให้อยู่บน

พื้นฐานของทกัษะและศกัยภาพท่ีมีอยู ่ และทีมจาํเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีจะทาํให้เกิดความสมบูรณ์ข้ึน

ภายในทีม 3  ประการ คือ  ทกัษะทางเทคนิคในหน้าท่ีงานทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

และทกัษะระหวา่บุคคล  3)การประชุมหรือพบปะกนัคร้ังแรก  ตอ้งทาํดว้ยความพิถีพิถนัดว้ยความ

ตั้งใจ  เพื่อสร้างความประทบัใจให้เกิดข้ึน  มีกาํหนดระยะเวลาให้ทุกคนรู้แน่นอน และมีการย ํ้า

เตือนโดยผูน้ําทีม  หรือ  ผูบ้ริหารอาํนาจหน้าท่ีคอยดูแลภายในทีม  ทั้ งน้ี  ผูบ้ริหาร จะต้องให้

ความสาํคญัต่อส่ิงท่ีตนไดพ้ดูแลว้ดว้ย  4)  ตั้งกฎในการปฏิบติัใหช้ดัเจน  การพฒันาทีมท่ีแทจ้ริงโดย

นาํกฎเกณฑม์าช่วยใหเ้ขาพบกบัความสาํเร็จในเร่ืองวตัถุประสงค ์ และจุดมุ่งหมายในการปฏิบติังาน  

จุดเน้นท่ีควรสนบัสนุนคือ  การเปิดเผยจริงใจต่อกนั  การสร้างให้เกิดความไวว้างใจในกนัและกนั  

การมีขอ้ตกลงร่วมกนัอยา่งมีความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน  5)  จุดมุ่งหมายและความเหมาะสม

ในการปฏิบติังานท่ีตั้งข้ึน  จะไม่ยึดติดกบัผูบ้ริหาร  แต่จะตั้งข้ึนโดยสมาชิกมีส่วนร่วม  เพื่อให้เกิด

ความสาํเร็จตามท่ีไดต้ั้งจุดมุ่งหมายไว ้ 6)  สร้างความทา้ทายให้กบักลุ่มในการทาํงานดว้ย วิชยั  โถ

สุวรรณจินดา  ได้เสนอหลกัปฏิบติัการทาํงานเป็นทีมไว ้ 1)  ทีมต้องมีอุดมการณ์ท่ีแน่นอนซ่ึง

สมาชิกทุกคนยอมรับ  2)  ถือความถูกตอ้งท่ีไม่จาํเป็นตอ้งถูกใจ   3)  ประนีประนอมโดยมีนํ้ าใจของ

ความช่วยเหลือ  เพื่อบรรลุเป้าหมายรวมเดียวกนั 4)  อภยัซ่ึงกนัและกนั  5)  อย่าพยายามเอาเปรียบ

                                                           

 35Glenn H. Varney, Organization Development for Managers (Mass : Addisonwesly, 

1977), 154 - 155. 
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กนั  6)  ถือวา่ทุกคนมีความสําคญัเท่ากนั  7)  เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตวัของผูอ่ื้น  8)  อย่า

เด่นแต่คนเดียวตอ้งเด่นทั้งทีม  9)  ถือวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นของธรรมดา 10)  เม่ือมีปัญหาหรือไม่

พอใจอย่าเก็บเอาไวห้รืออย่าไปพูดลบัหลงั  แต่ให้นาํปัญหามาพูดให้เขา้ใจกนั  11)  รู้จกัแบ่งงาน

และประสานงานกนั  2)  มีความคิดเป็นอิสระในการทาํงานพอสมควร  13)  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือ

ระเบียบของทีมอยา่งเคร่งครัด  14)  ยอมรับผดิเม่ือทาํผิด  15)  เม่ือมีการขดัแยง้กนัในกลุ่ม  ให้ถือวา่

เป็นการมองปัญหากนัคนละดา้น36   

 จากแนวความคิดขา้งตน้น้ี  พอจะประมวลหลกัการทาํงานเป็นทีมได้ดงัน้ี  คือ  มีการ

กาํหนดเป้าหมายวตัถุประสงคร่์วมกนัและเป็นไปอยา่งชดัเจนสมาชิกทุกคนยอมรับและรับผิดชอบ

ในเป้าหมายนั้น  จาํนวนสมาชิกมีพอสมควรท่ีจะทาํให้เขา้ใจและติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกทัว่ถึงกนั  

มีการติดต่อส่ือสารกนัอย่างเปิดเผย  มีความไวเ้น้ือเช่ือใจ  ร่วมมือร่วมใจและประสานกนัระหว่าง

สมาชิก  มีการยอมรับและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัในด้านความคิดและการให้ความสามารถ  มี

ความเขา้ใจและร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา การตดัสินใจเก่ียวกบังานและความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลเพื่อใหก้ารทาํงานเป็นทีมไดด้าํเนินไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีกลุ่มตอ้งการ 

 

องค์ประกอบการทาํงานเป็นทมี 

 ลกัษณะของทีมงานท่ีดีนั้น  จาํเป็นตอ้งมีส่ิงต่างๆทั้งท่ีเป็นทางการ  (formal  structure)  

และไม่เป็นทางการ  (informal  behavior)  เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั  จากการศึกษาเมโย  (Mayo)  

พบวา่ประกอบดว้ย 1)  ผูบ้งัคบับญัชายอ่มมีผลประโยชน์และช่ือเสียงส่วนตวัอยูแ่ลว้ในความสําเร็จ

ของแต่ละคนท่ีเป็นสมาชิกในทีม  2)  เขายอ่มจะมีความภาคภูมิใจท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในผลงานของ

ทีม  3)  เขาเป็นผูช่้วยเหลือใหท้าํงานดว้ยกนั  เพื่อกาํหนดเง่ือนไขต่างๆข้ึนดว้ยตนเองของสมาชิกใน

กลุ่ม  4)  เขายอ่มช่วยตรวจสอบข่าวสารยอ้นกลบั  (feedback)  ในปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5) 

ทีมยอ่มมีส่วนรวมในความสาํเร็จของเขาเอง  และภูมิใจท่ีบุคคลภายนอกให้ความสนใจในผลงานท่ี

พวกเขาในกลุ่มได้ร่วมกันทาํข้ึนมา  6)  ทีมไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกกดดันและบังคบัให้มีการ

เปล่ียนแปลง  7) ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงแต่ละคร้ังทีมจะไดรั้บการปรึกษาหารือ  8)  การพฒันา

ของทีมในแต่ละคร้ังเขายอ่มมีความรู้สึกเช่ือมัน่และยกยอ่ง37        

                                                           

 36วิชยั  โถสุวรรณจินดา, “หวัหนา้งานยุคใหม่” ,วารสารขา้ราชการครู 50, 9 (กรกฎาคม 

2543) : 41 - 46. 

 37Elton Mayo,  The Human Problems of an Industrial Civilization (Boston : Harvard 

University, 1954), 84 - 85. 
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 เคียท  (Keith)   กล่าวว่ามีองค์ประกอบใหญ่  3  ประการ  คือ  1) องค์ประกอบด้าน

สมาชิกประกอบดว้ยมีเจตคติท่ีดีและตั้งใจทาํงาน  มีมนุษยสัมพนัธ์  2)  องคป์ระกอบดา้นผูน้าํกลุ่ม  

ประกอบดว้ยผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี  มีความสามารถ  ขจดัความขดัแยง้ของทีม  มีเทคนิคในการจูงใจ

สมาชิกเอาใจใส่ทีมเพิ่มพูนความรู้ให้สมาชิกมีความเช่ือมัน่ในงานท่ีทาํ  มีความเขา้ใจ  พฤติกรรม

ของสมาชิก  มีความรอบรู้ในเร่ืองการวางแผน  การปฏิบติังานและการติดตามผล  3)  องคป์ระกอบ

ดา้นจดัการทีม  ประกอบดว้ยการมีเป้าหมายของทีมท่ีชดัเจน  มีขอบเขตแน่นอน  มีกลไกยอ้นกลบั

เพื่อปรับปรุงผลงานมีวิธีการทาํงานของกลุ่มอย่างมีระบบท่ีสมาชิกเข้าใจดี  มีรูปแบบและการ

ประสานงานอย่างดีเกิดการยึดเหน่ียวกนัในทีม  มีการแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอและการ

จดัการเง่ือนไขในการเสริมพลงัของทีมใหดี้38      

 ทศพร  ประเสริฐสุข  กล่าวไวค้ลา้ยคลึงกบัเดวิส  คือ  1)  องคป์ระกอบดา้นสมาชิกใน

ทีมมีเจตนาท่ีดีและตั้งใจทาํงาน  มีทกัษะในการทาํงาน  มีความร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งดี

และมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  2)  องคป์ระกอบดา้นผูน้าํทีม  มีผูน้าํท่ีมีความสุข  มีคุณสมบติัท่ีดี  รู้จกัการ

ใช้กระบวนการจูงใจ    เอาใจใส่ต่อทีมโดยการเพิ่มพูนความรู้ให้สมาชิกในทีมเพื่อให้เกิดความ

เช่ือมัน่ในการทาํงาน  ใชข้อ้ขดัแยง้เพื่อการเสริมสร้าง  3)  องคป์ระกอบดา้นการจดัรูปแบบกลุ่ม  มี

เป้าหมายชัดเจน  มีขอบเขตแน่นอน  มีกลไกยอ้นกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน  มีระบบระเบียบท่ี

สมาชิกเขา้ใจดีจดัรูปแบบให้ประสานงานให้ดีเกิดความยึดเหน่ียวในทีมแสวงหาวิธีการท่ีเหมาะสม

อยู่เสมอและจดัเง่ือนไขในการเสริมแรงให้ดี39    ส่วนทิศนา  แขมมณี  กล่าวถึงองค์ประกอบไวท่ี้มี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัของเดวสิและทศพร ประเสริฐสุข คือมี 3  องคป์ระกอบ  คือ  1)  องคป์ระกอบ

ดา้นผูน้าํทีม  ผูน้าํเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัมากในการดาํเนินงานของทีม  ถา้ขาดผูน้าํก็เหมือนขาด

แกนกลางในการทาํงาน   2)  องค์ประกอบดา้นสมาชิกกลุ่มถา้ผูน้าํดี  แต่สมาชิกไม่เต็มใจปฏิบติั

หรือเขา้ใจจุดมุ่งหมายต่างกนั  ต่างคนต่างทาํงานก็จะไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย  จึงจาํเป็นตอ้งให้เขา้ใจ

จุดประสงคร่์วมกนัร่วมมือกนัทาํงาน  3)  องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ  ถึงแม ้2ส่วนหลกัจะดี  แต่

ถา้ไม่มีการวางแผนการทาํงานท่ีดีหรือมีการติดต่อส่ือสารไม่ดีก็จะไม่เกิดผลสาํเร็จ40   

 

 

 

                                                           

      38Davis Keith, Human  Behavioral  at  work  :  Organization  behavior,  446-447. 

 39ทศพร  ประเสริฐสุข,  จิตวทิยาการทาํงานร่วมกนั (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 4-5. 

      40ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 12-13. 
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1.  องค์ประกอบด้านผู้นําทมี 

 ผูน้าํ คือบุคคลใดบุคคลหน่ึงในบุคคลหลายคนท่ีมีอาํนาจ  อิทธิพล  หรือมีความสามารถ

ในการจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น  ความต้องการ หรือคําสั่งของเขาได้ 41  โดยใช้

กระบวนการติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้42 ดงันั้นการเป็น

ผูน้าํ  คือ  การเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการกลุ่มบุคลิกภาพและผลท่ีเกิดข้ึน  ศิลปะของการทาํให้

เกิดการยินยอม  การใช้อิทธิพล  การกระทาํหรือพฤติกรรมรูปแบบหน่ึงของการเกล้ียกล่อมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพลงัอาํนาจซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงเพื่อบรรลุจุดประสงคข์องงาน  หรือ

เป็นผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความแตกต่างของบทบาทและมีความคิดริเร่ิมในการทาํงาน43 

ผูน้ําทีมหรือหัวหน้าทีมจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จหรือล้มเหลว  

เน่ืองจากว่าการท่ีสมาชิกทุกคนเรียนรู้ท่ีจะทาํงานร่วมกัน กลุ่มต้องการเป็นผูน้ําท่ีมีทกัษะผูน้ํา  

เพราะผู ้นําท่ีมีความสามารถเป็นปัจจัยเร่ิมต้นของความสําเร็จ 44  องค์ประกอบด้านผู ้นําทีม  

ประกอบด้วยคุณลักษณะ  บทบาทหรือพฤติกรรม  และภาวะผูน้ําของผู ้นําทีม  ในส่วนของ

คุณลกัษณะในการทาํงานเป็นทีม  ไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวม้ากมาย  เช่นบาร์นาร์ด  (Bamard)  ไดก้าํหนด

คุณลักษณะท่ีดีของผูน้ํา  คือ  1)  มีความสดช่ืนและอดทน  2)  ความสามารถในการตัดสินใจ          

3) ความสามารถในการจูงใจ 4) ความรับผิดชอบ5)สติปัญญาฉลาด 45  สต็อกดิล  (Stogdill)  ได้

กําหนดคุณลักษณะท่ีดีของผูน้ําได้คือ  1)  ร่างกายแข็งแรง    2)  ภูมิหลังทางการศึกษาและ

สถานภาพทางสังคมดี  3)  สติปัญญาฉลาด  ตดัสินใจดี  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร          

4)  บุคลิกภาพเป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวัและสามารถควบคุมอารมณ์ได ้ มีความคิดสร้างสรรคเ์ช่ือมัน่ใน

ตนเอง  5)  ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยมีความรับผิดชอบขยนัและอดทน  6)  ลกัษณะทางสังคม  

                                                           

 41Robert Tannenbaum, Irving R.  Weachler,and Fred  Massarik,  Leadership  and 

Organization : A Behavior  Science  Approach (New York : McGraw-Hill, 1961), 24. 
42George R.  Terry, Principles  of  Management (Homewood,IL : Richard D. Irwin, 

1977), 410. 

 43Ralph M.  Stogdill, Hand Book of Leadership : A Survey of Theory an Research 

(New York : Free Press, 1974), 7 - 15. 

 44สมยศ  นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 

2543), 34. 

 45Chester I.  Barnard, Organization and Management (Cambridge : Harvard 

University Press, 1969), 93 - 100. 
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ปรารถนาท่ีจะร่วมงานกับผูอ่ื้น  และเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนและเข้าสังคมได้เก่ง 46  สเตตท ์ 

(Stedt)  กล่าวถึง  คุณลกัษณะของผูน้าํ  คือ 1)  ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทาํงาน  2)  เป็นท่ีพึ่งพา

และช่วยเหลือคนอ่ืนได ้ 3)  กลา้คิดกลา้ทาํ  4) มีความรับผิดชอบ  5)  มีความสามารถในการแบ่ง

งานให้ผู ้ร่วมงาน  6)  มีวินัยในตนเอง  7)  มีความคิดรวมยอด  8)  มีมนุษย์สัมพนัธ์  9)  มี

ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  10)  แข็งแรงและมีสุขภาพดี  11)  มีสติปัญญาดี  12)  มี

ความสามารถในการจดัระบบงาน  13)  มีความสามารถในการตดัสินใจท่ีดี47  ดวิเบิล  (Quible)  ได้

กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีของหัวหน้าหรือผูน้าํตอ้งประกอบดว้ย  1)  มีศิลปะในการทาํงาน 2) ฉลาด

รอบรู้กลา้ตดัสินใจ  3)  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและใส่ใจในการปรับปรุงงาน  4)  มีความซ่ือสัตย ์ 

ขยนัและมีความริเร่ิม  5)  มีความยติุธรรม  6)  สุขภาพแขง็แรง  7)ทาํงานกบัผูร่้วมงานได้48   

 จากแนวคิดในข้างต้น  สรุปได้ว่า  ผูน้ ําท่ีดีต้องมีคุณสมบติัหรือลกัษณะต่างๆหลาย

ประการ  ซ่ึงพอจะจาํแนกเป็นคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการนาํทีมในด้านการทาํงาน  เช่น  ด้านความ

รับผดิชอบ  ความกระตือรือร้นในการทาํงาน ความขยนัหมัน่เพียร  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ หรือมี  

คุณลกัษณะผูน้าํทีมท่ีเอ้ือต่อการรวมกลุ่ม  เช่น    ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  การเอาใจใส่ต่อกลุ่ม

ความหนกัแน่นความอดทน  ความกลา้หาญเด็ดขาด  ความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ให้

เป็นไปในทางสร้างสรรค ์ ถึงอยา่งไรก็เป็นการยากท่ีจะหาคุณลกัษณะดงักล่าวครบอยูใ่นบุคคลเพียง

คนเดียวเท่านั้น  ดงันั้นการฝึกฝนพฒันาและการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ  ก็สามารถทาํให้

บุคคลท่ีเป็นผูน้าํสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํท่ีดีไดเ้ช่นกนั 

 บทบาทหน้าท่ีหรือพฤติกรรมของผูน้าํทีม    มีผูแ้สดงแนวคิดท่ีสําคญัหลายท่าน   เช่น 

กริฟฟิทส์  (Griffiths)  กล่าวถึงพฤติกรรมผูน้าํท่ีดี  7  ขอ้  คือ  1)  ผูน้าํในฐานะผูมี้ความคิดริเร่ิม  

ผูน้าํตอ้งแสดงพฤติกรรมในดา้นการริเร่ิมงานใหม่ๆผูน้าํจะตอ้งทาํงานหนกัอยูเ่สมอเพื่อให้งานท่ีตน

คิดริเร่ิมทาํนั้นบรรลุผลสําเร็จ  2)  ผูน้าํในฐานะผูรู้้จกัปรับปรุงแก้ไข  ผูน้าํตอ้งมีพฤติกรรมคอย

แนะนาํกระตุน้และใหก้าํลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงการทาํงาน  หาวิธีการทาํงานใหม่ๆ  ให้

เพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ  3)  ผูน้าํในฐานะผูใ้หก้ารยอมรับนบัถือ  ผูน้าํตอ้งมีพฤติกรรมยอมรับผูท่ี้เม่ือ

                                                           
46Ralph M.  Stogdill, Handbook of Leadership : A Survey of Theory and Research,  

74 - 75. 

 47Ronald W.  Stedt, Managing Carrier Education Programs (Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice – Hall, 1974), 49 - 53. 

 48Zane K. Quible, The Administrative office Management Function,2nd ed.(N.J. : 

Winthrop Publishers,lnc., 1980), 15 - 17. 
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เขาทาํงานประสบความสําเร็จ  รู้จกัให้กาํลงัใจ  ยกยอ่งชมเชย  ยอมรับผลสําเร็จของผูร่้วมงาน  ไม่

ถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  รู้จกัตวัเองศกัยภาพท่ีแฝงอยู่ในตวัของ

ผูร่้วมงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์  เป็นผูท่ี้เข้าใจและมองเห็นปัญหาของผูร่้วมงาน  รู้จกัยกย่อง

ชมเชยทั้งต่อหน้าบุคคลอ่ืน  เม่ือเขาทาํงานสําเร็จ  4)  ผูน้าํในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลือ  หมายถึง  

ผูน้ ําต้องมีพฤติกรรมพร้อมเสมอท่ีจะให้ความช่วยเหลือผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน  5)  ผูน้าํในฐานะผูโ้น้มน้าวจิตใจ  ผูน้าํตอ้งมีพฤติกรรมสามารถพูดจาชกัจูงใจให้หมู่คณะ

ปฏิบติังานด้วยความร่วมมือร่วมใจ  และประสานสัมพนัธ์กนั  เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการใช้

ภาษาซ่ึงจะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้ผูอ่ื้นเช่ือถือ  มีศรัทธาในตน  มีความจริงใจในส่ิงท่ีตนพูด  เพื่อให้

งานมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไว ้ 6)  ผูน้ ําในฐานะประสานงาน  ผูน้ ําต้องมีพฤติกรรมในการ

กระตุน้ให้ผูร่้วมงานอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  และกระตุน้สนบัสนุนให้เกิดความ

ร่วมมือในการปฏิบติังานตามแผน  ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูป้ระสานให้คนทาํงานร่วมกนัอยา่งเต็มใจ  และ

มีความเขา้ใจดีต่อกนั  7)  ผูน้าํในฐานะผูเ้ขา้สังคมได ้ เพราะการเขา้สังคมเป็นภารกิจท่ีสําคญัของ

ผูน้าํ  ผูน้าํสามารถอยูก่บัคนทั้งในทีมและนอกทีม  โดยยอมเสียสละเวลา  และทุนทรัพยส่์วนตวัใน

บางโอกาส  เพื่อนาํบุคคลต่างๆ  เขา้มาสนบัสนุนการทาํงานในทีม49  ลิเคิร์ท  (Likert) กล่าวถึง ผูน้าํ

ของทีมตอ้งเป็นผูส้ร้างบรรยากาศใหมี้ความรักความอบอุ่นการช่วยเหลือและการร่วมแรงร่วมใจใน

การทาํงานร่วมกนั  มากกว่าท่ีจะสร้างความแตกแยก  แข่งขนัหรือต่อสู้50  อบัรามสัน (Abramson)  

กล่าววา่  ผูน้าํยคุใหม่ตอ้งมีบทบาท  3  ประการ  คือ  1)  ผูน้าํตอ้งเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 2)  ผูน้าํ

ตอ้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบการ  3)  ผูน้าํตอ้งเป็นผูน้าํคนให้เขา้ใจภารกิจการเงิน51  

ส่วนดูบริน  (Dubrin)  กล่าวถึงพฤติกรรมของผูน้ําทีมท่ีช่วยให้เกิดทีมงานท่ีมีประสิทธิผลคือ         

1)  การกาํหนดภารกิจของทีม  2)  การกําหนดบรรทัดฐานของทีมงาน  3)  การมุ่งเน้นความ

ภาคภูมิใจในความเป็นเลิศ  4)  การจดัตวัใหมี้การชุมนุมกนั  5)  การปฏิบติัต่อสมาชิกของทีมเสมือน

เป็นตวัตน้แบบของทีม  6)  การใชว้ิธีการลงมติเอกฉนัท ์ 7)  การออกแบบโครงสร้างทางกายภาพท่ี

เอ้ือต่อการส่ือสาร  8)  การกาํหนดความเร่งด่วน  การเรียกร้องมาตรฐานการทาํงานและการใชก้าร

ช้ีนาํ  9)  การมุ่งเนน้ให้เห็นคุณค่าของกลุ่มและการให้รางวลั  10)  การกระตุน้ให้มีการพฒันากลุ่ม

                                                           

 49Daniel E.  Griffiths, Human Relations in School Administration (New York : 

Macmillan, 1956), 243. 

 50Rensis Likert, New Pattern of Management, 169. 

      51Mark A.  Abramson, “In Search of The New Leadership,” Leadership Inc, 9 

(September, 1996) : 1 - 4. 
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อยา่งสมํ่าเสมอ 11)สนบัสนุนใหมี้การแข่งขนักบักลุ่มอ่ืน 12) สนบัสนุนใหมี้การใชภ้าษาเฉพาะกลุ่ม  

13)  การริเร่ิมให้มีการใชพ้ิธีเก่ียวกบัระเบียบแบบแผน  14)  รวบรวมผลยอ้นกลบัดา้นประสิทธิผล

ของทีมงาน  15)  ลดการบริหารให้มีน้อยท่ีสุด52  ส่วนประทีป  แตงเล่ียนและพรรณี  กาญจนวสิต  

เห็นว่าบทบาทของผู ้นําในองค์กรท่ีเน้นการทํางานเป็นทีมนั้ น  ผู ้นําต้องมีความรู้เก่ียวกับ

กระบวนการของทีมและสามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกของทีมได ้ เช่น  การให้ผล

ป้อนกลบัและการแกค้วามขดัแยง้  ท่ีถือวา่เป็นส่วนท่ีสาํคญัของโครงสร้างของทีมบางคร้ังท่ีผูน้าํทีม

คนหน่ึงจะตอ้งคอยดูแลทีมหลายๆทีม  หากขาดผูน้าํท่ีดีแลว้การปฏิบติังานของทีมอาจหลุดไปจาก

กรอบจากส่ิงท่ีควรจะเป็น หรือเกิดความขดัแยง้ได ้53  บีทเทล  (Bethel) กล่าววา่  บทบาทของผูน้าํท่ี

สําคญัในทีม  คือ  1)  การสร้างความเช่ือถือ  และสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีม  2)  ช้ีนาํสมาชิกของทีม

และสมาชิกของกลุ่มเพื่อใหเ้กิดผลการดาํเนินงานในระดบัท่ีสูง  3)  สนบัสนุนและช่วยเหลือในเร่ือง

การตดัสินในอนัเกิดการทาํงานของทีม  4)  เพิ่มศกัยภาพและความสามารถของทีมให้มากข้ึน        

5)  สร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าให้กบัทีม  6)  คาดหวงั  ช้ีนาํในการเปล่ียนแปลง  และ

พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน  7) จูงใจ  นาํทีมสู่การดาํเนินงานท่ีมีระดบัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ  8)  มอบหมายและ

มอบอาํนาจใหส้มาชิกของทีมทาํงานของตนใหส้าํเร็จ  9)  สนบัสนุนสมาชิกของทีมให้ขจดังานท่ีไม่

สําคญัออกไป54  ส่วนทิศนา  แขมมณี  แสดงความเห็นว่า  ในการทาํงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มนั้น  

สามารถจาํแนกบทบาทหน้าท่ีของผูน้าํออกได้เป็น  2 ประเภท  คือ  บทบาทเก่ียวกบัการทาํงาน  

(task function)  ได้แก่  บทบาทของผูน้ําในการท่ีจะนํากลุ่มให้สามารถทาํงานออกมาให้เป็น

ผลสําเร็จตามเป้าหมาย  และบทบาทเก่ียวกบัการรวมกลุ่ม  (maintenance  function)  คือ  บทบาท

ของผูน้าํในการช่วยให้กลุ่มมีกาํลงัใจ  มีความพึงพอใจท่ีจะทาํงานร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวไม่

แตกแยกไปเสียก่อนท่ีจะทาํงานสาํเร็จผลออกมา  ดงัน้ี55   

 1.  บทบาทของผูน้าํเก่ียวกบัการทาํงาน  (task  function)  ไดแ้ก่ 

           1.1  ทาํความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของการทาํงานและช่วยใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจตรงกนั 

                                                           

 52Andrew J.  Dubrin, Leadership Research Finding, Practice and Skills (Houghton : 

Mifflin Company,1998), 225. 

 53ประทีป  แตงเล่ียนและพรรณี  กาญจนะวสิต, พฒันาทีมงานในพฤติกรรมศาสตร์      

(ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 40.  (อดัสาํเนา) 

 54Sheila Murry Bethel, “ A Leader is a Team Builder,” Food Management 35, 3          

( March, 2000 ), 26. 

