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A research on factors related to teamwork performances of community development
workers under the supervision of educational center for community development, Phetchaburi
Province the purposes of this research were to study. 1) to study the development workers
teamwork performances of community development workers under the supervision of
educational center for community development, Phetchaburi Province, and 2) to study factors
related to teamwork performances of community development workers under the supervision
of educational center for community development, Phetchaburi Province : with independent
factor departments’ task determination and management strategy, team structure, team
leadership, working environment and ambience, teamwork procedure, team forming,
organizational culture, work life – balance, knowledge management and positive thinking.
Sample groups are development workers under the supervision of educational center for
community development which supervise provinces. Simple randomized samples were
collected from 155 respondents and 15 specifically selected interviewees. The tools for
collecting data were questionnaires and structure interviews. Replines obtained were
analyzed to achieve hypothetical solutions. This research analyzed the data employing
percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), Stepwise Multiple Regression analysis, open
questionnaires and content analysis – base interviews.
The research results finds that :
1. The development workers under the supervision of educational center for
community development, Phetchaburi Province has a high team performance work level ( X =
4.05, S.D. = 0.66).
2. The factors on positive thinking, team forming, knowledge management,
working environment and ambience, work life - balance, team structure, departments’ task
determination and management strategies all affected the community development workers
under the supervision of educational center for community development, Phetchaburi,
Province, statistically signifying an overall level .05.
3. Additional suggestions on, factors related to teamwork performances of the
development workers under the supervision of educational center for community development,
Phetchaburi Province, departments’ task determination, management strategies working
environment and ambience, team forming, organizational culture, knowledge management,
and positive thinking are to be considered.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
องค์กรทุกองค์กรเป็ นหน่ วยงานทางสังคมอย่างหนึ่ ง ที่เกิดขึ้นจากระบบความร่ วมมือ
ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อดําเนิ นงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งได้กาํ หนดและยอมรับในสังคม
อย่างมีระบบแบบแผน มี อาณาเขตสัมพันธ์เฉพาะตัว และมีกรรมวิธีที่จะเสริ มสร้ าง บํารุ งรั กษา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อให้สมาชิกขององค์กรสามารถดําเนิ นงานได้อย่างบรรลุ
เป้ าหมายด้วยความเต็มใจ และมีการติดต่อสื่ อสารที่ดีในยุคสมัยปั จจุบนั ความสําเร็ จขององค์กร
นอกจากขึ้นอยูก่ บั ความสามารถและภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั สมาชิกขององค์กรทุก
คน ดัง นั้น การบริ ห ารองค์ก รถื อ เป็ นกิ จ กรรมที่ บุ ค ลากรทุ ก คนต้อ งร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน ในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้ มีการบริ หารองค์กรแบบมีส่วนร่ วม มีระบบ
การทํางานเป็ นที ม เพื่อช่ วยให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการบริ หารจัดการแบบปั จเจกชน
เนื่องจากการทํางานเป็ นทีมเป็ นการทํางานที่นาํ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันมาผสมผสาน มีการร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างรอบคอบเหมาะกับการทํางานที่ซบั ซ้อน การทํางาน
เป็ นที มมี การวางแผนงาน การแบ่ งงานกัน ทํา การร่ วมมื อประสานงาน การตัดสิ นใจแก้ปัญหา
สมาชิ กเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อกัน ยอมรับความคิดเห็นของส่ วนรวมให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน (ณัฐ
พล ชุมวรฐายี 2545 : 4)
การทํางานของหน่ วยงานหรื อองค์กรใดๆก็ตามจําเป็ นต้องอาศัย ทรั พยากร คื อคน
(Man) เงิ น (Money) วัส ดุ อุ ป กรณ์ (Materials) การจัด การ (Management) องค์ป ระกอบทั้ง สี่ มี
ความสําคัญมากแต่องค์ประกอบแรกคือ คน มีความสําคัญที่สุดในการดําเนิ นงานเพราะคนเป็ น
ปั จ จัย สํ า คัญ ของกระบวนการพัฒ นาทั้ง หลายทั้ง ปวงสิ่ ง สํ า คัญ 2 ประการที่ ต ้อ งคํา นึ ง ถึ ง คื อ
ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource
Development) องค์ความรู ้ต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถา้ ปราศจากคนที่เป็ นปั จจัยสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เพราะยิง่ ใช้ ยิง่ ทําให้มีระบบมากขึ้น (ณรงค์วิทย์ แสนทอง 2544 : 10)
การทํ า งานในองค์ ก รใดๆก็ ต ามจํ า เป็ นต้ อ งอาศั ย บุ ค คลหลายบุ ค คลช่ ว ยปฏิ บ ั ติ ภ ารกิ จ
1

2
ต่างๆที่มีอยู่มากมายหลายด้านให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการแบ่งทั้งงาน
หน้า ที่ ความรั บ ผิด ชอบตามความรู ้ แ ละความสามารถและความถนัด ของแต่ ล ะบุ ค คลกร การ
ประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจการทุ่ ม เทกํา ลัง ความคิ ด สติ ปั ญ ญาและประสบการณ์ นํา มาซึ่ ง
ความสําเร็ จของงาน (สงวน ช้างฉัตร 2538 : 46 )
ปั จ จุ บนั การที่ ภาคราชการจะก้า วข้ามไปสู่ องค์ก รในรู ปแบบใหม่น้ ัน พบว่าปั ญหา
สํา คัญ ที่ ภ าคราชการประสบคื อ การปรั บ แนวคิ ด การทํา งานจากมุ่ ง รายละเอี ย ดของรายการ
(Management by mean) เป็ นการบริ หารแบบยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective) และการ
ที่จะให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีน้ นั องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ของงานในทุกระดับ (Arrangement by Results) ที่สาํ คัญการจะให้ขา้ ราชการมุ่งเน้น
ผลงานนั้ นจํา เป็ นต้อ งให้ อ ํา นาจการบริ หารจั ด การอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการคิ ด และการปฏิ บ ั ติ
(Empowerment) ซึ่งทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญและมาก่อนปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้มิใช่แค่พิจารณาเพียง
เชิงปริ มาณเท่านั้น หากแต่ตอ้ งพิจารณาในด้านคุณภาพของข้าราชการที่ตอ้ งมีส่วนผสมของ ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิ ยมรวมอยูด่ ว้ ย ดังนั้น “กลยุทธ์การทํางานเป็ นทีม” ซึ่ งเป็ น
เทคนิ คการบริ หารองค์กรยุคใหม่ จึ งเป็ นกลยุทธ์ทางเลื อกอี กทางหนึ่ ง และได้ถูกนํามาใช้อย่าง
กว้างขวางในปั จจุบนั เป็ นแนวทางในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและเสริ มสร้ างศักยภาพในการ
แข่งขันให้กบั องค์กร (ฉัตรประอร นิยม 2548 : 1)
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนได้กาํ หนดให้การพัฒนาข้าราชการใน
ปั จ จุ บ ัน มุ่ ง เน้น การพัฒ นาข้า ราชการโดยยึด หลัก สมรรถนะ (Competency) และการพัฒ นายึด
ความสามารถ (Capability) เพื่อให้ขา้ ราชการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทรงความรู ้ (Knowledge Worker)
สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบบริ หารการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง สมํ่า เสมอ โดยการพัฒ นาที่ เ น้ น การเรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนยังมีบทบาทเป็ นผูเ้ สนอแนะ กํากับดูแล และให้คาํ ปรึ กษาแก่ส่วน
ราชการในการดําเนิ นงาน จึ งได้วางแผนแนวทางส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ส่วนราชการดําเนิ นการ
พัฒนาข้าราชการในสังกัดอย่างเป็ นระบบภายใต้ยทุ ธศาสตร์และเป้ าหมายชัดเจน เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
การสร้ างวัฒนธรรมใหม่ ในการปฏิบตั ิ งานในระบบราชการ มี การทํางานร่ วมกันเป็ นที ม มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการปลดปล่อยพลังความคิดของข้าราชการในทุกระดับให้ร่วมกัน
พัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน โดยเฉพาะการสร้างภาวะผูน้ าํ ให้เกิดขึ้นในองค์การ
และการจัดทําแผนอาชีพของข้าราชการแต่ละคน (กรมการพัฒนาชุมชน 2552)
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กรมการพัฒนาชุมชน เป็ นหน่วยงานราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10
พ.ศ. 2505 ซึ่งได้โอนกิจการบริ หารของส่ วนพัฒนาการท้องถิ่นของกรมมหาดไทย (เดิม) เป็ นกิจการ
บริ หารของกรมการพัฒนาชุมชน ส่ วนกิจการบริ หารของกรมมหาดไทยได้โอนเป็ นกิจการบริ หาร
ของกรมการปกครอง ตามพระราชบัญญัติการโอนกิ จการบริ หารของกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ปรับปรุ งใหม่ 2505
การแบ่ ง ส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ให้แบ่งส่ วนราชการกรมการพัฒนาชุ มชน ดังต่อไปนี้ ก. ราชการ
บริ หารส่ วนกลาง 1. สํานักงานเลขานุ การกรม 2.กองการเจ้าหน้าที่ 3. กองคลัง 4. กองแผนงาน 5.
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุ มชน 6. สถาบันการพัฒนาชุมชน 7. สํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงิ นชุ มชน 8. สํานักส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิ จชุ มชน 9. สํานักเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งชุมชน ข. ราชการส่ วนภูมิภาค 1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 2. สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ มีภารกิ จในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยการกําหนด
นโยบาย แนวทาง แผนและมาตรการในการพัฒนาชุ มชนตลอดจนฝึ กอบรมและพัฒนาผูน้ ําชุ มชน
องค์กรชุมชน และเครื อข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
โดยมีสาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/กิ่งอําเภอเป็ นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ขบั เคลื่อนการทํางานในระดับ
พื้นที่ให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผล และมีหน่วยสนับสนุนเชิงนโยบายระดับภูมิภาค ได้แก่ “ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน” ทําหน้าที่ให้การสนับสนุ นการทํางานของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ ทั้งในด้านการกําหนดนโยบาย และในด้านวิชาการภายใต้การบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
การแปลงแผนหรื อนโยบายไปสู่ การปฏิ บ ัติ ที่ ชัดเจนรวมไปถึ งจัดให้มี การติ ดตามประเมิ นผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ศู น ย์ศึ ก ษาและพัฒ นาชุ ม ชน จัง หวัด เพชรบุ รี มี ห น้า ที่ รั บ ผิด ชอบในเขตพื้ น ที่ ก าร
ให้บริ การตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด เกี่ยวกับงานวิจยั และพัฒนา การบริ การให้คาํ ปรึ กษา
ด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึ กอบรม งานสนับสนุ น