      55ทิศนา  แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 16-17. 
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           1.2  วางแผนงานและขั้นตอนการทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงาน 

           1.3  แบ่งงานและมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม 

           1.4  ริเร่ิมความคิดใหม่ๆใหก้บัทีมงานหรือกระตุน้ทีมงานใหริ้เร่ิมความคิดใหม่ๆ 

           1.5  แสวงหาขอ้มูลและใหข้อ้มูล  หรือ ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

           1.6  ช่วยกลุ่มใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั  ในขอ้มูล  ท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จของงาน 

      1.7  ช่วยประสานความคิดและขอ้มูลของผูร่้วมงาน ใหเ้กิดประโยชน์ต่อเป้าหมาย 

           1.8  ช่วยขจดัปัญหาต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

                        1.9  ติดตามงาน  ประเมินและสรุปงานเป็นระยะๆตลอดจนแจง้ใหผู้ร่้วมงานทราบ 

           1.10 ควบคุมมาตรฐานผลงานของกลุ่มหรือทีมงาน 

           1.11 ประเมินผลงานเม่ืองานสาํเร็จและปรับปรุงงาน 

 2.  บทบาทของผูน้าํเก่ียวกบัการรวมกลุ่ม (maintenance   function)  ไดแ้ก่ 

      2.1 จดัระเบียบและควบคุมระเบียบของทีม  เพื่อช่วยให้ทุกคนไดมี้โอกาสทดัเทียม

กนัในการแสดงความคิดเห็น  ช่วยให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ไม่วุ่นวายเพราะมี

ระเบียบควบคุมไว ้ ทาํให้ทีมสามารถนาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  ไม่แตกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่ม

นอ้ย 

           2.2  ดูแลเอาใจใส่สมาชิกกลุ่มให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดง

ความสามารถอยา่งทัว่ถึง  เพื่อช่วยให้ทุกคนมีความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า  มีประโยชน์ต่อทีมทาํให้

เกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและตอ้งการทาํงานใหก้ลุ่ม 

           2.3 รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอยา่งทัว่ถึง  การท่ีผูน้าํรับฟัง

และนาํส่ิงท่ีฟังมาพิจารณา  ไม่ละทิ้งไปเฉยๆ  จะทาํใหส้มาชิกผูร่้วมงานมีความรู้สึกภูมิใจและพอใจ

ตอ้งการท่ีจะช่วยทีมมากข้ึนไปอีก 

           2.4   ช่วยทาํความกระจ่างให้แก่กลุ่ม  ในเร่ืองการส่ือความหมายในการทาํงานทุก

คร้ังมกัประสบปัญหาของการเขา้ใจไม่ตรงกนัในเร่ืองการส่ือความ  ความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัน้ีอาจ

เป็นสาเหตุทาํให้สมาชิกเกิดความขุ่นขอ้งหมองใจกนัและแตกแยกกนัได ้ ผูน้าํจึงจาํเป็นตอ้งคอย

สังเกต 

           2.5   สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นมิตรให้เกิดข้ึนในทีม  สร้างบรรยากาศท่ี

ปลอดภยัจากความกลวัและความรู้สึกวา่จะถูกตดัสินหรือถูกมองไปในทางท่ีไม่ถูก  บรรยากาศใน

ลกัษณะน้ีจะช่วยใหส้มาชิกกลุ่มไม่เกิดความรู้สึกแตกแยกตวัเองออกไปจากกลุ่ม 
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           2.6   ขจดัหรือลดความขดัแยง้ต่างๆในทีม  เพราะความขดัแยง้เป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํ

ให้ทีมแตกแยกหากผูน้าํไม่สามารถท่ีจะช่วยเร่ืองน้ีได ้ พลงัจากความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ

ทีมก็จะลดนอ้ยลง  จนอาจเป็นผลทาํใหที้มไม่สามารถรวมตวักนั  ท่ีจะทาํใหง้านสาํเร็จได ้

     บทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํมีความสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องทีมทาํให้ทีมสามารถรวมตวักนั

เพื่อทาํงานให้บรรลุผลสําเร็จได ้ หากผูน้าํสามารถแสดงบทบาทหน้าท่ีของตนตามท่ีกล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมก็เป็นท่ีคาดหวงัไดว้า่ผูน้าํนั้นจะสามารถนาํกลุ่มหรือทีมงานของตนไปสู่

เป้าหมายไดอ้ย่างดี และในส่วนสุดทา้ย  คือ  ภาวะผูน้าํ  ในการดาํเนินงานขององค์การสามารถ

บรรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีประสิทธิภาพเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบ้ริหารนัน่เอง คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน เช่น  เบนนิส  (Bennis)  

กล่าวว่า  ภาวะผูน้าํ  คือ  กระบวนการซ่ึงบุคคลหน่ึงสามารถชักนาํให้ใตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม

แนวทางท่ีเขาประสงค์56    เช่นเดียวกนักบัเมอร์เฟทและคณะ  (Morphet  and  others)  ท่ีวา่  ภาวะ

ผูน้าํเป็นการใช้อิทธิพล  พฤติกรรม  ความเช่ือและเป้าหมายของผูน้าํในองค์กรนั้น  เพื่อจูงใจให้

บุคคลอ่ืนๆร่วมมือในการปฏิบติังาน57ส่วนฟลิฟเนอร์ และเพรสทสั (Pliffnerand Presthus) ท่ีกล่าว

ว่าภาวะผูน้าํเป็นการชกันาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามเป้าหมายโดยอาศยัความสัมพนัธ์ท่ี

ผูน้าํมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างกนั58  สอดคลอ้งกบัเฮอร์เซยแ์ละบลงัชาร์ด  (Hersey  

and  Blanchard) กล่าวว่า  ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลในการปฏิบติังานของ

บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ท่ีกําหนดให้  ถ้าสถานการณ์

เปล่ียนแปลงภาวะผูน้าํในรูปของกระบวนการก็ตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ย59   

 จะเห็นไดว้า่  คาํนิยามน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงองคก์ารใดองคก์ารหน่ึง  เม่ือบุคคลหน่ึงพยายาม

ใชอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของอีกบุคคลหน่ึงหรือกลุ่ม  ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง  ภาวะผูน้าํ

                                                           

 56Warren G. Bennis, “ Leadership Theory and administrative Behavior : The Problem 

of Authority,” Administrative Science Quarterly 1,3 (December, 1959) : 259. 

 57Edgar L.  Morphed and others, Educational Organizational and Administration : 

Concepts, Practices and Issues, 2nd ed. (Englewood Cliffs : Prentice – Hall,1976), 122 

 58John M. Pliffner and Robert V.  Presthus, Public Administration, 3nd ed. (New York 

: Free Press, 1974), 110-115. 

 59Paul Hersay and Kenneth H.  Blanchard, Management of Organization Behavior 

(New Delhi : Prentice-Hall of India Private Limited, 1974), 68. 
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ก็เกิดข้ึนทนัที  และจากการศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํระยะแรก  มหาวิทยาลยัโอไฮโอ  ไดแ้บ่งมิติ

ของความเป็นผูน้าํ  2  มิติ  คือ1)  มิติมุ่งงาน  (initiating  structure)  เป็นผูน้าํท่ีเนน้งาน  มกัชอบสั่ง

การควบคุมงานสูง มุ่งแต่ผลงาน 2)มิติมุ่งคน(consideration) เป็นผูน้าํท่ีสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

แบบเพื่อนร่วมงาน  มีความเห็นใจเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน  เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั  ตรงกบัการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมิชิแกน  ไดเ้กิดรูปแบบผูน้าํ  2  แบบคือ แบบมุ่งงาน (job-centered  leadership style) 

และแบบมุ่งคน (employee-centered leadership  style)60 ส่วนลิเคิร์ท (Likert) นกัจิตวิทยาองคก์รท่ี

สําคญัคนหน่ึงคน้พบว่ารูปแบบของภาวะผูน้าํ  มีผลกระทบโดยตรงต่อการทาํงาน  คือ  ผูน้าํท่ีเอา

ลูกนอ้งเป็นหลกัของการทาํงาน  (employee-centered)  จะสร้างระบบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลได้มากกว่าผูน้าํท่ีมุ่งงานเป็นหลกั (job-centered) 61  ส่วนเบล็คและมูตนั  (Blake 

and Mouton)  ไดส้ร้างกรอบของการบริหารแบบตาข่าย (Grid)  ซ่ึงเสนอขอ้โตแ้ยง้วา่  การมุ่งเน้น

ดา้นคนและการผลิตในระบบบริหาร  เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดควบคู่ไปมากกว่าท่ีจะแยกออกจากกนัโดย

เด็ดขาด  ผูน้าํจะตอ้งประสานองคป์ระกอบต่างๆเพื่อใหเ้กิดผลผลิตสูงสุด62   

 ถึงแมก้ารศึกษาหลายกรณีช้ีใหเ้ห็นวา่  ยงัไม่มีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนเก่ียวกบัประสิทธิผลของ

ผูน้าํแต่ละอยา่ง  เพียงแต่ช้ีใหเ้ห็นวา่  ผูน้าํมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการทาํงาน    ขวญัและ

กาํลงัใจของกลุ่ม  เน่ืองจากภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการพลวตัท่ีแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ซ่ึง

เปล่ียนไปตามตวัผูน้าํ  ตวัผูต้ามและสถานการณ์ปัจจุบนั  การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํจึงเน้นไป

ทางดา้นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้ และสามารถปรังปรุงแบบภาวะผูน้าํเขา้กบัแต่ละสถานการณ์ไดดี้

และและเช่ือกนัว่าสามารถปรับปรุงบทบาทภาวะผูน้าํให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนไดด้ว้ยการศึกษา  

การฝึกอบรมและการพฒันาเพื่อใหก้ารปฏิบติังานของทีมมีประสิทธิผล 

 

2.  องค์ประกอบเกีย่วกบัสมาชิกของทมี 

 ในการทาํงานเป็นทีม  นอกจากผูน้าํทีมจะมีความสําคญัต่อประสิทธิผลของทีมแล้ว

สมาชิกของทีมก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั  ซ่ึงแมว้่าทีมจะมีผูน้าํท่ีดีสักเพียงใด  แต่ถา้สมาชิกทีม

                                                           

     60มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, องคก์ารและการจดัการ, หน่วยท่ี 6-11 (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพบ์ริษทัสามารถมวลชนจาํกดั, 2543), 230-232. 

     61Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill, 1976), 4-10. 

 62Robert R. Blake and Jane S. Mouton, The New Managerial Grid (Houston : Guilt 

Publishing, 1987), 11. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

45 

 

 

ขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทและหน้าท่ีสมาชิกท่ีดีแล้ว  การทาํงานเป็นทีมก็ทีมก็มกัจะไม่

ประสบความสาํเร็จ  เน่ืองจากกลุ่มเป็นกาํลงัสาํคญัของทีม 

 สมาชิกทีม  หมายถึง  ผูร่้วมงานทุกคนในทีมท่ีมีเป้าหมายในทีมท่ีมีเป้าหมายในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัและมีภาระความรับผิดชอบร่วมกนัอนัจะทาํให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย  เพื่อ

ประโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม  โดยทัว่ไปสามารถแบ่งสมาชิกในทีมงานออกไดเ้ป็น  2  แบบ  ตาม

ลกัษณะของการทาํงาน  คือ 1)  ประเภทขาดประสิทธิภาพ  (poor  performance)  จะมีความกระดา้ง

กระด้างกระเด่ือง  ปฏิเสธท่ีจะทาํงาน  ไร้ความสามารถ  ขาดงาน  ไม่ซ่ือสัตยแ์ละมีผลงานไม่

สมํ่าเสมอ  2)  ประเภททาํงานมีประสิทธิภาพ  (effective  performance)  มีความขยนัหมัน่เพียร    

รักการทาํงาน มีความรับผดิชอบสูง มีเหตุผลและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือสมํ่าเสมอ   นอกจากนั้น

ในทีมงานท่ีดี  สมาชิกทีมงานจาํเป็นตอ้งมีสมบติัพิเศษท่ีจะส่งเสริมประสิทธิภาพและก่อให้เกิด

ภาวะท่ีช่วยลดและประสานความขดัแยง้ใหเ้กิดสัมพนัธภาพเชิงร่วมมือข้ึน  ทิศนา แขมมณี กล่าวถึง

คุณสมบติัของสมาชิกกลุ่มท่ีดี  คือ  1)  มีความเขา้ใจและกระตือรือร้นท่ีจะทาํงาน  2)  มีความเขา้ใจ

ในบทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มท่ีดี  3)  มีความรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีของตน  เพื่อให้งาน

บรรลุตามเป้าหมาย  4)  มีลกัษณะความเป็นประชาธิปไตย ใจกวา้ง  ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น  รู้จกัใชเ้หตุผลเคารพผูอ่ื้นและยอมรับมติของกลุ่ม  เป็นตน้  และ  5)  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตนเกินไป63   

 สมาชิกท่ีดีจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ในบทบาทหน้าท่ีของตน  อนัจะช่วยเอ้ือให้

การทาํงานบรรลุผลสําเร็จ  เบนส์และเชียทส์  (Benne and Sheats)  กล่าววา่โดยทัว่ไป  สมาชิกของ

ทีมจะมีบทบาท 3 บทบาท  คือ 1)  บทบาทเก่ียวกบังาน  (task  role) คือ  บทบาทท่ีสมาชิกพึงกระทาํ

เพื่อช่วยให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่  1.1) ผูเ้ร่ิม  (contributing)  1.2) ผูแ้สวงหาขอ้มูลหรือ

ความคิดเห็น (information or opinion seeking) 1.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือความคิดเห็น (information or 

opinion  giving) 1.4) ผูช้ี้แจงแสดงเหตุผล (clarifying) 1.5)  ผูส้รุป  ผูป้ระเมินผล  (summarizing  

evaluating)  1.6)  ผูก้าํหนดมาตรฐาน (standard  setting)  1.7)  ผูป้ฏิบติัการ  (acting  as  procedural  

technical)  2)  บทบาทในการรวมกลุ่ม  (maintenance  role)  คือ  บทบาทท่ีสมาชิกพึงกระทาํเพื่อให้

กลุ่มรวมตวัอยูไ่ด ้ ไดแ้ก่  2.1) ผูส้นบัสนุน ผูก้ระตุน้ (supporting,  encouraging)  2.2)  ผูค้วบคุมการ

สนทนา  (gate-keeping)  2.3)  ผูป้ระนีประนอม (compromising)  2.4)  ผูส้ังเกตการณ์และให้คาํติ

ชม  (observing  and  providing  feedback)  2.5)  ผูผ้อ่นคลายความตรึงเครียด  (tension  reducing)64 

                                                           

 63ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 21-25. 

 64เร่ืองเดียวกนั, 25-26. 
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และ   3) บทบาทของสมาชิกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานเป็นทีม (self-oriented  system)  คือ  

บทบาทท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ตนเองเป็นหลกั  ไดแ้ก่  3.1)  ผูค้ลอ้ยตาม  (following)   3.2)   ผู ้

ขดัขวาง  (blocking)  3.3)  ผูก้า้วร้าว  (aggressive)  3.4)  ผูช้อบคุยเร่ืองจุกจิกหยุมหยิม  (nitpicking)  

3.5)  ผูว้างอาํนาจ  (dominating)  3.6)  ผูเ้รียกร้องการยกยอ่ง (recognition  seeking)  3.7)ผูผ้กูขาด  

(Monopolizing) 3.8)  ผูเ้รียกร้องความเห็น  (sympathy  seeking)  และ 3.9) ผูถ้อนตวัและหลีกเล่ียง

การมีส่วนร่วมในงานของทีม  (Withdrawing  and  avoiding  involvement)65 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่  บทบาทของสมาชิกในการทาํงานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อ

ความสําเร็จของทีม  และนอกเหนือจากการมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกท่ีดี

ของทีมแล้วสมาชิกในทีมควรมีแนวคิดท่ี ถูกต้องเ ก่ียวกับการทําหน้า ท่ีสมาชิกท่ี ดี  ดัง ท่ี                  

ทิศนา  แขมมณี  ไดก้ล่าวไว ้ คือ  1)  สมาชิกพึงตระหนกัวา่บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกท่ีดีของทีมนั้น

มีหลายบทบาท  ไม่ไดมี้บทบาทเดียว  แต่ยงัมีบทบาทอ่ืนๆท่ีสมาชิกยงัสามารถช่วยเหลือทีมไดอี้ก  

2) สมาชิกท่ีดีไม่ควรจาํกัดบทบาทของตนเท่าท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น ควรมีการวิเคราะห์

สถานการณ์และความต้องการของกลุ่ม  และแสดงบทบาทช่วยเหลือกลุ่มตามความจาํเป็นนั้น        

3)  สมาชิกท่ีดีไม่ควรจาํกดับทบาทเท่าท่ีตนมีความถนดั  ควรพยายามใชป้ระสบการณ์  ฝึกฝนและ

พฒันาตนเองให้มีทักษะในการทาํงานอ่ืนๆของทีม เพื่อความเจริญงอกงามส่วนตนและเพื่อ

ประโยชน์แก่ทีม  4)  ทีมจะมีพลงัและมีการพฒันามากข้ึน หากมีการหมุนเวยีนเปล่ียนบทบาทกนั66   

 

3. องค์ประกอบเกีย่วกบักระบวนการทมี 

 กระบวนการทาํงาน หมายถึง ขั้นตอนและวิธีการทาํงาน ซ่ึงควรประกอบดว้ยขั้นตอนท่ี

สําคญัๆ ดังนั้น 1) การกาํหนดจุดมุ่งหมายการทาํงานท่ีชัดเจนและมีขอบเขตท่ีแน่นอน  2) การ

วางแผนงานอยา่งเป็นระบบและสมาชิกของทีมเขา้ใจทุกคน   3) การปฏิบติังานตามแผนท่ีมีรูปแบบ

และมีการประสานงานกนัอย่างดีภายในทีม   4) การประเมินผลและปรับปรุงงาน เพื่อให้ไดข้อ้มูล

ยอ้นกลบั (feedback in formation) มาช่วยในการปรับปรุงงานหรือการแสวงหาวิธีการใหม่ท่ีดีกวา่67 

มีการแสวงหาวิธีท่ีดีและเหมาะสมอยู่เสมอ ทิศทางในการทาํงานชดัเจน สามารถกาํหนดวิธีการ

ประสานงานการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมนอกจากน้ี การจดัรูปแบบของทีมงานยงัมีส่ิงสําคญัท่ีพึง

                                                           

 65Kenneth D.  Benne and Paul Sheats, อา้งถึงใน Judith Gordon and Associates,  

Management and Organization Behavior, 516. 

 66ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการทาํงานเป็นทีมและการจดัการเรียนการสอน, 28-29. 

 67เร่ืองเดียวกนั, 31. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

47 

 

 

พิจารณาอีกคือ 1) ลกัษณะของกลุ่มหรือทีมงาน และขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ี

ตอ้งปฏิบติั 2) การจดัให้มีเป้าหมายของการทาํงานร่วมท่ีตรงกนัชดัเจนและมีการกาํหนดขั้นตอน

การทาํงานท่ีแน่นอน 3) การจดัใหมี้การประสานงานกนัในลกัษณะท่ีเป็นการร่วมมือกนัทาํงานไปสู่

เป้าหมายร่วมกนัของสมาชิกทุกคนในทีมงาน ไม่ใช่แข่งขนักนัทาํงานมีการจดัให้มีการจดัให้มีการ

แสวงหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขหรือแสวงหาวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสมว่าโดยการประชุมหรือการ

ปรึกษาหารือกนัในรูปแบบต่างๆ 

 วูดค็อก (Woodcock)  ได้กล่าวถึงกระบวนการทีม ท่ีทําให้การทํางานเป็นทีมมี

ประสิทธิภาพ (effective teamwork) มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 11 ประการคือ 1) บทบาทท่ีสมดุล 

(balanced roles)  2) วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (clear objective and 

agree goals) 3) การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา (openness and confrontation)    

4) การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (support and trust)  5) ความร่วมมือและการใช้ความ

ขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์(cooperation and conflict) 6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจน (sound procedures) 

7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (appropriate leadership) 8) การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ 

(regular review) 9) การพฒันาตนเอง (individual development) 10) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม  

(sound inter-group relation) 11)  การส่ือสารท่ีดี (good communications)68 

 1.  บทบาทท่ีสมดุล (balanced roles) คือการผสมผสานความแตกต่างของความสามารถ

โดยใชค้วามแตกต่างของบุคลิกภาพและวธีิการท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  ตอ้งอาศยั

ความกลมกลืนและบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน ซ่ึงคล้ายพ่อครัวท่ีจะเลือกชนิดของ

เคร่ืองปรุง ปรุงอาหารจะตอ้งมัน่ใจในคุณภาพและปริมาณ ผูบ้ริหารท่ีจะสร้างทีมงานจะตอ้งหาจุด

สมดุลสูงสุดของทกัษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม โดยการวิเคราะห์จากบทบาทท่ีจาํเป็น

ในการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปน้ี 

2.  วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (clear objective and agreed 

goals) ทีมงานจะมีความมัน่คงและปฏิบติังานไดมี้คุณภาพเพียงใด ปัจจยัสําคญัประการหน่ึงคือการ

มีวิธีการไปสู่เป้าหมายร่วมกนั ทีมตอ้งรู้ว่ากาํลงัทาํอะไร ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย

และเป้าหมาย69 การท่ีคนเราจะทาํงานใหเ้สร็จตามวตัถุประสงคไ์ดน้ั้น ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะไดรั้บหรือ

วตัถุประสงคน์ั้นนบัเป็นส่ิงแรกท่ีเราคาํนึงถึงคนเราจะถูกมดัอยูก่บัวตัถุประสงค ์ถา้หน่วยงานต่างๆ 

                                                           

 68Mick Woodcock , Team Development Manual, 2nd (Great Britain : Gower 

Publishing Co., 1989), 75 - 116. 

 69โอษฐ ์ วารีรักษ,์ “ การทาํงานเป็นทีม,”  สายสัมพนัธ์ 38, 2 (กุมภาพนัธ์ 2535) : 17 - 19. 
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ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการอภิปรายในวตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งความเห็นด้วย 

อุปสรรคประการ สําคญัท่ีเป็นตวัขวางในเร่ืองของการให้มีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนและเห็นดว้ยกบั

เป้าหมายมี 4 ประการคือ 1) แนวโน้มในการประเมินผลการปฏิบติังาน ตามความคิดเห็นของ

บุคลากรจะวดัการทาํงานมากกว่าผลงาน 2) ทั้งหัวหน้าและลูกน้องขาดทกัษะในการตั้งเป้าหมาย

การดาํเนินงาน 3) ไม่มีการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของกระบวนการชัดเจน สมาชิกส่วนใหญ่

ยอมรับในการจดัการและแก้ปัญหา ซ่ึงจะได้ผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ สอดคล้องกับท่ีสเตียร์ 

(Steers)  เสนอว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการปฏิบติังานท่ีดีในองคก์ร ขอ้หน่ึง คือ ตอ้งมีความชดัเจนของ

บทบาท และยอมรับในงานท่ีถูกมอบหมายซ่ึงเป็นจาํเป็น การรู้ขอบข่ายของงานท่ีตอ้งปฏิบติัและ

การเขา้ใจในงานของตน ยอมรับการทาํงานดว้ยความเต็มใจ ยอ่มช่วยให้การทาํงานดาํเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิผล70 

 3.  การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหา (openness and confrontation) 

การมีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกภายในทีมจะแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัความสนใจและ

ปัญหาต่างๆ โดยปราศจากความกลวัการเยาะเยย้ หรือการแกเ้ผด็ใดๆ ไม่เคยมีทีมไหนท่ีทาํงานอยา่ง

มีประสิทธิโดยท่ีสมาชิกภายในทีมไม่มีความเขา้ใจกนั  ท่ีใดท่ีสมาชิกไม่สามารถแสดงออกไดอ้ยา่ง

เปิดเผย ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ก็จะหดหายไปทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะไม่

หลีกเล่ียงปัญหาท่ีเล็กน้อยหรือปัญหาท่ีไม่พอใจ ทีมงานจะตอ้งเผชิญปัญหาเหล่านั้นอย่างจริงใจ

และเต็มใจ เราจะไดรู้้ว่าการเปิดเผยและการเผชิญหน้ากนัเพื่อจะไดมี้การปรับปรุงเม่ือมีเหตุการณ์

เหล่าน้ีเกิดข้ึน 1) ไดป้รับปรุงการติดต่อส่ือสารและให้ขอ้ติชม 2) เพิ่มการรู้จกัตนเอง 3) การใช้ขอ้

ขดัแยง้ท่ีสร้างสรรค ์4) เพิ่มพนูการฟังและมีความกระตือรือร้น 

 4. การสนับสนุนและความไวว้างใจต่อกนั(support and trust) การสนับสนุนและ

ไวว้างใจกนัโดยธรรมชาติแลว้ตอ้งไปดว้ยกนั จะมีคุณค่าอยา่งมากกบับุคลิกภาพของความสัมพนัธ์

ของมนุษย ์เพราะถา้ปราศจากอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ไม่สามารถจะอยูไ่ดท้ ั้งสองอยา่ง จะไดผ้ลสําเร็จ

อย่างดีท่ีสุด  ถ้าสมาชิกแต่ละคนในทีมไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องปกป้องงานท่ีเขารับผิดชอบ

สมาชิกรู้สึกวา่สามารถพดูไดอ้ยา่งตรงไปตรงมากบัสมาชิกในทีมอ่ืนๆ ไดท้ั้งดีและไม่ดี คนเราไม่วา่

จะคนในครอบครัวหรือในท่ีทาํงานก็ตามไม่เคยจะแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย

เท่าๆกนั ปัญหาท่ีทาํให้การสนบัสนุนไม่ประสบความสําเร็จ ประการหน่ึงก็คือ การท่ีคนเรามีความ

แตกต่างกนัในหลายๆดา้น เช่น การศึกษา ครอบครัว ค่านิยม ความมุ่งหวงั ซ่ึงทาํให้การส่ือสารไป

                                                           

 70Richard M.  Steers, Organization Effectiveness : A Behavior View (Boston : Hall 

Imitational, 1977), 126. 
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ไม่ถึงผูรั้บ การสนบัสนุนกนัไม่เกิดประการท่ีสองท่ีเป็นอุปสรรคในการสนบัสนุนกนัก็คือการแข่ง

ในฝ่ายท่ีตน้สังกดัอยู ่ประการท่ีสามคือการบงัคบั ให้ยอมรับเป้าหมายและ มาตรฐานการปฏิบติังาน

ของคนอ่ืนท่ีไม่มีส่วนร่วมดว้ย  

 5.   ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์(cooperation and conflict) 

ความร่วมมือคือ การท่ีแต่ละคนถูกมอบหมายงานและพร้อมท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานท่ีเขาทาํและ

พร้อมท่ีจะแบ่งปันทกัษะ รวมทั้งสารสนเทศกบัคนอ่ืนๆ ใช้ความคิดทุกคนในทีม โดยจะเปิดเผย

จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง  ถา้หากการไวใ้จกนัและการเปิดเผยไม่มีในทีมแลว้ความร่วมมือก็จะไม่

เกิดข้ึน ส่ิงสําคญัก็คือบุคลากรสามารถพูดไดอ้ย่างเปิดเผยโดยปราศจากความกลวัว่าโง่ ผูน้าํกลุ่ม

หรือทีมจะตอ้งทาํงานอยา่งหนกั  ในอนัท่ีจะทาํให้เกิดความร่วมมือ เพราะถา้ปราศจากความร่วมมือ

เสียแลว้ การทาํงานท่ีแทจ้ริง จะไม่มีเม่ือบรรยากาศของการทาํงานท่ีเต็มไปดว้ยความร่วมมือของ

สมาชิกท่ีพร้อมจะเก่ียวขอ้งกนั มีขอ้ผกูพนัข่าวสารจะถูกแบ่งปันมากกวา่การปิดบงั แต่ละคนจะฟัง

ความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ความร่วมมือน้ีสนบัสนุนให้บุคลากรมีขวญักาํลงัใจสูง แต่ละคนยอมรับ

จุดอ่อนจุดแข็งซ่ึงกนัและกนั ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ จะถูกนาํมาใช้โดยทีม

ส่วนความขดัแยง้ท่ีเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัความร่วมมือหรือความไม่เป็นทิศทางเดียวกนัของแต่ละ

คนและกลุ่มคน ซ่ึงมกัจะก่อให้เกิดความตึงเครียด ความกดดนั และความคบัขอ้งใจ71 ซ่ึงมกัจะมี

สาเหตุมาจาก 1) การขดัแยง้ในเป้าหมาย 2) การแย่งชิงทรัพยากร 3) ค่านิยมและผลประโยชน์

ต่างกัน 4) การข้ึนอยู่ระหว่างกันของงาน 5) ความคลุมเครือไม่ชัดเจนในบทบาท   6) การ

ติดต่อส่ือสารท่ีไม่ดี 7)การมีสถานภาพท่ีหลากหลายและขดักนัเอง 8) คุณลกัษณะหรือธรรมชาติ

ของบุคคล  9) การรับรู้หรือทศันคติเก่ียวกบัความขดัแยง้ 10) การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร72 เป็น

ความจริงวา่ถา้ทีมงานมีความขดัแยง้อยูเ่ป็นประจาํก็เป็นการยากท่ีจะทาํให้ประสบผลสําเร็จ สําหรับ

ความขดัแยง้นั้นมี 2 ด้านคือด้านแรกเป็นความขดัแยง้ท่ีทาํลายและไม่ดี อีกด้านหน่ึงเป็นความ

ขดัแยง้ในทางสร้างสรรคแ์ละเป็นส่ิงท่ีดี ดงันั้นการบริหารจดัการกบัความขดัแยง้จึงมีความสําคญัใน

การทาํงานเป็นทีม ซ่ึงวธีิการบริหารความขดัแยง้หลายๆอยา่งอาจจะสามารถจดัการกบัความขดัแยง้

ท่ีนาํไปสู่ผลลพัธ์ท่ีสร้างสรรคไ์ด ้วธีิการบางอยา่งมุ่งเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล

ในความขดัแยง้ วธีิการบางอยา่งมุ่งเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ในการทาํงานท่ียุง่ยากระหวา่งบุคคล 

วิธีการบางอย่างมุ่งเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรและสถานการณ์ท่ีสร้างความขัดแย้ง ซ่ึง            

                                                           

 71Stephen P.  Robbins, Essentials of Organization Behavior, 168. 

 72วนัชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), 163-166.  
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วนัชยั  มีชาติ  ไดร้วบรวมวิธีการบริหารจดัการความขดัแยง้ไวคื้อ 1) การบงัคบั (force) เป็นวิธีการ

แกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงมีอาํนาจเหนือกว่าฝ่ายตรงขา้ม 2) การถอนตวั (withdrawal) และ

การหลีกเล่ียง (avoid) เป็นการหลีกเล่ียงหรือถอนตวัจากบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้อยู ่

3) การปรับให้เรียบ (smooth) เป็นวิธีการไกล่เกล่ียความขดัแยง้ ยึดหลกัการประสานงานและความ

สงบเรียบร้อยขององค์กร 4) การแข่งขนั (competition) เป็นการแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีมุ่งการบรรลุ

เป้าหมายของตนเองช้ีนาํใหค้นอ่ืนคลอ้ยตามดว้ยความตอ้งการของตนเอง     5) การประนีประนอม

(compromise) เป็นวิธีการลดความขดัแยง้ของบุคคลให้ลดลงจนอยูใ่นจุดท่ีสมดุล 6) ความร่วมมือ 

(collaborating) เป็นวิธีการท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเลือกทางท่ีก่อให้เกิดผลดีกบัทุกฝ่าย  7) การคลอ้ย

ตาม(accommodation) เป็นวิธีการท่ียอมทาํตามฝ่ายตรงขา้ม เน่ืองจากว่าผลประโยชน์ของฝ่ายตรง

ขา้มมีสูงกว่าของตนเอง 8) การใชอ้นุญาโตตุลาการ (mediation) เป็นวิธีการท่ีใช้คนกลางช่วยไกล่

เกล่ียความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 9) การใชเ้ป้าหมายระดบัท่ีสูงกวา่ (super-ordinate  goals ) เป็นการนาํ

เป้าหมายขององค์กรสูงสุดมาใช้ในการแก้ไขความขดัแยง้ 10) การแก้ปัญหาร่วมกัน (problem 

solving) เป็นวิธีการท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัแกไ้ขความขดัแยง้ร่วมกนั 11) การเพิ่มทรัพยากร

(expanding  resource) เป็นวิธีการเพิ่มหรือขยายทรัพยากรให้เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิก 

12) ระบบการอุทธรณ์ (appeals system) เป็นวิธีการท่ีมีการเปิดให้มีการร้องเรียนอยา่งเป็นทางการ

ต่อผู ้บังคับบัญชาท่ีสูงกว่า    13)  การลดการข้ึนต่อกันของงานระหว่างหน่วยงาน (reduce 

interdependence between unit) 14) การเพิ่มความสัมพนัธ์(increasing  interaction) โดยการโอน ยา้ย

ขา้มฝ่าย การจดักิจกรรมสังสรรค ์15) การรวมหน่วยงานท่ีขดัแยง้เขา้ดว้ยกนั (merging conflicting 

unit)73 นอกจากน้ีวนัชยั ไชยสิทธ์ิไดก้ล่าวถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดย 1) การสร้าง

เป้าหมายร่วมกนัสมาชิกทุกคนมีส่วนกาํหนดเป้าหมายของทีม  2) รับฟังขอ้เสนอแนะของผูร่้วมงาน

เพราะการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายมีหลายวิธี ดงันั้นเม่ือมีหลายคนเสนอความคิดเห็นจึงอาจมีการ

แนะแนวทางท่ีดีท่ีสุดรวมอยู่ด้วย 3) ตอ้งแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ให้ตรงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ถ้า

ขดัแยง้กนัดว้ยผลประโยชน์ ก็ตอ้งแกไ้ขดว้ยการช้ีแจงให้เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  4) ให้

ประเมินผลงานดว้ยการใหท้ราบวา่เป็นความสามารถของสมาชิกทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหน่ึง74  

 6.  การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม (sound procedures) 

พฤติกรรมการทาํงานของแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไป ตามความรู้ ประสบการณ์เดิม ทกัษะใน

การทํางานและทัศนะคติส่วนบุคคล ดังนั้ นจึงถือเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารท่ีจะต้องสร้างและ

                                                           

 73เร่ืองเดียวกนั, 171 - 179. 

 74วนัชยั ไชยสิทธ์ิ, สุขภาพจิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2543), 45 - 50. 
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พฒันาการทาํงานเป็นทีมอยู่เสมอ เพื่อให้แต่ละคนเห็นความสําคญัของงานและผลประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าความสําคญัของบุคคล  หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลบรรยากาศในการทาํงาน 

สภาพแวดลอ้มและการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน ส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนเสริมการทาํงานเป็นทีมทั้งส้ิน 

การตดัสินใจอาจกระทาํไดโ้ดยผูบ้ริหารคนเดียวได ้แต่ในการปฏิบติังานนั้นไม่สามารถจะกระทาํ

โดยผูบ้ริหารเพียงคนเดียว  ทีมงานท่ีดีจึงเปรียบเสมือนพลังในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารให้

ประสบความสําเร็จนั่นเอง  ส่วนวิธีการเป็นลาํดบัรองลงมา แต่ก็ยงัคิดว่าวิธีการทาํงานและการ

ตดัสินใจท่ีดี อนัจะนาํไปสู่จุดม่งหมายท่ีตอ้งการได ้อยา่งไรก็ตามก่อนท่ีจะตดัสินใจนั้น จุดมุ่งหมาย

ควรจะตอ้งมีความชดัเจนและสมาชิกทุกคนนั้นตอ้งสามารถเขา้ใจได้อย่างดี จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน

เป็นหัวใจสําคญั เพราะจะสามารถป้องกนัการเขา้ใจผิดและป้องกนัการเถียงกนั การตดัสินใจเป็น

หวัใจของการบริหาร     การตดัสินใจเป็นกระบวนการในการบริหารท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมทาง

เชาวปั์ญญา กิจกรรมดา้นการออกแบบ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก เพื่อให้ไดแ้นวทางท่ี

เหมาะสมท่ีจะนาํไปปฏิบติั75     

 7.  ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (appropriate  leadership) ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการท่ีมี

อิทธิพลและสนบัสนุนให้บุคคลอ่ืนให้ทาํงานไดอ้ย่างกระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

เป็นปัจจยัช่วยให้บุคคลหรือทีมแสดงเป้าหมายออกมาอยา่งชดัเจน  เป็นการจูงใจและยืนกรานท่ีจะ

บรรลุเป้าหมาย76 ในทีมงานโดยทัว่ไปแลว้ ไม่มีทีมไหนตอ้งการผูน้าํท่ีถาวร ทีมงานท่ีพฒันาแลว้จะ

ถูกเปล่ียนภาวะผูน้าํให้เป็นไปตามสถานการณ์ นัน่คือ จะมีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเป็นผูน้าํ

ภายในกลุ่ม การทาํงานท่ีดีนั้นตอ้งดึงเอาความสามารถของบุคลากรออกมา มิใช่ผูน้าํทีมเป็นผูท้าํเอง 

ประเด็นสําคญัท่ีทาํให้ไดผ้ลงานมากท่ีสุดก็คือการมอบหมายงาน (delegation) ซ่ึงก็คือการกาํหนด

หนา้ท่ี ความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกในทีม การมอบหมายงานไม่เพียงแต่จะทาํให้ผูบ้ริหารมีเวลา

สําหรับปัญหาอ่ืนๆ เท่านั้ น แต่ยงัเป็นการพัฒนานักบริหารท่ีแท้จริง หน่วยงานใดไม่มีการ

มอบหมายงานมกัจะมีผลงานนอ้ย ดงันั้นการไม่มอบหมายงานจึงเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงสําหรับการ

เพิ่มงาน  เราอาจพบว่าผลงานยงัอยู่ในระดับตํ่า ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความเช่ือมัน่ใน

ลูกนอ้ง  การขาดเวลาในการพฒันาบุคคล  หรือเกิดจากความกลวัผลจากการมอบหมายงาน ดงันั้น

การมอบหมายงานท่ีดีจึงควรตั้งอยูบ่นพื้นฐาน ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ง่ายๆในขอบข่ายการตรวจสอบ

                                                           

 75Herbert A.  Simon, The New Science of Management Decision (New York : Harper 

& Row, 1960), 40-41. 

      76Kathym M.  Bartol and David C. Martin, Management, 3rd ed. (Boston : Irwin 

McGraw-Hill, 1998), 414. 
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ได ้และผูท่ี้มอบหมายงานสามารถให้ได ้2) ขอบข่ายท่ีสมาชิกสามารถดาํเนินงานไดแ้ละถือวา่การ

มอบหมายงานเป็นโอกาสในการพฒันา 3) การคิดว่าการฝึกอบรมมีความจาํเป็นต่อการมอบหมาย

งาน77 สาํหรับผูน้าํทีมท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นมีคุณลกัษณะ 10 ประการดงัน้ี     1) ตอ้งเป็นคนท่ี

เช่ือถือได ้ มีความซ่ือสัตยแ์ละความเช่ือของตนเอง  2) ใชก้ารมอบหมายงานในฐานะเคร่ืองช่วยให้

ไดรั้บผลสัมฤทธ์ิและการพฒันา 3) มีความชดัเจนต่อมาตรฐานหรือวตัถุประสงค ์ 4) เต็มใจท่ีจะให้

หรือรับความไวว้างใจและจงรักภกัดี     5) มีบุคลิกท่ีแข็งขนัเพื่อคงไวซ่ึ้งการผสมผสานและฐานะ

ของทีมงานในการรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 6) ยอมรับความหวงั ความตอ้งการและเกียรติ

ศกัด์ิศรีของบุคลากร    เผชิญความจริงอยา่งตรงไปตรงมาและจากนํ้ าใสใจจริง   8)ส่งเสริมให้มีการ

พฒันาบุคลากรและพฒันาทีมงาน   9) จดัตั้งและดาํรงตาํแหน่งไวซ่ึ้งกระบวนการทาํงานท่ีดี  10) 

พยายามทาํใหก้ารทาํงานสนุกสนานและคุม้ค่า 

 8.  การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ (regular review) การทบทวนการ

บริหารงานในทีมอย่างสมํ่าเสมอ จะสามารถแก้ไขขอ้บกพร่องของทีมงาน ช่วยให้ทีมงานได ้รับ

ประสบการณ์เพิ่มข้ึน ฉะนั้นการทบทวนการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ   จึงนับว่าเป็นส่ิงสําคญัใน

หน่วยงาน หรือองคก์าร สําหรับวิธีท่ีใชก้นัมากในการทบทวนงานมี  3 วิธีดงัน้ี 1) ทีมงานทบทวน

การปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างเปิดเผยและจริงใจ  2) ใช้ผูส้ังเกตภายนอก หรือการทบทวน

กระบวนการ โดยให้บุคคลภายนอกเฝ้าสังเกตการทาํงานของทีมงานแล้วนําผลการสังเกตมา

อภิปรายร่วมกนั  3) ใชโ้ทรทศัน์วงจรปิดหรือวิดีทศัน์ โดยการบนัทึกภาพการทาํงานของทีมงาน 

แล้วสมาชิกก็วิเคราะห์การทาํงานของตนเองจากเทปวิดีทศัน์ ทีมงานท่ีมีการตรวจสอบทบทวน

ผลงานและวิธีการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ จะสามารถพฒันาประสิทธิผลของทีมงานได้ดังน้ี             

1) เช่ือมัน่ไดว้า่ความพยายามไดเ้ป็นไปในทิศทางท่ีกาํหนดไว ้ 2) ปรับปรุงการตดัสินใจ 3) เพิ่มการ

สนบัสนุน ความซ่ือสัตย ์ความเปิดเผย 4) การสร้างความชดัเจนในจุดมุ่งหมาย 5) ระบุความตอ้งการ

และโอกาสในการพฒันา  6) เพิ่มประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีม  7) ทาํให้การประชุมมี

ประโยชน์มากข้ึน 8) ลดภาวะฉุกเฉินและวิกฤติการณ์  9) เพิ่มการมีส่วนร่วมและพนัธะผกูพนัของ

ทีม78 

 9.  การพฒันาตนเอง (individual  development) หมายถึง การพฒันาเพิ่มพูนความรู้ 

ความเขา้ใจ ทกัษะความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบติังานของตนเอง ทั้งการพฒันา

                                                           

 77ชาญชยั  อาจิณสมาจาร, เทคนิคการพฒันาทีมงาน, 87. 

                78เร่ืองเดียวกนั,  89 - 90. 
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ทางดา้นร่างกายและจิตใจใหมี้สภาพท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด79 การทาํงานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนถา้หากทีมไดใ้หค้วามสนใจต่อการพฒันาตนเอง ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) วิชาชีพ คือการฝึกตนเองให้

มีความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถ จนกระทั้งมีทกัษะในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีนอกจากนั้นยงั

รวมถึงการพฒันาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกบังานและการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 2) ร่างกาย คือการ

ปรับปรุงดูแลรักษาสุขภาพร่างกายใหส้มบรูณ์แขง็แรง ปราศจากโรคภยั และ 3) สุขภาพจิต คือการ 

ฝึกฝนใหต้นเองมีจิตใจสงบมัน่คง เช่ือมัน่ในตนเอง ยดึมัน่ในศีลธรรม80  

                   ในการพฒันาบุคลากร องค์กรมกัจะมองในเร่ืองทกัษะและความรู้ท่ีแต่ละคนมีอยู่แลว้

ทาํการฝึกอบรมปรับปรุงให้ดีข้ึน อย่างไรก็ตามในวงการธุรกิจมีจาํนวนมากท่ีผูบ้ริหารมีทกัษะท่ี

เหมาะสมและมีความรู้อ่ืนๆอีมากมาย ในการบริหารภาคปฏิบติัจาํเป็นตอ้งอาศยัตวัแปรหลายๆอยา่ง 

ซ่ึงไม่เพียงแต่คาํนึงถึงเพียงความรู้เท่านั้น ได้มีผูใ้ห้ขอ้สังเกตว่าประสิทธิภาพในการทาํงานของ

คนเรานั้นมี 2 ลกัษณะ คือ มีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงและมีประสิทธิภาพในการทาํงานตํ่า  ซ่ึง

โดยปกติแลว้ไม่มีใครเลยสามารถท่ีจะเป็นขา้งใดขา้งหน่ึงของแต่ละลกัษณะไดท้ั้งหมด อยา่งไรก็

ตามทีมท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากคุณลกัษณะดงักล่าวและสนับสนุนให้

สมาชิกของทีมมีประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ไดเ้คล่ือนท่ีไปสู่ทีมท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

 10. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (sound inter-group relation) ความสําเร็จของทีมยอ่มไม่

อาจเกิดข้ึนได ้ถา้หากขาดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มหรือบุคคลความสําเร็จของการทาํงานเป็น

ทีมก็จะมีอุปสรรคหรือยากลาํบากข้ึน ดงันั้น สัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพมีดงัน้ี 1) 

แน่ใจวา่การปฏิบติัและการตดัสินใจของทีมไดรั้บการส่ือสารและมีความเขา้ใจกนั  2) ยอมรับวา่แม้

ทีมงานจะไม่เหมือนกนั ก็ไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งแยกกนั  3) พยายามเขา้ใจทศันคติของทีมงานอ่ืน

ยอมรับปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายอ่ืนๆอยา่งต่อเน่ือง  5 ) ไม่เป็นผูท่ี้มีความแข็งกระดา้งหรือด้ือร้ัน

ในการปกป้องพวกเดียวกนั 6) มีการทบทวนอาณาเขตและความรับผิดชอบระหว่างทีมงานเป็น

ระยะๆ 7) พยายามใช้คนอ่ืนๆในฐานะเป็นแหล่งความคิดและการเปรียบเทียบ 8) มีความเขา้ใจใน

ความแตกต่างของคนแต่ละคนและพยายามใชค้วามแตกต่างจากประโยชน์นั้นๆ81 

                   นอกจากนั้น ยงัมีองคป์ระกอบท่ีสามารถบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพของทีมงาน

ไดอี้ก แต่ถา้ไม่กล่าวขยายความละเอียดแลว้  ก็จะไม่สามารถทาํนายหรือแสดงความมีประสิทธิภาพ

                                                           

 79สํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, พฤติกรรมศาสตร์, ชุดฝึกอบรม

ผูบ้ริหารระดบัสูง เล่มท่ี 8 (กรุงเทพฯ : คมัปาย อิมเมจจิ้ง, 2541), 52. 

 80เร่ืองเดียวกนั, 54. 

 81ชาญชยั  อาจิณสมาจาร, เทคนิคการพฒันาทีมงาน, 91 - 92. 
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ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าครอบคลุม คือ ความรับผิดชอบของสมาชิก องค์ประกอบท่ีสําคญัของทีมงานคือ

สมาชิกในทีม ดงันั้นถา้หากตอ้งการให้การทาํงานดาํเนินไปอยา่งดีมีประสิทธิภาพแลว้ คุณลกัษณะ

ท่ีสาํคญัของสมาชิกในทีม คือ ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

ดงันั้นในการทาํงานเป็นทีมจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของสมาชิกในทีมให้ชดัเจน

และเขา้ใจตรงกนั  เพื่อปกป้องความสับสนในการทาํงานและการปัดความรับผิดชอบของสมาชิกใน

ทีมงาน  ดงันั้นความรับผดิชอบในการปฏิบติังานของตนเองและของกลุ่มจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญั

อย่างหน่ึงของสมาชิกในทีมงาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดสัมพนัธภาพในการร่วมมือและการทาํงานเกิด

ประสิทธิผล  อีกทั้งความรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กรตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัทุกๆคนในทีมงาน มิใช่อยูท่ี่ผูบ้ริหารเท่านั้น 

 11. การส่ือสารท่ีดี (good communications) การติดต่อส่ือสารคือการส่งขอ้ความหรือ

เร่ืองราวจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงซ่ึงอาจเป็นคนๆ เดียวหรือหลายคน  เพื่อให้ผูน้ั้นทราบ

ขอ้ความดงักล่าว  แต่การติดต่อส่ือสารท่ีดีตอ้งไม่หยุดเพียงเท่าน้ี การติดต่อส่ือสารท่ีดีและจะไดผ้ล

สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูรั้บสารรับขอ้ความนั้นได้ ถูกต้องและเขา้ใจอย่างถ่องแท้ และมีปฏิกิริยาหรือ

พฤติกรรมต่อไปตามท่ีผูส่้งขอ้ความนั้นจะให้มีดว้ย82 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) แจง้ขอ้มูลข่าวสาร 

2) แนะนาํ สั่งการ  3) ชกัจูงให้คลอ้ยตาม  4 ) สั่งสอนหรือให้ความรู้  5) เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี   

6) เพื่อความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศ83  การติดต่อส่ือสารมีความสําคญัต่อการบริหารงาน

ขององคก์รมากเน่ืองจาก  1) เป็นการหาขอ้มูลในการดาํเนินงาน ขอ้มูลต่างๆช่วยในการตดัสินใจใน

การดาํเนินงานเป็นส่ิงจาํเป็นในการบริหาร ผูบ้ริหารจึงมีความจาํเป็นตอ้งอาศยั การติดต่อส่ือสาร

เพื่อใชใ้นการหาขอ้มูล  2) เป็นการแกปั้ญหางานของผูบ้ริหารอยา่งหน่ึง คือการแกปั้ญหาท่ีดีจาํตอ้ง

อาศยัขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ  และขอ้มูลท่ีจะไดม้านั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัการติดต่อส่ือสาร  3) เป็น

การกระตุน้และจูงใจในการทาํงานในการทาํงานมกัจะเกิดปัญหาความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั หรือ

ขดัแยง้กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไม่เขา้ใจในแผนงาน หรือเกิดความลงัเลใจ ไม่แน่ใจในส่ิงท่ีตนกาํลงั

ปฏิบติัอยู่นั้นจะถูกตอ้งหรือไม่ ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่กล้าปฏิบติัตามความรู้สึกนึกคิดของตน 

การติดต่อส่ือสารจะช่วยใหเ้ขา้ใจตรงกนั การปฏิบติังานก็จะดาํเนินไปตามแผนท่ีวางไว ้ 4) เป็นการ

เปล่ียนแปลงความคิดเห็นและทศันคติ  การท่ีบุคลากรในองค์การมีความขดัแยง้กนัมีความคิดเห็น

                                                           
82ปรารมภ ์ บุญถนอม, “การติดต่อส่ือสารกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2540), 2.  

 83วนัชยั  มีชาติ, พฤติกรรมการบิหารองคก์รสาธารณะ, 135. 
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และทัศนคติไม่ตรงกัน  องค์การนั้ นจะประสบความล้มเหลวในการทาํงาน ผูท่ี้ช่วยสามารถ

เปล่ียนแปลงความคิดเห็นและทศันคติของบุคลากรไดคื้อผูบ้ริหารซ่ึงย่อมข้ึนอยู่กบัการมีวิธีการ

ติดต่อส่ือสารท่ีดี84  การติดต่อส่ือสารท่ีสมบูรณ์มีองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (sender) สาร

(message) ส่ือ (communication channel) และผูรั้บสาร(receive)บาร์นาร์ด (Barnard)   กล่าวว่า

รูปแบบการส่ือสารข้ึนอยู่กบัโครงการ ประสิทธิภาพและขอบข่ายขององค์กร ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบั

เทคนิคการส่ือสาร ความซับซ้อนและขนาดขององค์การอาจจะส่งผลต่อการติดต่อส่ือสารภายใน

องคก์าร85  การส่ือสารท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของทีมงาน ดงัท่ี  พินคสั (Princes)  กล่าว

วา่  ความพึงพอใจในการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน โดยท่ีตวัแปรการส่ือสารคือ

สภาพความเป็นจริงท่ีเกิดจากการติดต่อส่ือสารในองคก์รท่ีมีการจูงใจ    และกระตุน้ให้บุคลากรเกิด

ความกระตือรือร้นท่ีจะนาํไปสู่ผลงานตามเป้าหมาย บรรยากาศการติดต่อส่ือสารยงัส่งเสริมความ

เป็นมิตรใหบุ้คลากร ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทั้งในรูปแบบท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดงันั้นการสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีเอ้ืออาํนวย   เช่น  มีการ

เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความเช่ือถือ มี

การส่ือสารตรงไปตรงมาและยงัมีการปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ร86  ดงันั้น ทีมควร

ใหค้วามสาํคญักบัระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดี   โดยการติดต่อส่ือสารท่ีดีจะตอ้งเห็นความสําคญัของ

ผูฟั้งหรือผูรั้บสารดว้ย วิธีท่ีจะช้ีให้เห็นความสําคญัของผูฟั้งนั้น ก็โดยเปิดโอกาสให้เขามีโอกาส

โต้ตอบ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจหรือคล่ืนส่งให้ตรงกัน อนัจะทาํให้การส่ือสารนั้นมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด กระบวนการส่ือสารหาได้จบส้ินเพียงผูส่้ง ส่งข้อความข่าวสารให้ผูรั้บ

ข่าวสารนั้นไปเท่านั้น แต่จาํตอ้งคาํนึงถึงการตอบสนองของผูรั้บสารนั้นด้วย เพราะจะทาํให้ผูส่้ง

สารสามารถตรวจสอบได้ว่าข่าวสารท่ีผูส่้งส่งไปยงัผูรั้บนั้นผูรั้บข่าวสารเขา้ใจในข่าวสาร  และ

                                                           

                   84นิยม  ตั้ งปรีชาพาณิชย์, “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ

ติดต่อส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร    กับผลการปฏิบติังานของข้าราชการสังกัด

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในวิทยาเขตส่วนกลาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2545), 27-28.  

 85Chester I. Barnard , The Functions of An Executive (Cambridge : Harvard 

University Press, 1971), 9. 
86David. Pincus, “Communication Satisfaction, Job Satisfaction, and Job 

Performance,” Human Communication Research 12,3 (Spring 1986) : 395-419. 
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จุดประสงคถู์กตอ้งตรงกนัหรือไม่87 ตลอดจนเลือกวิธี การติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัขนาดหรือ

ลกัษณะความซับซ้อนของทีมนอกจากน้ี การติดต่อส่ือสารในทีมควรมีลกัษณะเปิดเผย เปิดโอกาส

ใหเ้กิดการมีส่วนร่วม มีบรรยากาศท่ีดีเป็นมิตร มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อการตรวจสอบกนั จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้88  

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ กระบวนการของทีมเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีส่งผล

ให้การทาํงานของทีมประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  โดยกระบวนการของทีมท่ีดีควร

ประกอบด้วย 1) การกาํหนดวตัถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัมีความชัดเจน

เป็นไปได ้ 2) ส่งเสริมการเปิดเผยต่อกนั การยอมรับซ่ึงกนัและกนั และการเผชิญหนา้ เพื่อแกปั้ญหา

พฒันาการทาํงาน 3) การสนบัสนุน ส่งเสริม และให้ความไวว้างใจต่อกนั  4) ความร่วมมือและการ

ใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ต่อทีม  5) การปฏิบติังานและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง

เหมาะสม กบัสถานการณ์  6) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทาํงาน  8) การพฒันาการ

ทาํงานของทีม  9) การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มในการทาํงานเป็นทีม  10) การสร้างหรือการ

พฒันาระบบติดต่อส่ือสารของทีม 

 

ข้ันตอนการทาํงานเป็นทมี 

 ในการทาํงานเป็นทีมนั้น  นอกจากหลกัการและแนวคิดท่ีควรทราบแลว้ ปกติหน่วยงาน

ต่างๆมกัมีการจดัตั้งคณะกรรมการ คณะทาํงาน คณะอนุกรรมการหรือทีมงาน ท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่ง

อ่ืนใดก็ตาม  แต่มีลกัษณะธรรมชาติของการรวมกลุ่มบุคคลมาร่วมกนัทาํงานอย่างใดอย่างหน่ึงท่ี

มอบหมายให้ และให้ทาํงานร่วมกนัในลกัษณะทีม ในกรณีดงักล่าวน้ี ผลงานท่ีคาดหวงั จากกลุ่ม

นั้นมีค่อนขา้งชดัเจน กลุ่มหรือทีมงานจะตอ้งใช้กระบวนการกลุ่ม และพฒันาทีมของตนไปพร้อม

กบัท่ีมุ่งให้ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ งกลุ่มหรือทีมงานนั้นข้ึน ดังนั้นขั้นตอนในการ

ดาํเนินท่ีมีส่วนช่วยใหก้ลุ่มทาํงานไปไดท้นัทีและมีการพฒันากลุ่มไปดว้ยในตวัจะประกอบดว้ย 

                   1.  กําหนดภารกิจงานและกําหนดเป้าหมายของการปฏิบัติให้ชัดเจน  โดยการ

ดาํเนินการใหก้ลุ่มศึกษาปัญหา หรือวเิคราะห์งานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัวิเคราะห์เก่ียวกบัภารกิจ 

                                                           

 87สุรชยั  ประเสริญสรวย,  อา้งถึงใน นิยม ตั้งปรีชาพาณิชย,์ “การศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสาร  โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร  กบัผลการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการสังกดัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตส่วนกลาง”, 59. 

      88นรินท ์ แจ่มจาํรัส, การพฒันาองคก์าร (กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต, 2544), 

129-130. 
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และงานท่ีตอ้งปฏิบติัในทีมทาํใหทุ้กคนเขา้ใจตรงกนัและกาํหนดเป้าหมายให้ชดัเจน โดยกาํหนดส่ิง

ท่ีมีทางเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

                   2.  การวางแผนการทาํงาน  โดยการนาํเป้าหมายการทาํงานมาวางแผนล่วงหน้า โดย

การวางแผนปฏิบัติ กาํหนดขั้นตอนก่อนหลังและกิจกรรมเฉพาะในการทาํงานแต่ละขั้นตอน 

กาํหนดผูรั้บผิดชอบ ผูดู้แลและปฏิบติั กาํหนดปัจจยัท่ีจาํเป็น  กาํหนดระยะเวลาปฏิบติัและระบุ 

เวลาเสร็จของงานหรือกิจกรรม 

3.  กาํหนดการแบ่งงาน และการกระจายงานใหแ้ก่ สมาชิกในทีมงานโดยคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของผูรั้บผิดชอบดูแลการปฏิบติัและ ผูร่้วมปฏิบติัโดยตอ้งกาํหนดเร่ืองคนรับผิดชอบและ

คนปฏิบติัในทีมงานใหแ้น่ชดัลงถึงรายบุคคล เพื่อช่วยอาํนวยความสะดวกในการประสานงาน 

4.  การลงมือปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไวห้รืตามแผนท่ีไดป้รับปรุงไว ้

 5.  มีการติดตามและสนับสนุนการปฏิบติั ในลักษณะการนิเทศติดตามผลและการ

ควบคุมคู่กนัไปในตวั ส่วนหน่ึงจะมีการสอนงาน การช่วยเหลือ และปรับปรุงแกไ้ขอยูด่ว้ย เพื่อช่วย

ผูป้ฏิบติัใหส้ามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึนและงานบรรลุเป้าหมาย 

 6.  มีการประเมินขั้นสุดท้ายอยู่เสมอเพื่อกาํกับติดตามการดาํเนินงาน ติดตามความ

รับผิดชอบของผูป้ฏิบติั เพื่อปรับปรุงการทาํงานและเพื่อจะสรุปผลการปฏิบติังานทั้งหมดเสนอ

รายงานต่อผูม้อบหมายในความสาํเร็จของทีมงาน        

  ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่การทาํงานเป็นทีมควรมีขั้นตอนดงัน้ี 1) กาํหนดวตัถุประสงค์ของ

การทาํงาน 2) รวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องใช้การตรวจสอบปัญหาของงาน และรวบรวม

รายงานท่ีละเอียดท่ีตอ้งใชก่้อนการลงมือทาํงาน   3) กาํหนดงาน คือ รู้วา่จะตอ้งทาํอะไร กาํหนดให้

ชดัเจนเป็นขอ้ๆ มีการแบ่งงานกนัตามความสามารถและความถนดัของแต่ละคน 4) วางแผนกาํหนด

ทางเลือกท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ไวห้ลายๆทาง หาข้อดีและข้อเสียของแต่ละ

ทางเลือกแล้วเปรียบเทียบกัน    เลือกเอาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดมาวางแผนปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้            

5) ทบทวนผลการดาํเนินงานเม่ืองานสําเร็จแลว้สรุปและพิจารณาใหม่วา่งานท่ีทาํไวไ้ดผ้ลดีเพียงใด 

ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่    เพื่อจะไดข้อ้เสนอแนะในการปฏิบติังานคร้ังต่อๆไปให้

ดีข้ึน 

 

ทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

 ในการทํางานเป็นทีมนั้ น ส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้ทีมงานหรือองค์กรนั้ นๆบรรลุ

วตัถุประสงค์ตามท่ีตอ้งการนั้นคือ องค์ประกอบต่างๆของทีมงาน เช่น สมาชิกของทีม ภาวะผูน้าํ 
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กระบวนการทาํงานหรือวธีิการทาํงาน เป้าหมาย การติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแนวทาง

ในการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนด  ดงันั้น

จึงมีนักการศึกษาหลายคนท่ีได้เสนอแนวคิดของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังเช่น วูดค็อก 

(Woodcock) ท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบั building  blocks ประกอบดว้ยลกัษณะ 11 ประการคือ           

1) บทบาทท่ีสมดุล   2) วตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั  3) การเปิดเผยต่อกนั

และการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา  4) การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั  5) ความร่วมมือและการ

ใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  8) การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ  9) การพฒันาตนเอง  10) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม 11) การส่ือสารท่ีดี  89 สตีเวน(Stevens)กล่าวถึงลักษณะของทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ คือ  1) มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนสมาชิกในทีมทุกคนเขา้ใจและยอมรับในภารกิจหรือ

เป้าหมายของทีมอยา่งชดัเจน 2) มีสภาพบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง มีความสุข และมีความผอ่นคลาย 3) 

การเปิดโอกาสใหส้มาชิกแต่ละคนจะมีส่วนช่วยให้ทีมบรรลุภารกิจหรือเป้าหมายของทีม 4) การรับ

ฟังความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคนในทีมโดยไม่มีการวิจารณ์ความเห็นเหล่านั้น   5) การแสดง

ความไม่เห็นดว้ยในลกัษณะของผูท่ี้เจริญแลว้ ทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะใช้ทกัษะในการแกไ้ขความ

ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมทั้งใชท้กัษะนั้นในการเพิ่มความรักในหมู่คณะดว้ยบรรยากาศท่ีสนบัสนุน  

6)  การลงประชามติการลงประชามติตอ้งการเอกภาพแต่ไม่ถึงกบัตอ้งเป็นเอกฉนัท ์ 7) มีการส่ือสาร

กนัอย่างเปิดเผย  8) มีบทบาทหนา้ท่ีและการแจกแจงงานท่ีชดัเจน  9) มีการกระจายความเป็นผูน้าํ 

สมาชิกแต่ละคนจะมีความสํานึกท่ีจะพยายามทาํงานให้ได้ตามท่ีทีมต้องการ 10)  การสร้าง

ความสัมพนัธ์ภายนอกทีมท่ีมีคุณภาพ  11) การมีสมาชิกท่ีมีลักษณะหลากหลาย แตกต่างกัน90     

ส่วนเกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ   เห็นวา่ทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้ง  1) มีวิสัยทศัน์เดียวกนั 2) มีผูน้าํ

ท่ีเหมาะสม 3) มีการจดัทีมใหมี้ความสามารถเสริมกนั  4) สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนเสมอ  และ 

5) มีการสร้างสัมพนัธ์ภาพท่ีดีภายในทีม91  ชาญชยั อาจิณสมาจาร  กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีให้ทีมงาน

มีประสิทธิผลไดแ้ก่ 1) การมีบทบาทท่ีสมดุล เหมาะสมกบัสถานการณ์ 2) การมีจุดหมายท่ีชดัเจน

                                                           

 89Mick Woodcock , Organization Development Through Team building , (Great 

Britain : Gower Publishing Co., 1989), 75 - 116.  

 90Michael  J.  Stevens,  “Staffing Work Teams : Development and Validation of a  

Selection Test for Teamwork Setting,” Journal of Management 25,2 (March/April 1999) : 207-

228. 

 91เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, ขอ้คิดเพื่อการทาํงานเป็นทีม, 47. 
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และเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั  3) การแสดงออกอย่างเปิดเผยและการเผชิญหน้ากบัปัญหาอย่าง

สุจริต  4)การส่งเสริมสนบัสนุนและการให้ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  5) บรรยากาศของความ

ร่วมมือและการแกไ้ขความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์ 6) การมีกระบวนการทาํงานท่ีดี 7) การมีภาวะ

ผูน้าํท่ีดีเหมาะสมกบัสถานการณ์   8)  การทบทวนการปฏิบติังานอยา่งเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 9) การ

พฒันาทกัษะปฏิบติังานของบุคคล92  

 ดังนั้ นสรุปได้ว่าทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังน้ี  1) ทีมงานท่ีทาํเพื่อ

เป้าหมายร่วมกนั  2) มีความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกนอ้ยมากและมีความร่วมมือกนัขจดัความขดัแยง้   

3) สมาชิกแต่ละคนมีพฤติกรรมสนบัสนุนกนัอยา่งจริงใจ  4)   การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งเปิดเผย  

5) สมาชิกทาํงานร่วมกันเก่ียวกับเป้าหมายต่างๆขององค์กรอย่างชัดเจน  6)  มีการสร้างเสริม

ความสัมพนัธ์ภายในทีมงานและระหวา่งทีมงาน  7) มีการทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ปัจจัยของการทาํงานเป็นทมีทีม่ีประสิทธิภาพ 

 การทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายๆดา้นท่ีเอ้ืออาํนวยให้ทุก

คนไดมี้การทาํงานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพเกิด

ความพึงพอใจต่องานได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ กอร์ดอน (Gordon) เห็นว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของทีม คือ 1) บทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม (Individual Roles)  2) บรรทดั

ฐานของทีม (Group Norms) 3) ภาวะผูน้าํ(Leadership) 4) ความยดึเหน่ียวของกลุ่ม  

(Group Cohesiveness)  และ  5) ขนาดของกลุ่ม (Group Size)93 ดงันั้นอาจกล่าวสรุปไดว้า่  การ

ทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  เป็นส่ิงจาํเป็นและตอ้งอาศยัปัจจยัในหลายๆดา้นท่ีหลากหลาย

ตามสถานการณ์และเวลา  รวมทั้งจุดประสงค์  เพื่อเอ้ืออาํนวยให้ทุกคนทาํงานร่วมกันจนเกิด

ผลสาํเร็จของงานตามเป้าหมาย สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิด  ทาํให้เกิดแรงกระตุน้  

แรงจูงใจท่ีดีต่อการบริหารงานและการจดัการกนัเองข้ึนภายในทีมงาน  มีการประเมินผลตลอดจน

การแกไ้ขพฒันางานและบุคคลดว้ยเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รดว้ย 

 

 

 

                                                           

      92ชาญชยั  อาจิณสมาจาร,  เทคนิคการพฒันาทีมงาน, 71 - 96. 

 93Judith  Gordon and Associates, Management and Organization Behavior, 515- 521. 
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อุปสรรคในการทาํงานเป็นทีม 

                   ในการทาํงานเป็นทีมใดๆในองค์กรย่อมมีปัญหาอุปสรรคต่อการทาํงานอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะการทาํงานเป็นทีมซ่ึงประกอบดว้ยหลายๆคนมาทาํงานร่วมกนั  องค์ประกอบต่างๆท่ี

หลากหลายในการทาํงานเป็นทีม  หรือความสลับซับซ้อนขององค์กร  ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายของสมาชิก  อีกทั้งกระบวนการทาํงานเป็นทีม  

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงอุปสรรคอนันาํมาซ่ึงการขดัขวางต่อการทาํงานไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี

ตอ้งการท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นเพื่อหามาตรการและแนวทางแกไ้ขจึงไดศึ้กษาและรวบรวมอุปสรรคต่างๆท่ี

เกิดข้ึนในทีมงาน  ทศพร  ประเสริฐสุข  กล่าวว่า  อุปสรรคท่ีเกิดจากผูน้าํทีมมีดงัน้ี  1)  ขาดการ

วางแผนและแนวทางปฏิบติั  หรือขาดการวางแผนร่วมกนั  2)  ไม่มีการจดัสายงานให้  ชดัเจนและ

เหมาะสม  ทาํใหเ้กิดความสับสนในการทาํงาน  3)  คาํสั่งไม่ชดัเจนหรือเปล่ียนแปลงบ่อยๆ  4)  ขาด

การติดตามงานท่ีดีและการให้รางวลัไม่ถูกตอ้ง  5)  ขาดการสอนงานและการแนะแนวทาง  6)  

ไม่ไดแ้บ่งงานตามถนดั  7)  ไม่ไดค้าํนึงถึงคน  งบประมาณ  การจดัการ   วสัดุอุปกรณ์    8)  ขั้นตอน

ในการปฏิบติังานไม่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปท่ีจุดใด  9)  ขาดการควบคุมคุณภาพในระหว่างผลิตหรือ

ปฏิบติัการ  10)  ขาดการประสานงานหรือขาดผูรั้บผิดชอบในการประสานงานในกิจกรรมท่ีทาํ  

นอกจากนั้นอุปสรรคต่างๆยงัเกิดจากสมาชิกของทีมงาน  ดังน้ี 1) ไม่ตระหนักถึงการวางแผน

ร่วมกนัท่ีจะทาํให้เกิดความร่วมมือ  2)  การรับคาํสั่งโดยไม่มีการทบทวนคาํสั่งให้แน่ชดั  3)  ไม่

ทบทวนหรือสอบถามเม่ือเกิดความสงสัย  4)  ขาดการเรียงลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติหรือ

ความสําคญัก่อนหลงั  5)  ทีมงานขาดความชาํนาญหรือชาํนาญในแต่ละจุดของงาน  6)  ขาดการ

สอนงานกนัเองหรือไม่ยอมรับกนัภายในกลุ่ม  7)  ไม่กาํหนดเวลาให้แน่ชัดว่างานจะสําเร็จหรือ

บรรลุเม่ือไหร่  8)  ไม่เพิ่มพูนความรู้ภายในทีมอยู่เสมอๆ  9)  ไม่ประหยดันาํไปสู่ความไม่คุม้และ

ก่อให้เกิดความเสียหาย  10)  พนกังานหรือทีมยงัไม่เห็นความสําคญัของการทาํงานเป็นทีม  ส่วน

ชาญชยั  อาจิณสมาจาร  กล่าวถึงขอ้จาํกดัของการสร้างทีมงาน  ไดแ้ก่  1)  การเลือกสรรและการ

คดัเลือกท่ีไม่ดี  อนัเกิดจากการขาดทกัษะท่ีไม่ถูกตอ้ง  ขาดความเขา้ใจถึงความตอ้งการขององคก์ร  

2)  โครงสร้างองคก์รท่ีสับสน  กล่าวคือ  มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีไม่เป็นระเบียบ  มีการจดัแบ่ง

องค์การมากเกินไปจนมีอิทธิพลต่อองค์กรโดยรวม  หรือมีโครงสร้างท่ีไม่สนับสนุนความคิด

สร้างสรรค ์ 3)  การขาดการควบคุม  การสร้างทีมงานในบรรยากาศท่ีมีการควบคุมท่ีเขม้งวดจะไม่

ประสบความสําเร็จ  ในทางตรงกนัขา้ม  ความไร้ประสิทธิภาพของทีมท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศท่ีไร้

ระเบียบวนิยั  4)  การฝึกอบรมไม่ดี  ความเปล่ียนแปลงในทุกวนัน้ีเป็นปัญหาสาํหรับทีมงาน  จึงตอ้ง

มีการเรียนรู้  พฒันาตนเอง  ดงันั้นบรรยากาศการเรียนรู้  การพฒันาตอ้งรองรับต่อการเปล่ียนแปลง  
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การพฒันาทีมงานตอ้งมีการกาํหนดวธีิการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายการฝึกอบรม  5)  การจูง

ใจตํ่า  ซ่ึงมีผลต่อการอุทิศตนในการทาํงานเพื่อทีมงานหรือองคก์ร  ดงันั้นหากปราศจากการจูงใจท่ี

เหมาะสม  การสร้างทีมงานก็จะเสียเวลาและทรัพยากรเปล่าๆ  6)  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคต์ํ่า  7)  มี

ปรัชญาการบริหารงานท่ีไม่เหมาะสม  ทาํให้เกิดการแบ่งแยกภายในทีมงาน  8)  ความเฉ่ือยชาส่วน

บุคคล  ทาํให้เกิดการพฒันาในส่วนหน่ึงส่วนใดของทีม  ซ่ึงอาจทาํให้ส่วนอ่ืนๆของทีมขาดการ

พฒันาไปดว้ย94   

 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 

 

 กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  

สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

                 1.  เทศบาลนครนนทบุรี ไดแ้ก่ โรงเรียนนครนนทว์ิทยา 1 วดัทา้ยเมือง โรงเรียนนคร

นนทว์ทิยา 2 วดัทินกรนิมิต โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 3 วดันครอินทร์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4   

วดับางแพรกเหนือ และโรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 

 2.  เทศบาลนครปากเกร็ด ไดแ้ก่ โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วิทยา) โรงเรียนวดับ่อ(นนั

ทวทิยา) และโรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพท่ี 116 

3. เทศบาลเมืองบางบวัทอง ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 

 4. เทศบาลตาํบลปลายบาง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัสิงห์ (แจ่มช่ืนวิทยาคม) โรงเรียนวดั

สุนทรธรรมิการาม โรงเรียนวดัโบสถ ์และโรงเรียนวดัอุบลวนาราม 

                 5.  เทศบาลนครนครปฐม ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 

โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) โรงเรียนเทศบาล 

4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) และโรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์

6.  เทศบาลเมืองสามพราน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นสามพราน 

7.  เทศบาลตาํบลหว้ยพลู ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัหว้ยพลู 

8.  เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัเทียนดดัและโรงเรียนวดัออ้มใหญ่(นคร

ราษฎร์วทิยาคาร) 

9.  เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

10.  เทศบาลเมืองท่าโขลง ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

                                                           

 94ชาญชยั อาจิณสมาจาร, เทคนิคการพฒันาทีมงาน, 37 - 44. 
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11. เทศบาลเมืองลาํสามแกว้ (อบต.คูคต) ไดแ้ก่ โรงเรียนขจรเนติยทุธ 

                          12. เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)

โรงเรียนเทศบาลวดัแหลมสุวรรณาราม (วฒันรวมวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยาราม 

(สมุทรคุณากร) โรงเรียนเทศบาลวดัโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม 

(เชยวทิยาทาน) และโรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม (เป่ียมวทิยาคม) 

               13. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และโรงเรียน

เทศบาลวดัดอนไก่ดี (สังวรจนัทสรราษฎรวทิยา) 

              14. เทศบาลนครออ้มนอ้ย ไดแ้ก่  โรงเรียนเทศบาลวดัออ้มนอ้ย 

                   15.  เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โรงเรียน

เทศบาล 2 (วดัใน) โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถมัภ)์ และ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วดักลางวรวหิาร) 

16.  เทศบาลเมืองพระประแดง ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล

ป้อมแผลงไฟฟ้า และโรงเรียนเทศบาลวดัแค (ธรรมวธิานราษฎร์บาํรุง) 

17.  เทศบาลเมืองลดัหลวง ไดแ้ก่ โรงเรียนบางครุ (อุปการราษฎร์)95 

                                         

การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2478  กาํหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีจดัการศึกษาเพื่อให้

ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรมเขา้ไวด้ว้ย  ดงันั้นหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินจึงไดต้กอยูใ่น

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินนั้ นๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา พ.ศ. 2478  กาํหนดให้มีการโอนโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของ

เทศบาลทั้งหมดหากทอ้งถ่ินใดมีปริมาณโรงเรียนไม่เพียงพอ  ก็ให้เทศบาลจดัตั้งเพิ่มข้ึนและดาํรง

โรงเรียนประถมศึกษาเหล่านั้นดว้ยเงินรายไดข้องเทศบาลเอง  จากผลของพระราชบญัญติัสองฉบบั

ดงักล่าวรัฐบาลในสมยันั้นจึงไดต้ราพระราชกฤษฎีกา มอบอาํนาจการจดัการศึกษา ประถมศึกษาใน

เขตเทศบาลใหเ้ทศบาลรับไปดาํเนินการเม่ือ พ.ศ. 2479  และเทศบาลไดรั้บโอนโรงเรียนเทศบาลมา

ดาํเนินการคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2480  การโอนโรงเรียนเทศบาลมาดาํเนินการคร้ังน้ีเทศาลไดรั้บโอนมา

ทั้งหมดคือ โรงเรียน กิจการของโรงเรียน  ทรัพย์สิน  และครู  โดยให้ครูโอนมาเป็นพนักงาน

                                                           
95กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, สถิติขอ้มูลการศึกษาทอ้งถ่ิน 

โรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ปีการศึกษา  2552 (กรุงเทพฯ : ส่วนแผนงานและ

งบประมาณทางการศึกษา, 2552), 297-336. 
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เทศบาล  การโอนการประถมศึกษามาอยู่กับเทศบาลในระยะนั้ นประสบปัญหาต่าง ๆ มาก  

งบประมาณของเทศบาลมีจาํนวนนอ้ย  ทาํให้การศึกษาของเทศบาลไม่กา้วหน้าเท่าท่ีควร  จึงไดมี้

การโอนการศึกษาของเทศบาลไปอยู่กบักระทรวงศึกษาอีกคร้ังหน่ึง พ.ศ. 2504  รัฐบาลจึงไดโ้อน

การประถมศึกษาในเขตเทศบาลไปใหเ้ทศบาลรับผดิชอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีแนวทางปฏิบติั คือ 

1.  ใหก้ระทรวงมหาดไทย ควบคุมดูแลการจดัการศึกษาในเขตเทศบาล 

2.  ส่งเสริมให้เทศบาลพยายามรับโอนโรงเรียนประชาบาลไปดาํเนินการให้มากท่ีสุด  

เวน้แต่โรงเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอสงวนไวป้รับปรุงในทางวชิาการ และเป็นตวัอยา่งเท่านั้น 

3.   กระทรวงศึกษาธิการ  ควรจ่ายเงินอุดหนุนเป็นการช่วยเหลือการศึกษาในเขต

เทศบาล  ซ่ึงอาจจะคาํนวณเป็นรายหวันกัเรียน  ซ่ึงอาจจะไดพ้ิจารณาต่อไป 

                  ดงันั้นการจดัการศึกษา ประถมศึกษาในเขตเทศบาลจึงอยูใ่นการกาํกบัดูแลควบคุมของ

เทศบาลตลอดมาจนทุกวนัน้ี  และประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา  41  ไดก้าํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิ

จดัการศึกษาในระดบัใด ระดบัหน่ึง หรือทุกระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ิน 

 

วสัิยทัศน์การจัดการศึกษา  

              “จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและศกัยภาพคนในทอ้งถ่ินให้มีคุณลกัษณะท่ีสามารถ 

บรูณาการวิถีชีวิต ให้สอดคลอ้ง กบัสถานภาพและความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ ตาม

หลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชนชนในทอ้งถ่ิน” 

 

ภารกจิการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 1.  การจดัการศึกษาปฐมวยั 

 2.  การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  จดับริการใหค้วามรู้ดา้นอาชีพ 

 4.  จดัส่งเสริมกีฬานนัทนาการกิจกรรมเยาวชน 

         5.  การดาํเนินงานดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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วตัถุประสงค์การจัดการศึกษา 

  1.  เพื่อให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 2.  เพื่อใหเ้ด็กท่ีมีอายอุยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผดิชอบ

ไดรั้บบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลกัสูตรอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 3.  เพื่อพฒันาการดาํเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกาํหนด และตรงตามความตอ้งการของ

ประชาชนในท้องถ่ิน โดยมุ่งพฒันาให้เกิดให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย 

สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมซ่ึงเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความ

หลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 4.  เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาดาํเนินการตามความตอ้งการ และคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

การสนบัสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ 

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทอ้งถ่ิน ในการจดัการศึกษาทุกระดบัตาม

ศกัยภาพ 

 5.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ินได้ออกกาํลงักายและฝึกฝน

กีฬาร่วมกบักิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมพฒันา เยาวชน เพื่อพฒันาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ ทั้ง

ดา้นร่างกาย  สติปัญญา   จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนกั ในคุณค่าของการกีฬานนัทนาการ

และปรับเปล่ียนพฤติกรรม เด็ก เยาวชน ไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

                 6.  เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในการสร้างและพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพ 

ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผูข้าดโอกาส ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการทุพพลภาพ ซ่ึงเป็นเพื่อการส่งเสริม

สนบัสนุนการประกอบอาชีพใหมี้งานทาํไม่เป็นภาระแก่สังคม 

 7.  เพื่อบาํรุงการศาสนาและอนุรักษ ์บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

 

นโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

  1.  นโยบายดา้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งรัดจดัการศึกษา 

ใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการเขา้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ให้

ทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
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   2.  นโยบายดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั จดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัไดเ้ขา้รับบริการ

ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชน 

องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในทอ้งถ่ินมีสิทธิและมี 

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

  3.  นโยบายดา้นคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพฒันาคุณภาพและมาตรฐานและจดัระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 

  4.  นโยบายด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบบริหารและการจัด

การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

มีเอกภาพในเชิงนโยบายมีความหลากหลายในการปฏิบติั อีกทั้งมีความพร้อมในการดาํเนินการจดั

การศึกษา และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน การกาํหนดนโยบายและ

แผนการจดัการศึกษาให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อการศึกษาของเอกชนหรือรับฟังความคิดเห็นของ

เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย 

 5.  นโยบายดา้นครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพื่อใชใ้น

การประสานข้อมูล และเป็นข้อมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พร้อมทั้ งมีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้

มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน์สวสัดิการ

ค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกบัคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพชั้นสูง 

 6.  นโยบายหลกัสูตร ให้สถานศึกษาจดัทาํรายละเอียด สาระหลกัสูตรแกนกลางและ

สาระหลักสูตรท้องถ่ินท่ีเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ

เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ความเป็นไทย ความเป็น 

พลเมืองดีของสังคมและชาติโดยคาํนึงถึงความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 

 7.  นโยบายดา้นกระบวนการเรียนรู้ จดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนมีจิตสํานึก

ในความเป็นไทยและสามารถเรียนรู้พฒันาเองไดโ้ดยถือวา่ผูเ้รียนสําคญัท่ีสุดการจดัการศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

และส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ

การศึกษา 
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 8.  นโยบายดา้นทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านงบประมาณการเงิน ทรัพย์สินใน

ประเทศจากรัฐ บุคคล องคก์รเอกชน   องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนั

สังคมอ่ืน  และต่างประเทศมาใช้จดัการศึกษา และจดัสรรงบประมาณให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีมี

ความสาํคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 9.  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและ

พฒันาแบบเรียน เอกสารทางวชิาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน 

โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงินสนบัสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการ

ผลิต รวมถึงการพฒันาและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ตลอดจนการส่ือสารทุกรูปแบบ 

ส่ือตัวนําและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจํา เป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ วิทย ุ

โทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน 

 10.  นโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน ส่งเสริม

สนบัสนุนด้านการดาํเนินงานด้านการกีฬา นนัทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้

ตลอดชีวติทุกรูปแบบบริการแก่เด็ก เยาวชนประชาชนอยา่งหลากหลาย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 11. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออาชีพ ให้มีการ

ประกอบอาชีพอิสระท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายจดัให้มีการรวมกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สนบัสนุน

ระดมทุนและการจดัการนาํวทิยาการต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงการประกอบอาชีพการ 

จดัการดา้นการตลาดใหไ้ดม้าตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพทอ้งถ่ิน 

 12. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

บาํรุงรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ สถาบนัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดสังคมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้และสังคมท่ีเอ้ืออาทรต่อกนั สืบทอดวฒันธรรม

ความภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและทอ้งถ่ิน96 

 

วธีิการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อใหก้ารบริหารการศึกษาของทอ้งถ่ินเป็นไปโดยเหมาะสม  ทางราชการจึงไดก้าํหนด

แนวทางเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน  โดยกาํหนดให้ส่วนกลางมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุน

                                                           

 96กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย, รายงานการประเมินภายใน

สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีการศึกษา 2549 ( ม.ป,ท., ม.ป.ป.), 9 – 11. 
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การจดัการศึกษาของหน่วยทอ้งถ่ินและใหท้อ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาโดยตรง  หน่วยงาน

ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงัน้ี 

1.   กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมส่งเสริมในด้านธุรการ

เก่ียวกับนโยบายและการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  จดัสรรเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลกลางเป็นหน่วยงานประสานกบัหน่วยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้คาํแนะนาํส่งเสริมและ

ช่วยเหลือหน่วยการปกครองท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

อาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทย  

2.  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนา้ท่ีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินความพร้อมใน

การจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีหน้าท่ีในการประสานส่งเสริมองค์กร

ปกครองทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษา  สอดคลอ้งกบันโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา รวมทั้ง

การเสนอแนะกายจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.   คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท.)  มีหนา้ท่ีส่งเสริมการบริหารงานบุคคล

โดยกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การยา้ย

การโอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยัและการ

รักษาวนิยัและการดาํเนินการทางวนิยั การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์และการใหอ้อกจากราชการ 

 

การบริหารการศึกษาของเทศบาล 

เน่ืองจากรัฐบาลและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดก้าํหนดให้หน่วย

การปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการดงักล่าว  เทศบาลและเมืองพทัยาจึงตอ้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ในการจดัการศึกษาในเขตของตนอย่างเต็มท่ี  โดยถือปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ความรับผดิชอบของเทศบาลและเมืองพทัยาสรุปไดด้งัน้ี 

 1.  มีหนา้ท่ีการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   2.  จดัใหเ้ด็กท่ีมีอายถึุงเกณฑใ์นเขตเทศบาลไดเ้ขา้เรียนโดยทัว่ถึง 

 3.  เป็นผูจ้ดัตั้งและดาํรงโรงเรียนเทศบาล 

                   4.  ควบคุมและบริหารโรงเรียนเทศบาลในเขตของตน 

เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการศึกษาในเขตเทศบาลและเมืองพทัยาน้ี เทศบาลและเมืองพทัยา

เป็นผูบ้ริหารและดาํเนินการโดยตรง โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมิไดเ้ขา้มา

เก่ียวขอ้งในรายละเอียดของการปฏิบติังาน นอกจากการส่งเสริมสนบัสนุนให้เทศบาลและเมือง

พทัยาดาํเนินการไดโ้ดยเรียบร้อยและบรรลุผลดียิ่งข้ึนเทศบาลและเมืองพทัยาจึงมีอาํนาจท่ีจะใช้
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ดุลยพินิจและตดัสินใจดาํเนินการในเร่ืองใดๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว้

ในกฎหมาย97 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 

 ประทุมวดี  หงส์ประชา  ได้ศึกษาองค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  1พบวา่องคป์ระกอบ

ของการทาํงานเป็นทีม  และกระบวนการของทีมส่งผลต่อประสิทธิผลต่อประสิทธิผลโดยภาพรวม

และส่งผลต่อความสามารถในการผลิตนกัเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ความสามารถใน

การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก  ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  ส่วนองค์ประกอบด้านผูน้ําทีมส่งผลต่อ

ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน98  

                  ไพฑูรย ์ ภูมิช่อ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามการ

รับรู้ของครูโรงเรียนประถม สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม

อยู่ในระดบัการปฏิบติัมาก ทั้ง 5 ดา้นโดยท่ี ดา้นการยึดมัน่ผูกพนักบัโรงเรียนอยู่ในอนัดบัสูงสุด 

รองลงมาคือดา้นการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ร่วมกนั ดา้นการกระจายอาํนาจ

และการมอบอาํนาจในการตดัสินใจ และดา้นความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานและดา้น

การไวว้างใจตามลาํดบั 2) ปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วม การให้คาํปรึกษาแก่ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวกบั

การปฏิบติังานเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีสิทธิตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่

ตอ้งปรึกษาผูบ้ริหาร การมีโอกาสไดเ้ลือกปฏิบติังานตามความถนดั ความตอ้งการและความสนใจ 

ผูบ้ริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานทุกฝ่าย และเสริมสร้างบรรยากาศทาํงานให้ครูมี

                                                           

 97กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, สํานกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน, 

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทอ้งถ่ิน, การบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานครูเทศบาล 

(กรุงเทพ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2-3. 

 98ประทุมวดี หงส์ประชา,“องค์ประกอบของการทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 

127-128. 
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ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ตามลาํดบั 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั 

มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีโรงเรียนขนาด

เล็กมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากกวา่โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่99     

                   สัมฤทธ์ิ  หงส์ชูตา ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํและการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิผลองคก์ารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

ประสิทธิผลองคก์ารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมและราย

ดา้นอยูใ่นระดบัสูง100  

                   นิภา  อินทะวงศ์ ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนระดบั

มธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลาํพูนเขต 1 ผลการวิจยัพบว่าโดยภาพรวมครูผู ้

ปฏิบติัการสอนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น ในดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การ

นาํองคก์ารและการควบคุม ซ่ึงครูปฏิบติัการสอนมีความเห็นว่าดา้นการวางแผนควรมีการประชุม

ช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ครูผูป้ฏิบติัการสอนเก่ียวกบัการจดัทาํแผนประจาํปีโดยให้ทุกคน มี

ส่วนรวม ดา้นการจดัองค์การ ควรให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการอย่างสมํ่าเสมอมีการประเมินผล

การปฏิบติังานและฟังขอ้คิดเห็น ดา้นการนาํองคก์ารควรให้ครูผูป้ฏิบติัการสอนมีส่วนร่วมในการ

นาํองค์การและร่วมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ดา้นการควบคุมควรให้ครูผูป้ฏิบติัการสอนมี

                                                           

                          
99ไพฑูรย ์ ภูมิช่อ, “ การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามการรับรู้ของครูโรงเรียนประถม สังกดั

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546), 81-83. 

 
100สัมฤทธ์ิ  หงส์ชูตา, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํและการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิผลองค์การโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสกลนคร เขต 3” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร, 2548), 130-131. 
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ส่วนร่วมในการควบคุมอย่างทัว่ถึง ควรจดัระบบการควบคุมปฏิบติังานและมีการรายงายเป็นราย

ลกัษณ์อกัษร101 

 สมใจ  ศรีเอ่ียม ไดท้าํการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2 จากผลการวิจยัพบว่าการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2 อยู่ในระดบัมากและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2 โดยภาพรวมคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1102 

 ทรงวุฒิ ทาระสา ได้ศึกษาการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม โดยภาพรวมและรายดา้น     

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีเป้าหมายเดียวกนั รองลงมา

คือ การมีส่วนร่วมและการส่ือสารอย่างเปิด ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การมีปฏิสัมพนัธ์    

ผลการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า ขา้ราชการครูและ  บุคลาการทางการศึกษาท่ี

ปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกนั โดยโรงเรียนขนาดเล็กมี

ค่าเฉล่ียมากกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่103   

                                                           

                           
101นิภา  อินทะวงศ.์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลาํพนูเขต1. ” (วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 

การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง, 2548), 73-74. 

                   102สมใจ  ศรีเอ่ียม,“ทาํการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 110-111. 

 103ทรงวฒิุ ทาระสา, “การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 

มหาบณัทิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2549), 62-63. 
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 วิวรรธน์ โตเหมือนไดศึ้กษาการทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า การ

ทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม อยูใ่น

ระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามอยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและในรายดา้น 

การทํางานเป็นทีมด้านการตรวจสอบผลงาน บทบาทและภาวะผู ้นํา ท่ี เหมาะสมและการ

ติดต่อส่ือสารส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวม104 

                   นริศร  กรุงกาญจนา ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ

การทาํงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารความขดัแยง้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น

องค์ประกอบพบวา่ ดา้นสัมพนัธ์ภาพ การเผชิญหน้าอยู่ในระดบัมาก  ส่วนการถอนตวั การประนี 

ประนอมและการใชอ้าํนาจอยูใ่นระดบัปานกลาง การทาํงานเป็นทีมของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้นโดยมีค่าเฉล่ียเรียงลาํดบัจากมากไป

หาน้อยดังน้ี  การสนับสนุนและความไวว้างใจ  ความร่วมมือในการใช้ความขัดแย้งในทาง

สร้างสรรค ์การพฒันาตนเอง การเปิดเผยและการเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหา  การปฏิบติังานและการ

ตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งทีม ส่วนการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการ

ทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง        การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารดา้นการเผชิญหนา้และการ 

ประนีประนอมส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูโดยภาพรวม 105 

 วีรยุทธ  แสงสิริวฒัน์ ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

                                                           

 104วิวรรธน์ โตเหมือน, การทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2549), บทคดัยอ่. 

 
105นริศร  กรุงกาญจนา ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง, “ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผล

ต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ”

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 90-91. 
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ของผูบ้ริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวดั โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก การ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอก

โรงเรียนจงัหวดั106 

      เปรมฤดี  ศรีวชิยั ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคก์บัความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของอาจารยพ์ยาบาลวิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีภาคเหนือผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและความ         

พึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก วฒันธรรมองคก์ารเชิงสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและวฒันธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั

ความพึงพอใจในงานในระดบัสูง 107 

 ปัทมา สายสอาด ไดศึ้กษาทกัษะการติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการติดต่อส่ือสารของผู ้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของครู

ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก ทกัษะการติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทกัษะ 

การติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารดา้นความสมํ่าเสมอต่อเน่ืองกนั  ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

 

 

                                                           

                        
106วรียทุธ  แสงสิริวฒัน์ ไดศึ้กษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลของศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร มหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 80. 

 107เปรมฤดี  ศิริชยั, “ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วฒันธรรม

องคก์ารเชิงสร้างสรรคก์บัความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของอาจารยพ์ยาบาลวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี ภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการ

พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551), 84-85. 
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และความแจ่มแจง้ของข่าวสารส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน108 

                   ธวชัชัย  ไชยพุฒ ได้ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมตัดสินใจของครูในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาํเภอบ่อทอง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

ผลการวจิยั 1) การมีส่วนร่วมตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่การมีส่วนร่วมของครูดา้นการบริหารวิชาการ ดา้น

การบริหารทัว่ไป การบริหารงบประมาณ อยู่ในระดบัมาก และดา้นการบริหารบุคคลอยู่ในระดบั

ปานกลาง 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาํเภอบ่อทอง สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  จาํแนก

ตามเพศ พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.5  3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการ

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานพบวา่ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติ 4) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

โดยรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.5 109 

  

งานวจัิยต่างประเทศ 

 โจนส์(Jones) ศึกษาความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบการทาํงานเป็นทีมท่ีมีต่อความเขา้ใจ

ในความสําเร็จของการเป็นตัวแทนของความร่วมมือพบว่า 1) ผู ้บริหารท่ีมีความเข้าใจใน

องคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีม มีนยัสําคญัในการสนบัสนุนท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการเป็น

ตวัแทนความร่วมมือ 2)มีนัยสําคญัระหว่างความเข้าใจในการเป็นตวัแทนส่วนบุคคลต่อระดับ

                                                           

               
108ปัทมา สายสอาด, “ ทกัษะการติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล การ

ทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2551), 169-171. 

                         
109ธวชัชัย  ไชยพุฒ “ การมีส่วนร่วมตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน อําเภอบ่อทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ”                      

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยั

นเรศวร, 2554), 65-67. 
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ความสําเร็จของการเป็นตวัแทนความร่วมมือ  และอตัราส่วนของความเขา้ใจในตวับุคคลท่ีมีผลต่อ

ระดบัการอยูร่อดขององคป์ระกอบในการทาํงานเป็นทีม 3)ระดบัสูงตํ่าท่ีเกิดข้ึนต่อตวับุคคลในการ 

เป็นตวัแทนท่ีจะมีผลต่อขอ้ตกลงของระดบัความเขา้ใจในความสําเร็จของการเป็นตวัแทนความ

ร่วมมือ 4) ในการเป็นตัวแทนนั้ น  มีผลต่อระดับความเข้าใจในการร่วมมือท่ีจะส่งผลต่อ

องค์ประกอบการทาํงานเป็นทีม  ท่ีจะทาํให้เกิดความสําเร็จในการเป็นตวัแทนความร่วมมือต่อไป

ภายหนา้  5) ความสามารถในการแกปั้ญหาและการติดต่อส่ือสารเป็นเง่ือนไข 2 ประการ ท่ีส่งผลต่อ

องคป์ระกอบการทาํงานเป็นทีม  และยงัเป็นคาํทาํนายต่อระดบัความเขา้ใจในความสําเร็จของการ

เป็นตัวแทนของความร่วมมือ  6)ความเช่ือในการเป็นตัวแทนของรัฐหรือท้องถ่ินไม่ได้เป็น

เคร่ืองบ่งช้ีท่ีมีความสําคญัต่อองค์ประกอบการทาํงานเป็นทีม 7) หน่วยงานท่ีมีตวัแทนบุคลากร

ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบงช้ีถึงภาวะผูน้าํท่ีส่งผลถึงความสาํคญัต่อองคป์ระกอบการทาํงานเป็นทีม110 

 เพอร์สัน (Person) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบั

การรับรู้ประสิทธิผลของสถาบนัของวทิยาลยัชุมชนในนอร์ทแคโรโลนา โดยศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร คณะครูและเจา้หน้าท่ีในวิทยาลยัพบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสําคญักบัประสิทธิผลและ พบวา่ ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารไม่มีผล

ต่อการรับรู้ประสิทธิผล และพบวา่ ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารไม่มีผลต่อการรับรู้

ประสิทธิผลของมหาวทิยาลยั111 

                   เอลเลียท (Elliont) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมกบัการกระจายอาํนาจในโรงเรียน 

เพื่อกาํหนดคุณภาพของโรงเรียน จุดประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูป้กครอง ครู และอาจารยก์บัการรับรู้ของครูใหญ่เก่ียวกบัความร่วมมือกนัและการตดัสินใจร่วมกนั

ในการปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มความร่วมมือและการ

ตดัสินใจร่วมกนัในการปฏิบติังานเพื่อคุณภาพของโรงเรียนและไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบในการ

                                                           

 110Leslie W. Jones, “The Relationship of Teamwork Factors to Perceived Success of 

Interagency Collaboration. The Collage of William ” Dissertation Abstraction 48, 04 (March 

1987) : 909. 

              
111J.L. Person, “An examination of the relationship between participative management 

and perceived institutional effectiveness in North Carolina community colleges” Dissertation 

Abstracts international , 53,09 (1994) : 307-A 
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จดัโครงสร้างและการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย การวางแผนล่วงหนา้ การวดัผล 

การไดรั้บความสนบัสนุนช่วยเหลือ การนาํความร่วมมือและการกระจายอาํนาจในโรงเรียนไปใช้112 

 ชโมคเคอร์ (Schmoker) ได้ศึกษาเก่ียวกับกุญแจท่ีสําคญัท่ีนาํไปสู่การปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองผลงานวิจัยสรุปว่า องค์ประกอบท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนการปรับปรุงคุณภาพได้แก่      

การเนน้การทาํงานเป็นทีม การวางเป้าหมายชดัเจน ใชข้อ้มูลในการปฏิบติังาน ซ่ึงในการปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ืองจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน113 

 บิงคลี (Binkly) ไดศึ้กษาการนาํหลกัการจดัการคุณภาพโดยรวมไปปฏิบติัในโรงเรียน

ประถม โดยใชง้านวจิยัเชิงคุณภาพ ผลงานวิจยัสรุปวา่องคป์ระกอบสําคญัในการนาํหลกัการจดัการ

คุณภาพโดยรวมไปใช้ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การเน้นลูกค้าเป็นสําคัญ การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์การแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานตามโครงสร้างและการทาํงานเป็นทีม ขณะเดียวกนัมีการ

ส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการผลิตแก่

ผูป้กครอง รวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง114 

  ฮอลล ์(Hall) ไดท้าํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั เร่ืองการใชเ้วลาในการวางแผนร่วมกนัเป็นทีม

ในโรงเรียนดีลาแวร์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนปฏิรูปขนาดกลาง โดยมีการจดัทีมงานครูท่ีมีระเบียบวินัย

ต่างกันให้มาศึกษางานกบักลุ่มนักเรียนกลุ่มเดียวกนั พื้นท่ีเดียวกัน และตารางเวลาเดียวกัน ผล

การศึกษาสรุปได ้4 ประเด็นคือ โรงเรียนตอ้งประชุมหารืออย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการกาํหนด

มาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลางและวางแผนอย่างต่อเน่ือง ในเร่ืองปัจจุบนัและส่ิงใหม่สําหรับ

โรงเรียนครูใหญ่ต้องนาํเสนอการพฒันาอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการทาํงานเป็นทีมและในการ

ประชุมคณะครูตอ้งใชกิ้จกรรมแบบทีมงาน เพื่อเพิ่มจิตสาํนึกในการทาํหนา้ท่ีของคณะครู115 

                                                           

                   112D. C. Elliont, Collaborative, decentralized management and perceptions of quality 

schooling outcome, Dissertation Abstracts international, 52 ,10 (ปี) : 3468-A. 

 113Michael James Schmoker, “Results : The Key to Continuous Improvement (Total 

Quality, School Improvement),” Dissertation Abstracts International (Ed.D. The University of 

Arizona, 1996), Available From DAI-A 57,4 : 1429. 

 114Debora Katherine Binkley, “Implementing Total Quality Management Philosophy 

in An Elementary School (Education Reform), ” Dissertation Abstracts International (Ph.D. The 

Ohio State University, November, 1997), Available from DAI-A 58, 05 : 1590. 

 115W.R. Hall, “The use of dual planning periods by middle school team, ” Dissertation 

Abstracts International 59,9 (1999) : 3303-A. 
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 ดอนเดอร์โร, เกรช,มาเรีย (Dondero, Grace Marie) ทาํการวิจยัเร่ือง การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียนและความ

พึงพอใจในการทาํงาน วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

เร่ืองท่ีตดัสินใจ ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของครูท่ีมีส่วนร่วม

และไม่มีส่วนร่วมเป็นคณะทาํงานในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ทั้งผูท่ี้

เป็นคณะทาํงานและไม่เป็นคณะทาํงานต่างมีความตอ้งการมี ส่วนร่วมโดยตรงในการบริหาร จะมี

ระดับความพึงพอใจในการทาํงานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกว่ากลุ่มครูท่ีไม่ได้เป็น

คณะทาํงาน116  

   สตีเฟน วาร์ค คิงส์ (Stephen Ward King) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ

ความสําเร็จท่ีมีคุณภาพและการเรียนรู้ขององค์การ ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมภาวะผูน้ําแบบ

เปล่ียนสภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการทาํงานเป็นทีม การเน้นท่ีลูกคา้เป็นสําคญัและพนัธะ

สัญญาท่ีจะปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกมีความเก่ียวขอ้งเชิงบวกกบัวิธีการ

ควบคุมกระบวนการ การใช้วิธีการควบคุมกระบวนการ ได้สะท้อนกลับมาเพิ่มกระบวนการ

ยอ้นกลบัต่อมาสมาชิกของทีม ซ่ึงไดส่้งเสริมหรือให้กาํลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัการเรียนรู้ของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของทีม (team learning) และดา้นความรู้สึก

ส่วนบุคลของความเช่ียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) หลกัการฝึก

ปฏิบติัของการคิดเชิงระบบและหลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของทีมมีความสัมพนัธ์ทางบวก

กบัระดบัซ่ึงผูน้าํกลุ่มทาํงาน117 

                   ลอยด์ (Loyd) ไดศึ้กษาเพื่อสาํรวจความสัมพนัธ์ระหวา่งทีมงานกบัความพึงพอใจในการ

ทาํงานระหวา่งผูบ้ริหารกิจการนกัศึกษา วธีิการศึกษา ผูร่้วมวิจยัตอบคาํถามแบบสํารวจทางเวบ็ไซต์

เก่ียวกบัส่วนประกอบ 3 ประการ ของความพึงพอใจในดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (ความพึงพอใจภายใน 

                                                           

                   116Dondero, Grace  Marie, อา้งถึงใน ดิเรก  วรรณเศียร,  “การพฒันาแบบจาํลองแบบ

สมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน’’ (วิทยานิพนธ์

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2545), 25. 

      117Stephen Ward King, “Effective Leadership for Quality Achievement and 

Organizational learning” (Ph.D. Dissertation, Portland State University, 2002), Abstract [Online], 

accessed 4 February 2004, Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/3058143. 
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ความพึงพอใจภายนอก และความพึงพอใจระหวา่งบุคคล) และส่วนประกอบของทีมงาน 8 ประการ 

(เป้าหมายสูงท่ีชัดเจน  โครงสร้างท่ีผลถูกขบัเคล่ือน  สมาชิกทีมงานท่ีมีสมรรถนะข้อผูกมดัท่ี

รวมกนั  บรรยากาศท่ีมีความร่วมมือกนั  มาตรฐานความเป็นเลิศท่ีแบ่งปันกนั  การสนบัสนุนและ

การยกยอ่งจากภายนอก  และภาวะผูน้าํท่ีเป็นไปตามหลกัการ)  ผลการศึกษาสามารถระบุได ้3 ส่วน 

คือ ผลท่ีสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงาน  ผลท่ีสัมพนัธ์กบัทีมงาน  และผลท่ีสัมพนัธ์ กบั

พลวตัระหวา่งความพึงพอใจในการทาํงานกบัทีมงาน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลบ่งช้ีวา่ ผูบ้ริหารกิจการ

นกัศึกษาซ่ึงมีเงินเดือนสูงกวา่และท่ีใชเ้วลาในวิชาชีพมากกวา่และในสถาบนัของตน มกัจะมีความ

พึงพอใจในงานของตนมากกวา่ท่ีเพื่อนร่วมงานของตนพึงพอใจ นอกจากน้ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในความพึงพอใจดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์มากกวา่ (ความสัมพนัธ์กบัคณาจารย ์ 

ทีมงาน  และนกัศึกษา) กบัผูท่ี้มีระดบัความพึงพอใจในการทาํงานสูงกว่า  จากขอ้คน้พบท่ีผ่านมา

พบวา่ความพึงพอใจดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์กบัความพึงพอใจภายใน มีสหสัมพนัธ์สูงท่ีสุดในปัจจยัทั้ง 3 

ปัจจยั ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ ปัจจยัตวัแปรต่างๆ ของทีมงาน รวมกนัเขา้เป็นส่วนประกอบเดียวเท่านั้น 

ไม่ใช่ 8 ประการ ดงัท่ีผูว้ิจยัเสนอไว ้และพบว่าผูท่ี้มีเงินเดือนสูงกวา่ รับรู้ทีมงานท่ีมีเพื่อนร่วมงาน

ทั้งในสํานกังานและในระดบัแผนกไดม้ากกว่าผูท่ี้มีเงินเดือนน้อยกว่า  ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์

ต่างกนัระหวา่งทีมงานในระดบัสํานกังานและระดบัแผนก มีสหสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งทีมงานท่ี

รู้สึกและระดบัความพึงพอใจในงานท่ีมีประสบการณ์สาํหรับผูบ้ริหารกิจการนกัศึกษาส่วนประกอบ

ของความพึงพอใจทั้ง 3 ประการ และส่วนประกอบของทีมงานทั้ง 8 ประการ (ในระดบัสํานกังาน

และระดบัแผนก) มีสหสัมพนัธ์ทางบวกต่อกนั118 

             มอนเซ้น (Monsen) ได้ศึกษาเพื่อพิสูจน์ในเชิงลึกลง เม่ือกาํหนดให้มีความขดัแยง้ใน

ความสัมพนัธ์ระหว่างการเน้นเชิงกลยุทธ์ในการประกอบการกบัการปฏิบติังานของบริษทั โดย

เปล่ียนจากการวิเคราะห์ระดบับริษทัมาเป็นการวิเคราะห์ระดบัแต่ละบุคคล เพื่อให้เขา้ใจกระบวน 

การส่ือท่ีมีศกัยภาพในระดบัลูกจา้งเป็นรายบุคคล และเพื่อสอบสวนบทบาทท่ีตรวจสอบไวน้อ้ย ซ่ึง

แต่ละบุคคลและทีมมีบทบาทในการประกอบการร่วมกนั โดยใชค้าํถามวจิยั  2 ขอ้ คือ 1) วฒันธรรม

องค์กรการประกอบการ มีผลกระทบอะไรต่อเจตคติและการปฏิบติังานของลูกจา้ง และ 2) ความ

เป็นอิสระและทีมงานมีบทบาทอะไรในองค์กร การประกอบการ ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตาม

                                                           

               
118Nicole Lynn. Loyd, “The Impact of a Teamwork Environment on Job  Satisfaction : 

A  Study of College and  University  Student  Affairs  Administrators,” Dissertation  Abstracts  

International. 66,1(July, 2005) : 110 - A . 
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เอกลกัษณ์ของสังคม การเสริมสร้างพลงัอาํนาจและทฤษฎีการเรียนรู้ขององค์กร กล่าวคือ มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัในลักษณะขององค์กรและสถานประกอบการเก่ียวกับกลุ่มทาํงานซ่ึง

เกิดข้ึนตามการรับรู้รายบุคคลเก่ียวกบัความเป็นอิสระ และทีมงานในกลุ่มอนัท่ีจริงความเป็นอิสระ

และทีมงานเกิดข้ึนเป็นปัจจยัท่ีไม่มีความแน่นอนท่ีจะเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างการเน้นสถาน

ประกอบการกบัการปฏิบติังานเป็นรายบุคคล ผลเหล่าน้ีช้ีแนะว่ามีการกาํหนด ท่ีแตกต่างกนัเพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบติังานและคุณภาพชีวิตการทาํงานซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีไม่แน่นอนเหล่าน้ี สําหรับ

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและท่ีปรึกษานั้น การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้ช้ีแนะการออกแบบท่ีเป็นประเพณี

เก่ียวกบัโปรแกรมการประกอบการท่ีรวมกนัท่ีประสบความสําเร็จมากข้ึนซ่ึงทาํให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริษทัและลูกจา้ง119 

              ออสโตรฟ (Ostrove) ไดศึ้กษาการปฏิบติัการฝึกอบรมเป็นทีมงานแบบสหวิทยาการของ

ผูอ้าํนวยความสะดวก เพื่อพฒันาความเข้าใจให้มากข้ึนเก่ียวกับประโยชน์ของแนวคิดจาํเพาะ

เก่ียวกบัทีมงานเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการอาํนวยความสะดวกของทีมงานท่ีมีประสิทธิผลใน

สภาพแวดลอ้มการดูแลสุขภาพ และเพื่อให้โอกาสแก่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเทคนิคการคิดเชิงสะทอ้นใน

เชิงลึกท่ีจะปรับปรุงความสามารถของผูว้จิยัเองในฐานะผูใ้หค้วามสะดวกของทีม ในสภาพแวดลอ้ม

การดูแลสุขภาพ การฝึกอบรมใน โรงฝึกงานใชเ้วลา 2 วนั วธีิการฝึกงานไดแ้ก่ การจดัส่ง โรงฝึกงาน

ท่ีมี 8 หวัขอ้เก่ียวกบัทีมงาน แต่ละหวัขอ้นาํเสนอโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ การบรรยาย

สั้นๆ การสํารวจท่ีดาํเนินการดว้ยตนเองและแบบสอบถาม รวมทั้งแบบฝึกหดัเชิงปฏิสัมพนัธ์และ

การเรียนรู้เกมแบบร่วมมือกนั เนน้แนวคิดท่ีวา่แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ท่ีจะมีส่วนร่วมในทีมงาน

ไดผ้ลการฝึกอบรม คือการพฒันาและการจดัส่งโรงฝึกงาน การฝึกอบรมเป็นทีม   แบบสหวิทยาการ 

จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศเก่ียวกบัการพฒันาทีมงาน พบวา่ ประสิทธิผลของคณะกรรมการ

มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดท่ีสุดกบัทีมงาน ในดา้นผูบ้ริหารความแตกต่างในเร่ืองเงินเดือน เวลาท่ี

ใชใ้นการฝึกวชิาชีพในสถาบนัของตนส่งผลถึงความพึงพอใจในงาน จากการศึกษายงัพบวา่ มีหลาย

วิธีท่ีจะจดัการความขดัแยง้ภายในทีม ตั้งแต่กลยุทธ์เขา้แทรกแซงไปจนถึงกลยุทธ์แบบร่วมมือกนั 

การใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสาร  สามารถนาํมาช่วยลดความขดัแยง้ในทีมไดเ้ช่นกนั แต่ก็อาจ

ซํ้ าเติมความขดัแยง้นั้นได้ด้วยโดยการอาจทาํให้เกิดความเข้าใจผิดจากความไม่ชัดเจนของการ

ติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้ภาษาพูดแต่มุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก สําหรับการฝึกอบรมเป็นทีมงาน
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แบบสหวทิยาการสามารถบูรณาการการศึกษาท่ีมีมาก่อนและประสบการณ์ในการทาํงานเขา้ดว้ยกนั

เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของสมาชิก120 

 

สรุป 

 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมกับการทํางานเป็นทีมเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์การให้ประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งประกอบดว้ย 1) การ 

ไวว้างใจกนั (trust)  2) ความยึดมัน่ผกูพนั (commitment)  3) การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง

งาน (goals and objectives) และ4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy) รวมทั้งตอ้งมีการ

ทาํงานเป็นทีมซ่ึงประกอบดว้ย องค์ประกอบท่ีสําคญั 11 ประการคือ 1) บทบาทท่ีสมดุล (balanced 

roles) 2) วตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (clear objective and agree goals) 3) 

การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา (openness and confrontation)  4) การสนบัสนุน

และการไวว้างใจต่อกัน (support and trust) 5) ความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทาง

สร้างสรรค ์(coperation and conflict) 6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

(sound procedures) 7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (appropriate leadership) 8) การทบทวนการปฏิบติังาน

อยา่งสมํ่าเสมอ (regular review) 9) การพฒันาตนเอง (individual development) 10) ความสัมพนัธ์

ระหวา่งกลุ่ม (sound inter-group relation 11) การส่ือสารท่ีดี (good communications) 
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บทที ่3 
 

การดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  2) การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูใน

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  3) ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยใชส้ถานศึกษา

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit of analysis )  ผูใ้ห้ขอ้มูล

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และพนกังานครู จาํนวน 228 คน 

โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 

 

ข้ันตอนและวธีิดําเนินการวจัิย 

 เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของ

การวจิยัท่ีกาํหนดไว ้ ผูว้จิยัจึงกาํหนดขั้นตอนของการวจิยัเป็น 3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

 

ข้ันตอนที ่ 1 การจัดเตรียมโครงการวจัิย 

 เป็นการจดัเตรียมโครงการอยา่งเป็นระบบโดยศึกษาปัญหาศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียว ขอ้ง

จากเอกสาร  วารสาร  ตาํรา  บทความ  ทฤษฎี  รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมาจดัทาํโครงร่าง

การวจิยัเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและ

เสนอขออนุมติั 

 

ข้ันตอนที ่ 2  การดําเนินงานตามโครงการวจัิย  

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ พฒันาเคร่ืองมือ  ทดสอบความเช่ือมัน่เคร่ืองมือ  

และปรับปรุงแก้ไข   นําเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง   นําข้อมูลท่ีได้มา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ และแปรผลวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ข้ันตอนที ่ 3 การรายงานผลการวจัิย 

 เป็นขั้นตอนของการจัดทาํร่างรายงานการวิจัยนําเสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ทาํการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู ้

ควบคุมเสนอแนะ  จดัพิมพ์รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุมและ

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากรต่อไป 

 

ระเบียบวธีิการวจัิย 

 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการวจิยัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั  จึงไดก้าํหนดระเบียบวธีิการวจิยั  ซ่ึงประกอบดว้ย  แผนแบบของการวิจยั  ประชากร  และ

กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  การพฒันาเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล

และการวเิคราะห์ขอ้มูลตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

แผนแบบของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยั

ลกัษณะเป็นแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (one shot, non-experimental 

case  study  design) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี    
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 เม่ือ   R   หมายถึง   กลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาศึกษา 

              X   หมายถึง   ตวัแปรท่ีศึกษา 

             O  หมายถึง   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

      O 
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ประชากร                                                                                                            

                   ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี1  ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 1  ใน  5  จงัหวดั  

ได้แก่  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดันครปฐม  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดัสมุทรสาคร  และจงัหวดั

สมุทรปราการ จาํนวน  43   โรง 

 

กลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีและมีความเช่ือถือได ้ผูว้ิจยัใช้วิธีสุ่มตวัอย่าง

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จาํนวน 43 โรง ผูว้จิยัใชว้ิธีการ

ประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเปิดตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1  ได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 38 โรง จากนั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งประเภท (stratified random 

sampling) โดยจาํแนกตามจงัหวดัซ่ึงในการเลือกโรงเรียนมีรายละเอียด ตามตารางท่ี 1  

 

ผู้ให้ข้อมูล 

กําหนดให้ผู ้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียนจํานวน 6 คน  ประกอบด้วย ผู ้บริหาร

สถานศึกษา 2 คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอ้าํนวยการหรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทน

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  2 คน และพนกังานครู 2 คน รวม

ผูใ้หข้อ้มูล 228 คน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  1 

  

 

 

 

 

                                                           

 1Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, “Determining Sample  Size  for  Research  

Activities,” Journal  for  Education  and  Psychological  Measurement  no.3  (November 1970) : 

608. 
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ตารางท่ี 1  จาํนวนประชากร  ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 

 

 

 

จังหวดั 

 

สถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

การศึกษาท้องถิ่นที ่ 1 
ผู้ให้ข้อมูล 

ประชากร

(โรง) 

กลุ่ม

ตัวอย่าง

(โรง) 

 
ผู้บ

ริห
าร

lส
ถา

น
ศึก

ษ
า 

 

หั
วห

น้
าก

ล ุ่ม
สา

ระ
  (

คน
) 

 

พ
นั

กง
าน

ครู
  (

คน
) 

 
รว

ม
 (ค

น
) 

 

นนทบุรี 13 11 22 22 22 66 

นครปฐม 9 8 16 16 16 48 

ปทุมธานี 3 3 6 6 6 18 

สมุทรสาคร 9 8 16 16 16 48 

สมุทรปราการ 9 8 16 16 16 48 

รวม 43 38 76 76 76 228 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ประกอบตวัแปรพื้นฐาน  ตวัแปรตน้และตวัแปรตามซ่ึง

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  ตวัแปรพื้นฐานเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี และ ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 2.  ตวัแปรตน้  (Xtot) เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโดยผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึนตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก2 (Swansburg) ประกอบดว้ย 

4 ตวัแปรดงัน้ี 

  2.1 การไวว้างใจกนั( X1 )หมายถึง ความไวว้างใจท่ีคณะครูไดรั้บจากผูบ้ริหารให้

ปฏิบติังานจนบรรลุผลสาํเร็จและสามารถทาํการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความตอ้งการท่ีจะ

ควบคุมการปฏิบติังานดว้ยตนเอง ตลอดจนกาํหนดการเสร็จส้ินงาน และการรายงานความกา้วหนา้

ของงานเป็นระยะๆจนกวา่งานจะเสร็จส้ิน 

 2.2  ความยึดมัน่ผกูพนั( X2 ) หมายถึง การท่ีคณะครูให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั และผูบ้ริหารทาํงานเคียงบ่าเคียงไหล่กบัคณะครู ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ ส่งผลใหค้ณะครูขยนั ไม่เก่ียงงาน ทุ่มเทและมีผลงานท่ีโดดเด่น  

  2.3  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (X3 ) หมายถึง การท่ี คณะครู

ไดร่้วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร สามารถกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง

องค์การและตอ้งการ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร สามารถพูดคุยและปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหารได้

อยา่งตรงไปตรงมา  

 2.4   ความมีอิสระในการปฏิบติังาน ( X4) หมายถึง การท่ีคณะครูสามารถตดัสินใจ

ในเร่ืองต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระในขอบเขตการตดัสินใจท่ีไดรั้บหรือท่ีมีอยู่โดยไม่ตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืน

หรืออยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคุมของบุคคลอ่ืน ไดรั้บมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบใน

การทาํงานของตน  

 3.  ตวัแปรตาม  (Ytot)   เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบั การทาํงานเป็นทีมของครูโดยผูว้ิจยัสร้าง

และพฒันาข้ึนตามแนวคิดของ วดูคอ็ก3(Woodcock) ประกอบดว้ย 11 ตวัแปรดงัน้ี  

                                                           

 
2
 Rossell C. Swansburg,  Management and Leadership for Nurse Managers, 391 - 394. 

 
3
 Mick Woodcock, Team Development Manual, 2nd ed. (Great Britain : Gower 

Publishing Co., 1989), 75 - 116. 
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 3.1  บทบาทท่ีสมดุล ( Y1 ) หมายถึง ทุกคนในทีมมีความเขา้ใจในบทบาทของตน มี

การแบ่งงานโดยใชค้วามแตกต่างของบุคลิกภาพ ความสามารถและวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะ

กบัสถานการณ์หรือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

 3.2  วตัถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน ( Y2 ) หมายถึง การ

กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานและผลสําเร็จของทีมท่ีมีความชดัเจนโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

กาํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในโรงเรียน 

           3.3   การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา ( Y3 )หมายถึงการท่ีสมาชิก  

ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่อกนัอย่างตรงไปตรงมา กลา้เผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหาในการทาํงาน 

ร่วมกันมีการปรึกษาหารือ    เพื่อแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา ให้

ความสาํคญัและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน 

 3.4  การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั ( Y4 ) หมายถึง การท่ีสมาชิกช่วยเหลือ

ซ่ึงกนัและกัน เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างงานของตนเองกบังานของผูอ่ื้น ให้การยอมรับและ

ไวว้างใจในความรู้ความสามารถของกันและกัน มีความรัก สามัคคีกัน ผูกพนักันในทีมงาน 

ช่วยเหลือกนัดว้ยความจริงใจ 

 3.5  ความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์  (Y5) หมายถึง การท่ี

สมาชิกอุทิศตนท่ีจะปฏิบติังานให้สําเร็จดว้ยดี มีการประสานความคิดท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัโรงเรียน เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่ง

เตม็ความสามารถ ซ่ึงอาจจะมีความขดัแยง้เกิดข้ึนภายในทีมแต่เป็นไปในทางสร้างสรรค ์

  3.6 การปฏิบติังานท่ีชัดเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  (Y6)  หมายถึง 

การทาํงานท่ีถูกตอ้งตามบทบาทเป็นไปตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้รวมถึงการตดัสินใจท่ีมีการ

ใช้เหตุผลยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งโดยสมาชิกทุกคนโดยสมาชิกทุกคนมีความเห็น

พอ้งตอ้งกนัวา่เป็นวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 3.7 ภาวะผูน้ําท่ีเหมาะสม ( Y7 ) หมายถึง สมาชิกทุกคนมีโอกาสเป็นผูน้ําตาม

สถานการณ์ท่ีเหมาะกบั อย่างทัว่ถึงทุกคนยอมรับในความสามารถของกนัและกนัผลดัเปล่ียนกนั

เป็นผูน้าํและผูต้าม ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

 3.8 การทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ( Y8 ) หมายถึง การท่ีสมาชิกมีการ

ประเมินผลงานและวิธีการทาํงาน อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการทาํงานหรือขอ้

พกพร่องต่างๆ จะไดแ้กไ้ขไดท้นัเวลาระหวา่งการทาํงาน  
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   3.9  การพฒันาตนเอง ( Y9) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิผลในการทาํงานทั้งดา้น

ความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ และประสบการณ์ ให้กบัสมาชิกดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย และเป็นไป

อยา่งต่อเน่ือง 

 3.10  ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม (Y10) หมายถึง  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง

ทีมงาน มีการประสานงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยสนบัสนุน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ใหมี้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนตลอดจนช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่มปราศจากการแข่งขนั 

 3.11 การส่ือสารท่ีดี ( Y11)  หมายถึง วิธีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ใจถูกตอ้ง

ตรงกนัทั้งในการส่งข่าวระหวา่งบุคคลทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนั

ดีในการประสานงานกนักบัฝ่ายต่างๆ ใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) จาํนวน 1 ฉบบั โดย

แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง

หนา้ท่ี และ ประสบการณ์ในการทาํงาน 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มทอ้งถ่ินท่ี1 ตามแนวคิดของสวอนส์เบิร์ก4 (Swansburg) ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดส้ร้างและพฒันาข้ึนจากเคร่ืองมือของ เปรมฤดี ศรีวิชัย ประกอบดว้ย  4  ตวัแปรคือ 1) การ

ไวว้างใจกนั (trust) 2) ความยึดมัน่ผกูพนั (commitment) 3) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ของงาน (goal and objective) 4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน (autonomy) 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาล กลุ่มท้องถ่ินท่ี 1 ตามแนวคิดของวูดค็อก (Woodcock) ซ่ึงผูว้ิจยัได้สร้างและ

พฒันาข้ึนจากเคร่ืองมือของ ปัทมา สายสอาด ประกอบด้วย 11 ตวัแปร คือ 1) บทบาทท่ีสมดุล 

(balanced roles)    2) วตัถุประสงค์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (clear objective and 

agree goals) 3) การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา (openness and confrontation) 4) 

การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (support and trust)  5) ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้

ในทางสร้างสรรค ์(cooperation and conflict) 6) การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง
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เหมาะสม (sound procedures) 7) ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม (appropriate leadership) 8) การทบทวนการ

ปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ (regular review) 9) การพฒันาตนเอง (individual development) 10) 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม (sound inter-group relation) 11) การส่ือสารท่ีดี (good communications) 

 สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจดั

อนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั  ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ( Likert, s five rating  scale)5 มีความหมายและค่า

นํ้าหนกัดงัน้ี 

 ระดบั 5   หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา / การทาํงานเป็น

ทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ใหมี้ค่านํ้าหนกัเท่ากบั 5  คะแนน 

      ระดบั 4 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา / การทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยู่ในระดบัมาก 

ใหมี้ค่านํ้าหนกัเท่ากบั 4  คะแนน 

 ระดบั 3 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา / การทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยู่ในระดบัปาน

กลาง ใหมี้ค่านํ้าหนกัเท่ากบั 3  คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา / การทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาเขตทอ้งถ่ินท่ี  1 อยู่ในระดบั

นอ้ย ใหมี้ค่านํ้าหนกัเท่ากบั 2  คะแนน 

ระดบั 1 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา / การทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยู่ในระดบัน้อย

ท่ีสุด ใหมี้ค่านํ้าหนกัเท่ากบั 1  คะแนน 

 

                              

                                            

                                                           

 5Rensis Likert,  New  Pattern  of  Management  (New  York : McGraw - Hill Book 

Company, 1992), 74. 
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิด

และวตัถุประสงคก์ารวจิยัท่ีกาํหนด โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

               1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้นาํผลการศึกษามาสร้าง 

และพฒันาเคร่ืองมือ โดยขอคาํแนะนาํจากการอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์    

               2.  ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้าง ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คน พิจารณาความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 

Objective Congruence) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่ามากกวา่ 0.6 ทุกขอ้ ผูว้ิจยัจึงใชค้าํถามทุก

ขอ้คาํถาม 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัประชากรของ

สถานศึกษาสังกดัเทศบาลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 โรง รวมผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน 30 คน 

                   4.  นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามกลบัมาหาค่าความเช่ือมัน่  (reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Conbach)6  โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิอลัฟา (α- Coefficient)  ไดค้่าความเทียงของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .935 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ผูว้จิยัทาํบนัทึกถึงบณัฑิตวทิยาลยัผา่นภาควชิาการบริหารการศึกษา เพื่อหนงัสือ 

 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถานศึกษาในสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน

ท่ี  1  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

          2.  ทาํการส่งแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามไปทางไปรษณีย ์

       3.  ผูว้จิยัไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในเขตโรงเรียนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 

 

 

 

                                                           

 6Lee J.  Cronbach, Essentials of Psychological  Testing, 3rd ed.(New York : Harper and 

Row  Publisher, 1974), 161. 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 

1 เป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit  of  analysis)  เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืนแลว้  ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี  

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 2.  ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรับแบบสอบถามแต่ละชุด 

                   3.  นาํขอ้มูลดงักล่าวไปคาํนวณหาค่าทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  เพื่อหาค่าทางสถิติ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  จึงไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั

ขั้นตอนโดยใชค้่าสถิติ  ดงัน้ี 

                   1. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ตาํแหน่งหน้าท่ี และ ประสบการณ์ในการทาํงาน โดยใช้ค่าความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 

(percentage) 

 2.  วิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีม

ของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 หาค่ามชัฌิมเลขคณิต        

( X ) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   โดยพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของผูใ้ห้ข้อมูล แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best)7 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  แสดงวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   / 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  แสดงวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   / 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยูใ่น

ระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  แสดงวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   / 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

                                                           

 7John W.  Best,  Research  in  Education ( Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice 

Hall Inc., 1970), 190. 
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 ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  แสดงวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา   / 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยูใ่น

ระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  แสดงว่า  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา /

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1 อยูใ่น

ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ใชค้่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient ) 

 

สรุป 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ   1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  2) การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครู     

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1  และ 3) ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี  1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยใชส้ถานศึกษาใน

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี  1   เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และพนกังานครู  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม เก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสวอนส์

เบิร์ก 8 (Swansburg) และการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาม

แนวคิดของวูดค็อก (Woodcock) สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือค่าความถ่ี  (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard 

deviation ) และใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 

Coefficient ) 
 

                                                           

 
8Swansburg,  Management and Leadership for Nurse Managers, 391 - 394. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน

การวิจยั  เร่ือง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา 

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1” ผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยวิเคราะห์ขอ้มูล 

ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จาํนวน 38  แห่ง  ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 

6 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คนรองผูอ้าํนวยการหรือผู ้

ปฏิบติัหน้าท่ีแทนรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 1 คน)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน  และ

พนกังานครู  2 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 228  คน ไดรั้บการตอบกลบัคืนมาครบทุกฉบบั   คิดเป็นร้อย

ละ 100 เม่ือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใส่ตาราง

ประกอบการบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

 ตอนท่ี 3 การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 

  ตอนท่ี 4 ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการ

ทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

 

ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ 

และพนักงานครู  รวมผูใ้ห้ข้อมูลทั้งส้ิน 228  คน  จาํแนก  ตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ตาํแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยหาค่าความถ่ี (frequency)  และค่าร้อยละ 

(percentage) ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

              หญิง 

 

66 

162 

 

28.95 

71.05 

รวม 228 100.00 

2. อายุ 

20 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

50 ปีข้ึนไป 

 

12 

73 

58 

85 

 

5.26 

32.02 

25.44 

37.28 

รวม 228 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

 

110 

118 

 

48.25 

51.75 

รวม 228 100.00 

4. ตําแหน่งหน้าที่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระ  

              พนกังานครู   

 

76 

76 

76 

 

33.33 

33.33 

33.33 

รวม 228 99.99 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

นอ้ยกวา่  10  ปี 

10 – 20  ปี 

21 – 30  ปี 

30  ปีข้ึนไป 

 

59 

62 

38 

69 

 

25.88 

27.19 

16.67 

30.26 

รวม 228 100.00 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี  2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 162  คน คิด

เป็นร้อยละ  71.05  รองลงมาเป็นเพศชาย  จาํนวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.95  มีอายุ  50 ปีข้ึนไป 

มากท่ีสุด  จาํนวน  85 คน  คิดเป็นร้อยละ  37.28  รองลงมา  อายุระหวา่ง 31 - 40  ปี จาํนวน  73  คน  

คิดเป็นร้อยละ  32.02  และอายุระหวา่ง 20 – 30 ปี นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  110  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.25 รองลงมา ปริญญาตรีโท  

จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75  ตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

33.33 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และพนกังานครู  76  คน 

คิดเป็นร้อยละ  33.33  ประสบการณ์ในการทาํงาน 30 ปี ข้ึนไป มากท่ีสุด  จาํนวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ  30.26  รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการทาํงาน 10 – 20 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ  

27.19 และมีประสบการณ์ในการทาํงาน  21 – 30  ปีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  16.67 

 

ตอนที ่2  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 

                ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั 

เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 -  7  ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

                    ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม 

                                                                                                                                                (n = 38) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา          ( X ) (S.D)  ระดับ 

1. การไวว้างใจกนั 1(X )  

2. ความยดึมัน่ผกูพนั 2(X )   

3. การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน 3(X )  

4. ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 4(X )  

4.33 

4.29 

4.19 

3.98 

0.35 

0.33 

0.32 

0.45 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม tot(X )  4.20 0.28 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.28)  เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี การ

ไวว้างใจกนั    ( X  = 4.33, S.D. = 0.35) ความยึดมัน่ผกูพนั ( X  = 4.29, S.D.= 0.33)  การกาํหนด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน ( X  = 4.19, S.D. = 0.32) และความมีอิสระในการปฏิบติังาน    

( X  = 3.98, S.D. = 0.45) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

                 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการไวว้างใจกนั 

                                               (n = 38) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา          

ดา้นการไวว้างใจกนั 
( X ) (S.D)  ระดบั 

    

1.  ครูไดรั้บการมอบหมายงานท่ีสาํคญัๆ จากผูบ้ริหารเสมอ 

2.  ครูมีอาํนาจการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

3.  ครูกาํหนดระยะเวลาการเสร็จส้ินของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดว้ยตนเอง 

4.  ครูวางแผนการปฏิบติังานในความรับผดิชอบดว้ยตนเอง 

5.  ครูไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหารใหร้ายงานความกา้วหนา้ของ

งานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ืองจนงานเสร็จส้ิน 

4.30 

4.29 

4.28 

 

4.33 

4.27 

0.33 

0.45 

0.33 

 

0.39 

0.39 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

รวม 4.33 0.35 มาก 

 

 จากตารางท่ี  4  พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการไวว้างใจกนั โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.33, 

S.D. = 0.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต 

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี โดยครูวางแผนการปฏิบติังานในความรับผิดชอบดว้ยตนเอง ( X  = 4.33, S.D. 

= 0.39) ครูไดรั้บการมอบหมายงานท่ีสําคญัๆ จากผูบ้ริหารเสมอ ( X  = 4.30, S.D. = 0.33)ครูมี

อาํนาจการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบ ( X  = 4.29, S.D. = 0.45) ครูกาํหนดระยะเวลาการเสร็จส้ิน

ของงานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตนเอง ( X  = 4.28, S.D. = 0.33)  และครูไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหาร

ให้รายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ืองจนงานเสร็จส้ิน   ( X  = 4.27, S.D. = 

0.39) ตามลาํดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความยึดมัน่ผูกพนั

                    (n = 38) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา          

ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 
( X ) (S.D)  ระดบั 

    

1. คณะครูช่วยเหลือกนัในการทาํงาน 

2. ผูบ้ริหารร่วมทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะครู 

3. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

งานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

4. ครูใชค้วามรู้ความสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อทาํให้

โรงเรียนประสบความสาํเร็จและบรรลุตามเป้าประสงค ์

4.28 

4.31 

4.32 

     

4.27 

0.43 

0.38 

0.42 

      

0.34 

มาก 

มาก 

มาก 

          

มาก 

รวม 4.29 0.33 มาก 

         

   จากตารางท่ี 5 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.29, S.D.  

= 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไป  

น้อย  ดงัน้ี โดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานและกิจกรรมต่างๆ

ของโรงเรียน  ( X  = 4.32, S.D. = 0.42)  ผูบ้ริหารร่วมทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะครู ( X  = 4.31, 

S.D.= 0.38) คณะครูช่วยเหลือกนัในการทาํงาน ( X  = 4.28, S.D. = 0.43) และครูใช้ความรู้

ความสามารถในการทาํงานอย่างเต็มท่ีเพื่อทาํให้โรงเรียนประสบความสําเร็จและบรรลุตาม

เป้าประสงค ์( X  = 4.27, S.D. = 0.34) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ     

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการกาํหนดเป้าหมาย

และวตัถุประสงคข์องงาน             

                                         (n = 38) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน 
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  ครูและผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั

ก่อนกาํหนดเป้าหมายของงาน 

2.  ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายของสถานศึกษา 

3.  เป้าหมายการทาํงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

4.  คณะครูไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประเมินภายในมา

พฒันาและปรับปรุงการทาํงานโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูบ้ริหาร 

5.  ครูสามารถพดูคุยปรึกษาหารืองานกบัผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเป็น

กนัเองและตรงไปตรงมา 

4.26 

     

4.09 

     

4.21 

     

4.15 

   

   

  4.24 

0.39 

      

0.39 

      

0.37 

      

0.34 

 

         

0.39 

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

 

           

มาก 

รวม 4.19 0.32 มาก 

                         

จากตารางท่ี 6 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน โดยภาพรวม  อยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.19, S.D.= 0.32)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบั

ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ครูและผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั

ก่อนกาํหนดเป้าหมายของงาน ( X  = 4.26, S.D. = 0.39)  ครูสามารถพูดคุยปรึกษาหารืองานกบั

ผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเป็นกนัเองและตรงไปตรงมา ( X  = 4.24, S.D. = 0.39)  และเป้าหมายการทาํงาน

ของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของสถานศึกษา  ( X  = 4.21, S.D.= 0.37)  คณะครูไดมี้การนาํขอ้มูล

ท่ีได้รับจากการประเมินภายในมาพฒันาและปรับปรุงการทาํงานโดยได้รับการสนับสนุนจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูบ้ริหาร ( X  = 4.15, S.D. = 0.34) และ ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายของสถานศึกษา  ( X  = 4.09, S.D. = 0.39) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 

                 ผูบ้ริหาร สถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความมีอิสระในการ 

                 ปฏิบติังาน                    

                            (n = 38) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในสถานศึกษา  

ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน 
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  ตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ 

2.  ตดัสินใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง 

3.  เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงงานและพฒันางาน

ต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา 

4.  เม่ือมีปัญหาในการทาํงาน สามารถท่ีจะช้ีแจงเหตุผลต่อ

ผูบ้ริหารโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 

4.24 

4.15 

3.81 

     

3.74 

0.38 

0.54 

0.69 

      

0.70 

มาก 

มาก 

มาก 

          

มาก 

รวม 3.98 0.45 มาก 

              

 จากตารางท่ี 7 พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

3.98, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิต

จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ  ( X  = 4.24, S.D. = 0.38) ตดัสินใจใน

การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง ( X  = 4.15, S.D. =  0.54) เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบั

การปรับปรุงงานและพฒันางานต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา ( X  = 3.81, S.D. = 0.69) และเม่ือมีปัญหา

ในการทาํงาน สามารถท่ีจะช้ีแจงเหตุผลต่อผูบ้ริหารโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา  

( X  = 3.74, S.D. = 0.7) ตามลาํดบั 
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ตอนที ่3   การทาํงานเป็นทมีของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 

  ผลการวิเคราะห์ระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีรายละเอียดตามตารางท่ี 8 – 19 ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครู  

                  ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม  

                                                                                                                         (n = 38)  

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา ( X ) (S.D.)  ระดบั 

1. บทบาทท่ีสมดุล 1(Y )  

2. วตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั 2(Y )  

3. การเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา 3(Y )  

4. การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั 4(Y )  

5. ความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค์ 5(Y )  

6. การปฏิบติังานท่ีชดัเจน และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 6(Y )  

7. ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  7(Y )  

8. การทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ 8(Y )  

9. การพฒันาตนเอง 9(Y )  

10. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม  10(Y )  

11. การส่ือสารท่ีดี 11(Y )  

3.88 

3.81 

3.90 

4.10 

4.06 

3.93 

4.12 

3.96 

4.01 

3.95 

4.11 

0.40 

0.51 

0.40 

0.31 

0.28 

0.41 

0.35 

0.33 

0.37 

0.38 

0.36 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม (Ytot) 3.98 0.25 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.98, S.D.= 0.25) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ภาวะผูน้าํ

ท่ีเหมาะสม ( X  = 4.12, S.D. = 0.35) การส่ือสารท่ีดี ( X  = 4.11, S.D. = 0.36)การสนบัสนุนและ

ความไวว้างใจต่อกนั ( X  = 4.10, S.D.= 0.31)  ความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทาง

สร้างสรรค ์( X  = 4.06, S.D. = 0.28) การพฒันาตนเอง ( X  = 4.01, S.D. = 0.37) การทบทวนการ

ปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ ( X  = 3.96, S.D. = 0.33) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ( X  = 3.95, S.D. = 

0.38) การปฏิบติังานท่ีชดัเจน และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ( X  = 3.93, S.D. = 0.41) การ
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เปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา ( X  = 3.90, S.D. = 0.40) บทบาทท่ีสมดุล ( X  = 3.88, 

S.D. = 0.40) วตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั ( X  = 3.81, S.D. = 0.51)  

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 9  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครู 

                  ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นบทบาทท่ีสมดุล 

                                                       (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นบทบาทท่ีสมดุล               
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  ครูทุกคนในทีมมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน 

2.  ครูมีการแบ่งงานกนัโดย คาํนึงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพ

และความสามารถของแต่ละบุคคล 

3.  ผูบ้ริหารมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและ

บุคลิกภาพของแต่ละคน 

4.  ครูมีวธีิการปฏิบติังานท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3.69 

3.75 

     

3.99 

     

4.08 

0.65 

0.55 

      

0.48 

      

0.34 

มาก 

มาก 

       

มาก 

       

มาก 

รวม 3.88 0.40 มาก 

 

  จากตารางท่ี 9  พบว่า การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดั

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นบทบาทท่ีสมดุล โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.88, 

S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก

มากไปนอ้ย ดงัน้ีครูมีวิธีการปฏิบติังานท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัสถานการณ์ ( X  = 4.08, S.D. = 

0.34) ผูบ้ริหารมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของแต่ละคน ( X  = 3.99 

,S.D. = 0.48) ครูมีการแบ่งงานกนัโดย คาํนึงถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพและความสามารถของ

แต่ละบุคคล  ( X  = 3.75, S.D. = 0.55) ครูทุกคนในทีมมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน  ( X  = 

3.69, S.D. = 0.65) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นวตัถุประสงค์ชดัเจน      

และเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั    

                                                                                                                                              (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นวตัถุประสงคช์ดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั           
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง อาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบใน

การปฏิบติังานของครูอยา่งชดัเจน 

2.  ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกาํหนดตารางการ

ปฏิบติังานและวธีิการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

3.  ผูบ้ริหารและครูมีการกาํหนดแนวทางและวตัถุประสงคก์าร

ทาํงานท่ีชดัเจนร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน

ของโรงเรียน 

3.80 

     

3.75 

     

3.89 

 

0.51 

      

0.58 

      

0.57 

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

 

รวม 3.81 0.51 มาก 

   

 จากตารางท่ี 10  พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นวตัถุประสงค์ชดัเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั โดยภาพรวม  

อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.81, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

เรียงลาํดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี ผูบ้ริหารและครูมีการกาํหนดแนวทางและ

วตัถุประสงค์การทาํงานท่ีชัดเจนร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของโรงเรียน มี

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X  = 3.89, S.D. = 0.57)  ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง อาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบติังานของครูอย่างชดัเจน ( X  = 3.81, S.D. = 0.51) และผูบ้ริหารมีการประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อกาํหนดตารางการปฏิบติังานและวิธีการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  ( X  = 3.75, S.D. = 

0.58) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 11 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการเปิดเผยต่อกนัและ

การเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา 

                                                                                     (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา        

ดา้นการเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหา            
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  สมาชิกถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่อกนั อยา่งตรงไปตรงมา 

2. สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการ

แกปั้ญหาอยา่งตรงไปตรงมา 

3.  สมาชิกในทีมใหค้วามสาํคญัและรับฟังความคิดเห็นของทุกคน 

3.68 

3.86 

     

4.17 

0.60 

0.49  

      

0.35 

มาก 

มาก 

     

มาก 

รวม 3.90 0.40 มาก 

                   

จากตารางท่ี 11 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการเปิดเผยต่อกนัและการเผชิญหนา้เพื่อแกปั้ญหาโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  ( X  = 3.90, S.D. = 0.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบั

ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สมาชิกในทีมใหค้วามสาํคญัและรับฟังความคิดเห็นของทุก

คน ( X  = 4.17, S.D. = 0.35)  สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา

อยา่งตรงไปตรงมา ( X  = 3.86, S.D. = 0.49) สมาชิกถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่อกนั อยา่ง

ตรงไปตรงมา  ( X  = 3.68, S.D. = 0.60) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 12 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการสนบัสนุนและความ

ไวว้างใจต่อกนั                           

                                                                                                                                              (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นการสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั           
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1. สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัทาํงานดว้ยความจริงใจ 

2. สมาชิกในทีมเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งงานของตนเองกบั

งานของผูอ่ื้น 

3. สมาชิกในทีมมีความรัก สามคัคี ผกูพนักนัในการทาํงานเป็น  

    ทีม 

4.11 

4.00 

 

4.17 

0.37 

0.33 

 

0.35 

มาก 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.10 0.31 มาก 

 

 จากตารางท่ี  12  พบว่า การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดั

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั โดยภาพรวม  อยู่

ในระดบัมาก  ( X  = 4.10, S.D. = 0.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สมาชิกในทีมมีความรัก สามคัคี ผกูพนักนัในการ

ทาํงานเป็นทีม ( X  = 4.17, S.D. = 0.35)  สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัทาํงานดว้ยความจริงใจ  ( X  = 

4.11, S.D. = 0.37)  สมาชิกในทีมเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งงานของตนเองกบังานของผูอ่ื้น  ( X  = 

4.00, S.D. = 0.33) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 13 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 

ครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือและการ 

  ใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์      

                                                                                                                                              (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา             

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 
( X ) (S.D.) ระดบั 

ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์    

1.  สมาชิกในทีมพร้อมท่ีจะอุทิศตนท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ

ดว้ยดี 

2. มีการประสานความคิดท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดกบัโรงเรียน 

3. เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการทาํงาน

อยา่งเตม็ความสามารถ 

4. สมาชิกในทีมมีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในทีม

อยา่งสร้างสรรค ์

4.15 

 

4.06 

 

4.25 

 

3.78 

0.35 

 

0.30 

 

0.30 

 

0.57 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.06 0.28 มาก 

 

 จากตารางท่ี  13  พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือและการใชค้วามขดัแยง้ในทางสร้างสรรค ์โดยภาพรวม  

อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.06, S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมใน

การทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ ( X  = 4.25, S.D. = 0.30) สมาชิกในทีมพร้อมท่ีจะอุทิศตนท่ีจะ

ปฏิบติังานให้สําเร็จดว้ยดี ( X  = 4.15, S.D. = 0.35)  มีการประสานความคิดท่ีแตกต่างของแต่ละ

บุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัโรงเรียน ( X  = 4.06, S.D. = 0.30)  สมาชิกในทีมมีการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในทีมอยา่งสร้างสรรค ์ ( X  = 3.78, S.D. = 0.57) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 14 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม                        

                                                                                                                                               (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา   

การปฏิบติังานท่ีชดัเจน และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม            
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  สมาชิกในทีมมีการปฏิบติังานตามบทบาทท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

2.  สมาชิกในทีมมีการตดัสินใจท่ีมีการใชเ้หตุผลอยา่งยดืหยุน่

ไดต้ามสถานการณ์ 

3.  สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกนักบั

การตดัสินใจนั้น 

4.  สมาชิกทุกคนเลือกวธีิการทาํงานท่ีเหมาะสม 

3.90 

     

3.80 

     

3.92 

     

4.10 

0.54 

      

0.52 

      

0.49 

      

0.38 

มาก 

           

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

รวม 3.93 0.41 มาก 

 

จากตารางท่ี  14  พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  โดย

ภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.93, S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก

ทุกข้อ เรียงลําดับค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี สมาชิกทุกคนเลือกวิธีการทาํงานท่ี

เหมาะสม    ( X  = 4.10, S.D. = 0.38)  สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกนักบั

การตดัสินใจนั้น    ( X  = 3.92, S.D. = 0.49)  สมาชิกในทีมมีการปฏิบติังานตามบทบาทท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามท่ีกาํหนดไว ้( X  = 3.90, S.D. = 0.54) สมาชิกในทีมมีการตดัสินใจท่ีมีการใชเ้หตุผล

อยา่งยดืหยุน่ไดต้ามสถานการณ์   ( X  = 3.80, S.D. = 0.52)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 15 ค่ามชัฌิมเลขคณิตส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครู

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม 

                          (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม             
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  สมาชิกทุกคนมีโอกาสผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้าํตาม

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

2.  สมาชิกทุกคนยอมรับในความสามารถของกนัและกนั 

3.  ในทีมเปิดโอกาสใหส้มาชิกปฏิบติังานตามความสามารถ 

4.09 

     

4.07 

4.18 

0.46 

      

0.38 

0.35 

มาก 

          

มาก 

มาก 

รวม 4.12 0.35 มาก 

  

จากตารางท่ี 15 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.12, 

S.D. = 0.35)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก

มากไปนอ้ย ดงัน้ี ในทีมเปิดโอกาสให้สมาชิกปฏิบติังานตามความสามารถ ( X  = 4.18, = 0.35)  

สมาชิกทุกคนมีโอกาสผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้าํตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม ( X  = 4.09, S.D. = 0.46) 

และสมาชิกทุกคนยอมรับในความสามารถของกนัและกนั  ( X  = 4.07, S.D. = 0.38)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 16 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 

ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ด้านการทบทวนการ 

ปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา   

ดา้นการทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ            
( X ) (S.D)  ระดบั 

    

1.  สมาชิกในทีมมีการประเมินผลงานและวธีิการทาํงานท่ี

เหมาะสม 

2.  เปิดโอกาสใหส้มาชิกแนะนาํกนัเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

3.  สมาชิกในทีมติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน เพื่อ

จะไดแ้กไ้ขไดท้นัเวลาระหวา่งทาํงาน 

3.99 

     

3.93 

3.97 

0.36 

      

0.36 

0.44 

มาก 

         

มาก 

มาก 

รวม 3.96 0.33 มาก 

 

จากตารางท่ี  16  พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการทบทวนการปฏิบติังานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบั

มาก  ( X  = 3.96, S.D  = 0.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่า

มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี สมาชิกในทีมมีการประเมินผลงานและวิธีการทาํงานท่ี

เหมาะสม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ( X  = 3.99, S.D  = 0.36) สมาชิกในทีมติดตามความกา้วหนา้ในการ

ปฏิบติังาน เพื่อจะไดแ้กไ้ขไดท้นัเวลาระหวา่งทาํงาน ( X  = 3.97, S.D  = 0.44) และเปิดโอกาสให้

สมาชิกแนะนาํกนัเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ( X  = 3.93, S.D  = 0.36)  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 17 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน 

                   ครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการพฒันาตนเอง 

                                             (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นการพฒันาตนเอง           
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  ผูบ้ริหารมีการนิเทศครูให้รับรู้ องคค์วามรู้แนวคิดใหม่ๆ 

เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน 

2.  ครูมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ดี

ข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

3.  ครูมีการจดัการความรู้และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง 

4.  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงาน หน่วยงานอ่ืน หรือ

เชิญวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อนาํความรู้มา

ปรับปรุงงาน 

4.07 

     

4.13 

     

3.85 

     

4.00 

0.46 

      

0.37 

      

0.60 

      

0.61 

 

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

 

รวม 4.01 0.37 มาก 

 

 จากตารางท่ี 17  พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการพฒันาตนเอง โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.01, S.D. = 

0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไป

นอ้ย ดงัน้ี ครูมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ดีข้ึนอยูต่ลอดเวลา   ( X  = 4.13, 

S.D. = 0.37)  ผูบ้ริหารมีการนิเทศครูให้รับรู้ องคค์วามรู้แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ใน

การทาํงาน ( X  = 4.07, S.D. = 0.46)  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูไดศึ้กษาดูงาน หน่วยงานอ่ืน หรือ

เชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพื่อนาํความรู้มาปรับปรุงงาน  ( X  =  4.00, S.D. = 0.61) ครูมี

การจดัการความรู้และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ( X  = 3.85, S.D. = 0.60) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 18 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน           

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง  

กลุ่ม                     

                                                                                                                                                 (n= 38)   

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา    

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม             
( X ) (S.D.) ระดบั 

    

1.  สมาชิกในทีมส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ภายในทีม 

2. สมาชิกในทีมมีการประสานงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

สนบัสนุนการทาํงาน 

3.  สมาชิกในทีมมีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งกลุ่ม 

4. สมาชิกในทีมมีการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่ม 

3.90 

 

3.94 

 

3.96 

 

4.00 

0.62 

 

0.54 

 

0.51 

      

0.50 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

          

มาก 

รวม 3.95 0.38 มาก 

 

จากตารางท่ี  18 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.95, 

S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจาก

มากไปนอ้ย  สมาชิกในทีมมีการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่ม  ( X  = 4.00, S.D.  = 0.50)  สมาชิกในทีม

มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกลุ่ม ( X  = 3.96, S.D. = 0.51) สมาชิกในทีมมีการ

ประสานงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการทาํงาน ( X  = 3.94, S.D. = 0.54) สมาชิกในทีม

ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ภายในทีม  ( X  = 3.90, S.D. = 0.62) ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 19 ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังาน     

ครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการส่ือสารท่ีดี 

                                                      (n = 38) 

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา  

ดา้นการส่ือสารท่ีดี 
( X ) (S.D)  ระดบั 

    

1. สมาชิกในทีมมีวธีิการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบับุคลากร

ในหน่วยงาน 

2. สมาชิกในทีมมีวธีิการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบับุคลากร

ภายนอกหน่วยงาน 

3.  สมาชิกในทีมมีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใน

การทาํงาน 

4. สมาชิกในทีมมีการส่ือสารท่ีดี ทาํใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์

4.02 

     

4.15 

     

4.17 

     

4.10 

0.40 

      

0.43 

      

0.45 

      

0.38 

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

          

มาก 

รวม 4.11 0.36 มาก 

 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่ การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการส่ือสารท่ีดีโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.11, S.D. = 

0.36)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไป

นอ้ย ดงัน้ีโดยสมาชิกในทีมมีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงาน ( X  = 4.17, S.D. 

= 0.45) สมาชิกในทีมมีวิธีการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบับุคลากรภายนอกหน่วยงาน ( X  = 4.15, 

S.D. = 0.43) สมาชิกในทีมมีการส่ือสารท่ีดี ทาํให้การปฏิบติังานสําเร็จตามวตัถุประสงค์  ( X  = 

4.10, S.D. = 0.38)  สมาชิกในทีมมีวิธีการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบับุคลากรในหน่วยงาน  ( X  = 

4.02, S.D. = 0.40)  ตามลาํดบั 
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ตอนที ่4  ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็น      

ของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที ่1 

                 ในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผูว้ิจยั

ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product correlation coefficient)  

ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  20 

 

ตารางท่ี 20  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 กบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา  

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมและรายดา้น 

                                                                                                                                                                 (  n= 38) 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y1 .809** .867** .805** .826** .883** 

Y2 .812** .861** .774** .806** .770** 

Y3 .780** .859** .800** .774** .783** 

Y4 .770** .857** .814** .758** .858** 

Y5 .791** .825** .721** .804** .845** 

Y6 .839** .830** .725** .829** .764** 

7Y  .791** .798** .692** .757** .764** 

8Y  .731** .793** .731** .710** .734** 

9Y  .768** .818** .760** .775** .808** 

10Y  .776** .831** .725** .781** .774** 

11Y  .669** .742** .642** .669** .671** 

Ytot .813** .788** .861** .749** .841** 

 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากตารางท่ี 20 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 tot(X ) กบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 tot(Y ) โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนั  ( =xyr  0. 841** ) 

ทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด
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เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน 1 tot(X ) มีความสัมพนัธ์กบับทบาทท่ีสมดุล (Y1) ในระดบัมากท่ีสุด 

( =xyr  0.883** ) และมีความสัมพนัธ์กบัด้านการส่ือสารท่ีดี (Y11) น้อยท่ีสุด ( =xyr  0.671** ) แต่

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการไวว้างใจกนั  

(X1)  ดา้นการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (X3) และดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

(X4) มีความสัมพันธ์กับการทํางานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ด้านการส่ือสารท่ีดี (Y11) อยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01   
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

              การวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล

ในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ระดบัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 2) ระดบั

การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 และ3) 

ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

พรรณนา  (descriptive  research)  ใชส้ถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 จาํนวน 

38 โรง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้และพนักงานครู โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้ งส้ิน 228 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารตามแนวคิดของ สวอนส์เบิร์ก 

(Swansburg) และการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาลตามแนวคิดของ วดูค็อก (Woodcock)  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean) ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  correlation  coefficient) วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 

สรุปผลการวจัิย 

 

             จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีม

ของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิจยั

เพื่อนาํไปสู่การอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

     1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทั้ง 4 
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 ดา้น โดยเรียงค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดงัน้ี การไวว้างใจกนั ความยึดมัน่

ผูกพนั การกําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของงาน และความมีอิสระในการปฏิบติังาน 

ตามลาํดบั 

 2.  การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทั้ง 11 

ดา้น โดยเรียงจากค่ามชัฌิมเลขคณิต มากไปน้อยดงัน้ี ภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม  รองลงมาคือ การ

ส่ือสารท่ีดี การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั  ความร่วมมือและการใช้ความขดัแยง้ในทาง

สร้างสรรค์ การพฒันาตนเอง  การทบทวนการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ  ความสัมพนัธ์ระหว่าง

กลุ่ม  การปฏิบติังานท่ีชัดเจนและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  การเปิดเผยต่อกันและการ

เผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา  บทบาทท่ีสมดุล  วตัถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพอ้งตอ้งกัน 

ตามลาํดบั 

                 3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 กบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่าความสัมพนัธ์

กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  โดยเรียงค่าความสัมพนัธ์จากมากไป

นอ้ย ดงัน้ี การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน  การไวว้างใจกนั  ความยึดมัน่ผกูพนั  ความ

มีอิสระในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 

  

การอภิปรายผล 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี 

                1.  จากผลการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็น

ความสําคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึงการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารโดยเน้น

การมีส่วนร่วมเป็นหลกัก่อให้เกิดการพฒันาแนวคิดสร้างสรรค์ และวฒันธรรมอนัดีงาม อนัจะ

นาํไปสู่การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย ทั้งน้ีแรงบนัดาลใจใน

การปฏิบติังานส่วนหน่ึงอาจมาจากการให้ความสําคญัในการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ซ่ึงทาํให้

การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมใจ ศรีเอ่ียม พบวา่ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ราชบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การบริหารแบบมีส่วน
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ร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการไวว้างใจกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงความรู้สึกนึกคิดของผูร่้วมงานและไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

ด้วยการสนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่เสมอสร้างบรรยากาศในการ

ทาํงานเป็นกนัเอง ช่วยเหลือแนะนาํวิธีการทาํงานให้ผูป้ฏิบติังานและเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน ได้

พดูคุยปรึกษาหารือ ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไพฑูรย ์   ภูมิ

ช่อ พบว่าการบริหารบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัการปฏิบติัมากทั้ง 5 ดา้นโดยท่ี อาจเป็น

เพราะผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานทุกขั้นตอน

ทาํให้พวกเขามีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รจึงจาํเป็นตอ้งช่วยกนัพฒันาให้ดีข้ึนตลอดจน

นโยบายทางการศึกษาตอ้งการผลกัดนัให้สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามอธัยาศยั

สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน ให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบนั

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 ซ่ึงสถานศึกษาไดมี้การประชุมร่วมกนัมากยิ่งข้ึนและเปิด

โอกาสให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค์ของและเป้าหมายของสถานศึกษา 

ยอมรับฟังความคิดเห็นของครูผูส้อนเพื่อนาํมาปรับปรุงและพฒันางานและท่ีสําคญัตอ้งกาํกบั ดูแล 

นิเทศ ติดตามงานอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิภา  อินทะวงศ ์พบวา่

โดยภาพรวมครูผูป้ฏิบติัการสอนมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลางทั้ง 4 ดา้น ในดา้นการวางแผน 

การจดัองคก์าร การนาํองคก์ารและการควบคุม ซ่ึงครูปฏิบติัการสอนมีความเห็นวา่ดา้นการวางแผน

ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ครูผูป้ฏิบติัการสอนเก่ียวกบัการจดัทาํแผนประจาํปี

โดยให้ทุกคน มีส่วนรวม ดา้นการจดัองค์การ ควรให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการอย่างสมํ่าเสมอมี

การประเมินผลการปฏิบติังานและฟังขอ้คิดเห็น ดา้นการนาํองคก์ารควรให้ครูผูป้ฏิบติัการสอนมี

ส่วนร่วมในการนาํองค์การและร่วมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ดา้นการควบคุมควรให้ครูผู ้

ปฏิบติัการสอนมีส่วนร่วมในการควบคุมอยา่งทัว่ถึง ควรจดัระบบการควบคุมปฏิบติังานและมีการ

รายงายเป็นรายลกัษณ์อกัษร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธวชัชยั  ไชยพุฒ ผลการวิจยัพบว่า  การมี

ส่วนร่วมตดัสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดย

เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่การมีส่วนร่วมของครูดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการ

บริหารทัว่ไป การบริหารงบประมาณ อยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สัมฤทธ์ิ  หงส์ชูตา  

ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมและราย

ดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวีรยุทธ  แสงสิริวฒัน์ ผลการวิจยัพบวา่ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ใน

ระดบัมาก  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์
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การศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เปรมฤดี   ศรีวิชยั ผลการวิจยัพบวา่  

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก วฒันธรรม

องค์การเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับสูง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและวฒันธรรม

องค์การเชิงสร้างสรรค์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงานในระดบัสูงจากเหตุผล

ดงักล่าวจึงทาํให้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 2.  จากผลการวิจยั พบว่า การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกัด

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบ วา่อยูใ่น

ระดบัมาทั้งหมด เน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบนัมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 39 กาํหนดให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารไปยงัโรงเรียนทาํให้

โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง

ปฏิบติั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทาํงานเพื่อให้

ประสบความสําเร็จ ซ่ึงในการปฏิบติังานจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ทาํให้ผูรั้บผิดชอบแต่

ละดา้นมีโอกาสทาํงานร่วมกนัให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและมีความสัมพนัธ์อนัดี ส่งผลให้มี

สภาพการทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนมากข้ึน โรงเรียนมีการกระจายอาํนาจการบริหารมากข้ึน

กว่าเดิม บุคคลและหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน มีการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน มีแผนกลยุทธ์ในการพฒันา มีการพฒันาโรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองโดยมี

ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํและร่วมแก้ปัญหา เน้นหลกัการกระจายอาํนาจ การ

สร้างความตระหนกัให้ครูไดรู้้เก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ทาํให้ครูไดเ้รียนรู้ในการพฒันาตนเอง 

ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัมากข้ึน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

มากข้ึนทั้งน้ีการให้เกียรติในความรู้ความสามารถเคารพบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคลซ่ึงการทาํ 

งานเป็นทีมจะตอ้งอาศยัพลงัจากการทาํงานร่วมกนัของสมาชิกในทีมงานซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของทรงวฒิุ ทาระสา พบวา่สภาพการทาํงานเป็นทีมโดยภาพรวมและรายดา้น   มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การมีเป้าหมายเดียวกนั รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมและ

การส่ือสารอย่างเปิด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การมีปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีอาจเพราะผูบ้ริหาร

โรงเรียนเป็นผูมี้บทบาทสําคัญในการบริหารโรงเรียนซ่ึงจะเป็นผูน้ําในการกําหนดนโยบาย 

เป้าหมาย วางแผนดาํเนินงานของโรงเรียนโดยอาศยับุคลากร คือครูผูส้อนร่วมกนัปฏิบติังานดา้น

ต่างๆของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิวรรธน์ โตเหมือนไดศึ้กษาการ

ทาํงานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า การทาํงานเป็นทีมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม อยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นริศร  กรุงกาญจนา พบวา่  การทาํงานเป็นทีมของครูโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 7 ดา้นโดยมีค่าเฉล่ียเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ยดงัน้ี  การสนบัสนุนและความไวว้างใจ  ความร่วมมือในการใชค้วามขดัแยง้ในทาง

สร้างสรรค ์การพฒันาตนเอง การเปิดเผยและการเผชิญหน้าเพื่อแกปั้ญหา  การปฏิบติังานและการ

ตดัสินใจ การติดต่อส่ือสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสตีเฟน วาร์ค คิงส์ (Stephen Ward King) 

พบว่า การควบคุมกระบวนการ การใช้วิธีการควบคุมกระบวนการ ได้สะท้อนกลับมาเพิ่ม

กระบวนการยอ้นกลบัต่อมาสมาชิกของทีม ซ่ึงไดส่้งเสริมหรือให้กาํลงัใจแก่หลกัการฝึกปฏิบติัการ

เรียนรู้ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นการเรียนรู้ของทีม (team learning) และดา้น

ความรู้สึกส่วนบุคลของความเช่ียวชาญของบุคคล (individual’s sense of personal mastery) 

หลกัการฝึกปฏิบติัของการคิดเชิงระบบและหลกัการฝึกปฏิบติัของการเรียนรู้ของทีมมีความสัมพนัธ์

ทางบวกกับระดับซ่ึงผู ้นํากลุ่มทํางาน อีกทั้ งการติดต่อส่ือสารท่ีดีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารจดัการติดต่อส่ือสารภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ มากข้ึน  

สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประทุมวดี  หงส์ประชา   พบว่าการทาํงานเป็นทีมนั้นตอ้งอาศยัการ

ติดต่อส่ือสาร ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยทีนัสมยัมากมาย ซ่ึงสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ไดท้ัว่

โลกและเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพราะเราจะศึกษาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ

ปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปัทมา สายสอาด ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะ

การติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดบัมาก ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของบิงคลี (Binkly)  ผลการวจิยัพบวา่องคป์ระกอบสาํคญัในการนาํหลกัการจดัการคุณภาพโดยรวม

ไปใช้ได้แก่ การแบ่งหน้าท่ีการทาํงานตามโครงสร้างและการทาํงานเป็นทีม ขณะเดียวกนัมีการ

ส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีดีในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในการผลิตแก่

ผูป้กครอง รวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโจนส์(Jones) 

พบวา่  ผูบ้ริหารท่ีมีความเขา้ใจในองคป์ระกอบของการทาํงานเป็นทีม มีนยัสําคญัในการสนบัสนุน

ท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการเป็นตวัแทนความร่วมมือ และมีนยัสาํคญัระหวา่งความเขา้ใจในการเป็น

ตวัแทนส่วนบุคคลต่อระดบัความสําเร็จของการเป็นตวัแทนความร่วมมือ  และอตัราส่วนของความ

เขา้ใจในตวับุคคลท่ีมีผลต่อระดบัการอยูร่อดขององคป์ระกอบในการทาํงานเป็นทีม สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของฮอลล ์(Hall) ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนตอ้งประชุมหารืออยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการ

กาํหนดมาตรฐานของโรงเรียนขนาดกลางและวางแผนอย่างต่อเน่ือง ในเร่ืองปัจจุบนัและส่ิงใหม่
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สําหรับโรงเรียนครูใหญ่ตอ้งนาํเสนอการพฒันาอย่างมืออาชีพ โดยผ่านการทาํงานเป็นทีมและใน

การประชุมคณะครูตอ้งใชกิ้จกรรมแบบทีมงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชโมคเคอร์ (Schmoker) 

ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนการปรับปรุงคุณภาพได้แก่การเน้นการ

ทาํงานเป็นทีมการวางเป้าหมายชดัเจนใช้ขอ้มูลในการปฏิบติังาน ซ่ึงในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง

จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน สอดคลอ้งกบังาน วิจยัของ ลอยด์ (Loyd)  พบวา่ผูท่ี้

มีเงินเดือนสูงกวา่รับรู้ทีมงานท่ีมีเพื่อนร่วมงานทั้งในสํานกังานและในระดบัแผนกไดม้ากกวา่ผูท่ี้มี

เงินเดือนน้อยกว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัระหว่างทีมงานในระดบัสํานกังานและระดบั

แผนก มีสหสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งทีมงานท่ีรู้สึกและระดบัความพึงพอใจในงานท่ีมีประสบการณ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของออสโตรฟ (Ostrove)  พบว่าประสิทธิผลของคณะกรรมการ มี

ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดท่ีสุดกบัทีมงาน ในดา้นผูบ้ริหารความแตกต่าง ในเร่ืองเงินเดือน เวลาท่ีใช้

ในการฝึกวิชาชีพในสถาบนัของตน ส่งผลถึงความพึงพอใจในงานและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

มอนเซ้น (Monsen) พบวา่การออกแบบโปรแกรมการประกอบ การท่ีรวมกนัท่ีประสบความสําเร็จ

มากข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด แก่บริษทัและลูกจา้ง   จากเหตุผลดงักล่าว จึงทาํให้การทาํงาน

เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก   

 3.  จากการวิจยั พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 กบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกดั

เทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีค่า

ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  เม่ือพิจารณารายดา้น  

พบวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 อาจเกิดจากการบริหารงานของผูบ้ริหารซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการท่ีจะ

นาํพาสถานศึกษาให้มุ่งสู่ความสําเร็จโดยผูบ้ริหารเน้นการผลกัดนัหรือกระจายอาํนาจสู่ผูป้ฏิบติัเพื่อ

ขบัเคล่ือนให้เกิดประสิทธิผล ซ่ึงผูบ้ริหารอาจมีการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบติัหน้าท่ี ทาํให้ผูบ้ริหารเน้นความสําคญัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม จากผูร่้วมงาน เช่น การระดม

ความคิด การวางแผน การตดัสินใจ เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบติังานใน  ดา้นการกาํหนด

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของงานคณะทาํงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอลเลียท (Elliott)  

ผลการวิจยัพบวา่ การเพิ่มความร่วมมือและการตดัสินใจร่วมกนัในการปฏิบติังานเพื่อคุณภาพของ

โรงเรียนและไดเ้สนอแนะองคป์ระกอบในการจดัโครงสร้างและการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้ง

ประกอบดว้ย การวางแผนล่วงหน้า การวดัผล การได้รับความสนบัสนุนช่วยเหลือ การนาํความ
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ร่วมมือและการกระจายอาํนาจในโรงเรียนไปใช ้และการท่ีผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจมอบหมายงานท่ี

เหมาะกับความสามารถให้รับผิดชอบประกอบกับการให้อิสระในการปฏิบติังาน การดําเนินการ

ตดัสินใจ ยอ่มทาํให้งานต่างๆ สามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งคล่องตวัไม่วา่จะเป็นการติดต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการศึกษาร่วมกนั การส่งเสริมความสัมพนัธ์และ ความ

ร่วมมือในการพฒันาชุมชนในการพฒันาการศึกษา ประสานงานกับผูป้กครองและชุมชนในการ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆหลากหลาย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ดอนเดอร์โร, เกรช, มาเรีย 

(Dondero, Grace Marie)  ผลการวิจยัพบว่า ทั้งผูท่ี้เป็นคณะทาํงานและไม่เป็นคณะทาํงานต่างมี

ความต้องการมี ส่วนร่วมโดยตรงในการบริหาร จะมีระดับความพึงพอใจในการทาํงานและ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกวา่กลุ่มครูท่ีไม่ไดเ้ป็นคณะทาํงาน ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าการมีความยึด

มัน่ผกูพนันั้น เป็นแรงบนัดาลใจให้ผูร่้วมงานเกิดความอบอุ่น ปราศจากความขดัแยง้ซ่ึงง่ายต่อการ

บริหารและพฒันาบุคลากรให้สามารถพฒันาตนเอง การผลดัดนันโยบายเก่ียวกบัการบริหารก็จะ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพอร์สัน (Person) ท่ีว่า 

การปรับตวั เป็นระบบจาํเป็นตอ้งปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ภายนอก จะตอ้งมีการ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

                   จากขอ้คน้พบการวจิยั การอภิปรายผล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะทัว่ไปและขอ้เสนอแนะเพื่อ

การวจิยัคร้ังต่อไป   

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

                   1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ดา้นการไวว้างใจ (X1)  ดา้นการ

กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน  (X3)  และดา้นความมีอิสระในการปฏิบติังาน (X4) อยูใ่น

ระดับปานกลาง ดังนั้นผูบ้ริหารจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อทาํให้เกิดการ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งในการปฏิบติังานควร มีการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ร่วมกนัเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการทาํงานเพื่อให้ประสบความสําเร็จและเปิดโอกาสให้อิสระใน

การปฏิบติังาน การดาํเนินการตดัสินใจ และรับความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา นาํมาพิจารณา
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ในการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ยอ่มมีความคุน้เคยกบัสภาพการทาํงาน 

และปัญหาท่ีพบจริงในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 

                    2.  การทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษา สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นการส่ือสารท่ีดี (Y11)  

อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสําคญัเก่ียวกบั

เร่ืองการติดต่อส่ือสาร จดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาครูเร่ืองการติดต่อส่ือสารให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจท่ีตรงกันมีความสัมพนัธ์อนัดี ส่งผลให้มีการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนใน

โรงเรียนในโรงเรียน 

      3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 กบัการทาํงานเป็นทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ทอ้งถ่ินท่ี 1 มีความสัมพนัธ์กนัโดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัลกัษณะท่ี

คลอ้ยตามกนั ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้ความสาํคญักบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

   1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัอ่ืนๆ 

      2.  ควรมีการศึกษาวา่ปัจจยัใดของผูบ้ริหารท่ีมีผลต่อการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครู

ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  

      3.  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการทํางานเป็นทีมของ

พนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล 
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ภาคผนวก  ก 

• หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

• รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

                 ผูว้จิยัไดเ้รียนเชิญผูเ้ช่ียวชาญประเมินค่าความตรงดา้นเน้ือหา (content validity)  

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการศึกษาจาํนวน 5 คน ดงัน้ี   

                  1.  นายชลิต  ตุม้ทองคาํ   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ 

                      โรงเรียนมธัยมทวารวดี  จงัหวดันครปฐม 

                2.  นายสมชาย  เปียถนอม  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาเช่ียวชาญ 

                        โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ   จงัหวดันครปฐม 

                3.   นายประมวล  ลาภเจริญวงศ ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลผไทวทิยา  

                         จงัหวดันครปฐม 

                 4.  ดร.รสพร  ทองธรรมจินดา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

                        โรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม 

                  5.   ดร.สมถวลิ  ชูทรัพย ์  นกัวชิาการศึกษาระดบั 6 กองการศึกษาเทศบาล                     

                        นครสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ภาคผนวก ข 

• หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 

• รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือวจัิย 

  

1.   โรงเรียนนครนนทว์ทิยา  4  วดับางแพรกเหนือ  เทศบาลนครนนทบุรี  

 จงัหวดันนทบุรี 

2.  โรงเรียนวดัโบสถ ์เทศบาลตาํบลปลายบาง จงัหวดันนทบุรี 

3.  โรงเรียนเทศบาล  2  วดัออ้มใหญ่  (นครราษฎร์วทิยาคาร)  เทศบาลเมืองออ้มใหญ่  

 จงัหวดันครปฐม 

4.  โรงเรียนเทศบาลวดัออ้มนอ้ย  เทศบาลนครออ้มนอ้ย จงัหวดัสมุทรสาคร 

5.  โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัใน) เทศบาลนครสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ภาคผนวก ค 

• หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

• รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

• ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

• เคร่ืองมือในการวจัิย 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 38 โรง 

 

ท่ี รายช่ือโรงเรียน สังกดั จงัหวดั 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 1 วดัทา้ยเมือง 

โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 2 วดัทินกรนิมิต  

โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 3 วดันครอินทร์ 

โรงเรียนนครนนทว์ทิยา 5 ทานสัมฤทธ์ิ 

โรงเรียนวดักู ้(นนัทาภิวฒัน์วทิยา)  

โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวทิยา)  

โรงเรียนผาสุกมณีจกัร มิตรภาพท่ี 116 

โรงเรียนเทศบาลวดัละหาร 

โรงเรียนวดัสิงห์ (แจ่มช่ืนวทิยาคม)  

โรงเรียนวดัสุนทรธรรมมิการาม 

โรงเรียนวดัอุบลวนาราม 

เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลเมืองบางบวัทอง 

เทศบาลตาํบลปรายบาง 

เทศบาลตาํบลปรายบาง 

เทศบาลตาํบลปรายบาง 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

นนทบุรี 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

โรงเรียนเทศบาล 1 วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 

โรงเรียนเทศบาล 2 วดัเสนหา (สมคัรพลผดุง) 

โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)  

โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  

โรงเรียนเทศบาล 5 วดัพระปฐมเจดีย ์

โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นสามพราน 

โรงเรียนวดัหว้ยพลู 

โรงเรียนวดัเทียนดดั  

เทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลเมืองสามพราน 

เทศบาลตาํบลหว้ยพลู 

เทศบาลตาํบลออ้มใหญ่ 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

นครปฐม 

20. 

21. 

22. 

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 

โรงเรียนขจรเนติยทุธ 

เทศบาลเมืองปทุม 

เทศบาลเมืองท่าโขลง 

เทศบาลเมืองลาํสามแกว้ 

ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

23. 

24. 

 

 

โรงเรียนเทศบาลบา้นมหาชยั (อนุกลูราษฎร์) 

โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล วัด แ ห ล ม สุ ว ร ร ณ า ร า ม            

(วฒันรวมวทิยา) 

 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 

 

สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 38 โรง 

 

ท่ี รายช่ือโรงเรียน สังกดั จงัหวดั 

25. 

 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

โรงเรียนเทศบาลวดัตึกมหาชยารา           

(สมุทรคุณากร) 

โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล วัด โ ก ร ก ก ร า ก  ( ก รั บ

วทิยาทาน) 

โรงเรียนเทศบาลวดัเจษฎาราม (เชยวทิยาทาน) 

โรงเรียนเทศบาลวดัช่องลม (เป่ียมวทิยาคาน) 

โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 

โรงเรียนเทศบาลวดัดอนไก่ดี 

   (สังวรจนัทสรราษฎรวทิยา) 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

เทศบาลนครสมุทรสาคร 

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

 

สมุทรสาคร 

 

สมุทรสาคร 

 

สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

 

38. 

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยีย่มเกษสุวรรณ) 

โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเคด็) 

โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิชยัไชยอุปถมัภ)์ 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วดักลางวรวหิาร) 

โรงเรียนเทศบาลวดัทรงธรรม 

โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 

โรงเรียนเทศบาลวัดแค (ธรรมวิธาราษฎร์

บาํรุง) 

โรงเรียนบางครุ (อุปการราษฎร์) 

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลนครสมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองพระประแดง 

เทศบาลเมืองพระประแดง 

เทศบาลเมืองพระประแดง 

 

เทศบาลเมืองลดัหลวง 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

 

สมุทรปราการ 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 57 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

B1 202.93 426.271 .306 .934 

B2 202.13 432.326 .161 .935 

B3 202.80 431.545 .085 .937 

B4 202.80 433.683 .095 .936 

B5 202.47 419.016 .568 .933 

B6 202.57 425.082 .371 .934 

B7 202.33 415.885 .518 .933 

B8 202.40 427.421 .223 .935 

B9 202.23 416.668 .626 .932 

B10 202.63 429.689 .235 .935 

Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

B11 202.77 421.771 .431 .934 

B12 202.17 423.523 .503 .933 

B13 202.07 419.582 .661 .933 

B14 202.30 418.424 .578 .933 

B15 202.27 428.892 .178 .936 

B16 202.73 415.099 .535 .933 

B17 202.90 411.334 .620 .932 

B18 202.77 411.771 .590 .932 

B19 202.97 425.551 .440 .934 

B20 203.27 439.099 -.081 .937 

B21 203.03 420.447 .474 .933 

B22 203.07 425.030 .379 .934 

B23 202.97 417.482 .574 .933 

B24 203.33 425.126 .290 .935 

B25 203.00 420.276 .457 .933 

B26 202.37 415.551 .691 .932 

B27 202.97 415.275 .579 .933 

B28 203.30 425.666 .367 .934 

B29 203.13 419.775 .555 .933 

B30 203.17 421.730 .390 .934 

B31 203.13 417.154 .570 .933 

B32 202.70 418.562 .553 .933 

B33 202.90 426.024 .365 .934 
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 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

B34 202.50 429.500 .199 .935 

B35 202.60 422.869 .381 .934 

B36 203.10 413.266 .553 .933 

B37 203.03 412.585 .680 .932 

B38 203.20 416.786 .484 .933 

B39 202.80 418.855 .573 .933 

B40 202.63 420.930 .544 .933 

B41 203.23 421.013 .485 .933 

B42 203.00 417.517 .512 .933 

B43 203.13 422.257 .441 .934 

B44 203.03 420.516 .426 .934 

B45 203.27 434.823 .067 .936 

B46 203.00 424.414 .438 .934 

B47 203.13 423.430 .464 .933 

B48 203.00 417.517 .512 .933 

B49 203.13 422.257 .441 .934 

B50 203.03 420.516 .426 .934 

B51 203.27 434.823 .067 .936 

B52 203.00 424.414 .438 .934 

B53 203.13 423.430 .464 .933 

B54 203.00 423.724 .429 .934 

B55 203.27 434.823 .067 .936 

B56 203.00 424.414 .438 .934 

B57 203.00 423.724 .429 .934 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เร่ืองการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา 

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

………………………………………………………… 

คาํช้ีแจง    

                   1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล  กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครู 

  3.  ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารหรือผูป้ฏิบติัราชการแทน 2 คน หวัหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 2 คน และพนกังานครู 2 คน 

  4.  คาํตอบของท่านมีค่ายิง่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ขอท่านได้

โปรดตอบแบบสอบถามน้ีให้ครบทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริง ขอ้มูลใดๆ ท่ีท่านระบุไวใ้น

แบบสอบถามน้ี จะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อการปฏิบติังานของท่าน 

   

                  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีทุกท่านไดก้รุณาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

  

     

                                                                            นางสาวชาฤนี  เหมือนโพธ์ิทอง 

            นกัศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  

                                                                        บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เร่ือง 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษา 

สังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 

………………………………………………………… 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย       หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

ขอ้ความ สาํหรับผูว้จิยั 

1. เพศ 

   [     ]  ชาย                                                   [     ]   หญิง 

 

2. อาย ุ

   [     ]  20 - 30   ปี                                        [     ]   31 – 40 ปี 

   [     ]  41 – 50  ปี                                        [     ]   50 ปีข้ึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

   [     ]  ปริญญาตรี                                        [     ]   ปริญญาโท 

   [     ]  ปริญญาเอก 

 

4. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

   [     ]  ผูบ้ริหารสถานศึกษา                         [     ]  หวัหนา้กลุ่มสาระ 

   [     ]  พนกังานครู 

 

5. ประสบการณ์ ในการทาํงาน (ปัจจุบนั) 

   [     ]  นอ้ยกวา่ 10  ปี                                   [     ]   10 – 20 ปี 

   [     ]  21 – 30  ปี                                         [     ]   30 ปีข้ึนไป 

 

 

 

[     ]   1 

 

 

[     ]   2 

 

 

 

[     ]   3 

 

 

 

[     ]   4 

 

 

 

[     ]   5 
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ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นของการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 

 5 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ขอ้ 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 

            1.  การไว้วางใจกนั  

1. ครูไดรั้บการมอบหมายงานท่ีสาํคญัๆ จากผูบ้ริหารเสมอ      [     ]   6 

2. ครูมีอาํนาจการตดัสินใจในงานท่ีรับผดิชอบ      [     ]   7 

3. ครูกาํหนดระยะเวลาการเสร็จส้ินของงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายดว้ยตนเอง 

      

[     ]   8 

4. ครูวางแผนการปฏิบติังานในความรับผดิชอบดว้ยตนเอง      [     ] 9 

5. ครูไดรั้บโอกาสจากผูบ้ริหารใหร้ายงานความกา้วหนา้ของ

งานเป็นระยะๆ อยา่งต่อเน่ืองจนงานเสร็จส้ิน 

     [     ] 10 

            2.  ความยดึมั่นผูกพัน 

6. คณะครูช่วยเหลือกนัในการทาํงาน      [     ] 11 

7. ผูบ้ริหารร่วมทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะครู      [     ] 12 

8. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจใน

งานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

     [     ] 13 

9. ครูใชค้วามรู้สามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อทาํให้

โรงเรียนประสบความสาํเร็จและบรรลุตามเป้าประสงค ์

     [     ] 14 
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ขอ้ 

 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 

            3.  การกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของงาน  

10. ครูและผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและ

กนัก่อนกาํหนดเป้าหมายของงาน 

     [    ] 15 

11. ครูมีส่วนร่วมในการกาํหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายของสถานศึกษา 

     [     ] 16 

12. เป้าหมายการทาํงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

สถานศึกษา 

     [     ] 17 

13. คณะครูไดมี้การนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประเมินภายในมา

พฒันาและปรับปรุงการทาํงานโดยไดรั้บการสนบัสนุน

จากผูบ้ริหาร 

     [     ] 18 

14. ครูสามารถพดูคุยปรึกษาหารืองานกบัผูบ้ริหารไดอ้ยา่งเป็น

กนัเองและตรงไปตรงมา 

     [     ] 19 

            4.  ความมีอสิระในการปฏิบัติงาน 

15. ตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งอิสระ      [     ] 20 

16. ตดัสินใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง      [     ] 21 

17. เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับปรุงงานและพฒันางาน

ต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา 

     [     ] 22 

18. เม่ือมีปัญหาในการทาํงาน สามารถท่ีจะช้ีแจงเหตุผลต่อ

ผูบ้ริหารโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 

     [     ] 23 
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ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูเทศบาล 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย       ลงในช่องระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นของการทาํงานเป็น

ทีมของพนกังานครู ตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียวโดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 

             5 หมายถึง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูอยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง การทาํงานเป็นทีมของพนกังานครูอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 

ขอ้ 

 

การทาํงานเป็นทีม 

ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 

             1. บทบาททีส่มดุล  

19. ครูทุกคนในทีมมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน      [     ] 24 

20. ครูมีการแบ่งงานกนัโดย คาํนึงถึงความแตกต่างของ

บุคลิกภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 

     [     ] 25 

21. ผูบ้ริหารมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถและ

บุคลิกภาพของแต่ละคน 

     [     ] 26 

22. ครูมีวธีิการปฏิบติังานท่ีหลากหลายเหมาะสมกบั

สถานการณ์ 

     [     ] 27 

             2. วตัถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายทีเ่ห็นพ้องต้องกนั  

23. ผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง อาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบติังานของครูอยา่งชดัเจน 

     [     ] 28 

24. ผูบ้ริหารมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกาํหนดตารางการ

ปฏิบติังานและวธีิการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

     [     ] 29 

25. ผูบ้ริหารและครูมีการกาํหนดแนวทางและวตัถุประสงค์

การทาํงานท่ีชดัเจนร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานของโรงเรียน 
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31. สมาชิกในทีมมีความรัก สามคัคี ผกูพนักนัในการทาํงาน

เป็นทีม 

     [     ] 36 

 

ขอ้ 

 

การทาํงานเป็นทีม 

ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 
 

  

      

26. สมาชิกถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่อกนั อยา่ง

ตรงไปตรงมา 

     [     ] 31 

27. สมาชิกมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางใน

การแกปั้ญหาอยา่งตรงไปตรงมา 

     [     ] 32 

28. สมาชิกในทีมใหค้วามสาํคญัและรับฟังความคิดเห็นของ

ทุกคน 

     [     ] 33 

           4.  การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกนั 

29. สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัทาํงานดว้ยความจริงใจ      [     ] 34 

30. สมาชิกในทีมเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งงานของตนเอง

กบังานของผูอ่ื้น 

     [     ] 35 

            5. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 

32. สมาชิกในทีมพร้อมท่ีจะอุทิศตนท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ

ดว้ยดี 

     [     ] 37 

33. มีการประสานความคิดท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกบัโรงเรียน 

     [     ] 38 

34. เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการทาํงาน

อยา่งเตม็ความสามารถ 

     [     ] 39 

35. สมาชิกในทีมมีการแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน

ทีมอยา่งสร้างสรรค ์

     [     ] 40 

           6. การปฏิบัติงานทีชั่ดเจน และการตัดสินใจทีถู่กต้องเหมาะสม 

36. สมาชิกในทีมมีการปฏิบติังานตามบทบาทท่ีไดรั้บ

มอบหมายตามท่ีกาํหนดไว ้

     [     ] 41 

37. สมาชิกในทีมมีการตดัสินใจท่ีมีการใชเ้หตุผลอยา่งยดืหยุน่

ไดต้ามสถานการณ์  
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ขอ้ 

 

การทาํงานเป็นทีม 

ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 

           6. การปฏิบัติงานทีชั่ดเจน และการตัดสินใจทีถู่กต้องเหมาะสม 

38. สมาชิกทุกคนมีความเห็นสอดคลอ้งเป็นแนวทางเดียวกนั

กบัการตดัสินใจนั้น 

     [     ] 43 

39. สมาชิกทุกคนเลือกวธีิการทาํงานท่ีเหมาะสม      [     ] 44 

             7. ภาวะผู้นําทีเ่หมาะสม   

40. สมาชิกทุกคนมีโอกาสผลัดเปล่ียนกันเป็นผู ้นําตาม

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

     [     ] 45 

41. สมาชิกทุกคนยอมรับในความสามารถของกนัและกนั      [     ] 46 

42. ในทีมเปิดโอกาสใหส้มาชิกปฏิบติังานตามความสามารถ      [     ] 47 

             8. การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

43. สมาชิกในทีมมีการประเมินผลงานและวธีิการทาํงานท่ี

เหมาะสม 

     [     ] 48 

44. เปิดโอกาสใหส้มาชิกแนะนาํกนัเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ 

     [     ] 49 

45. สมาชิกในทีมติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน เพื่อ

จะไดแ้กไ้ขไดท้นัเวลาระหวา่งทาํงาน 

     [     ] 50 

              9. การพฒันาตนเอง 

46. ผูบ้ริหารมีการนิเทศครูให้รับรู้ องคค์วามรู้แนวคิดใหม่ๆ 

เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน 

     [     ] 51 

47. ครูมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงและพฒันาตนเองใหดี้

ข้ึนอยูต่ลอดเวลา 

     [     ] 52 

48. ครูมีการจดัการความรู้และพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

อยา่งต่อเน่ือง 

     [     ] 53 

49. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาดูงาน หน่วยงานอ่ืน 

หรือเชิญวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้เพื่อนาํความรู้

มาปรับปรุงงาน 
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ขอ้ การทาํงานเป็นทีม 
ระดบัความคิดเห็น สาํหรับ 

ผูว้จิยั      

            10. ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม   

50. สมาชิกในทีมส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ภายในทีม 

     [     ] 55 

51. สมาชิกในทีมมีการประสานงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

สนบัสนุนการทาํงาน 

     [     ] 56 

52. สมาชิกในทีมมีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งกลุ่ม 

     [     ] 57 

53. สมาชิกในทีมมีการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่ม      [     ] 58 

            11. การส่ือสารทีด่ี 

54. สมาชิกในทีมมีวธีิการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบั

บุคลากรในหน่วยงาน 

     [     ] 59 

55. สมาชิกในทีมมีวธีิการส่ือสารอยา่งหลากหลายกบั

บุคลากรภายนอกหน่วยงาน 

     [     ] 60 

56. สมาชิกในทีมมีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใน

การทาํงาน 

     [     ] 61 

57. สมาชิกในทีมมีการส่ือสารท่ีดี ทาํให้การปฏิบติังานสําเร็จ

ตามวตัถุประสงค ์

     [     ] 62 
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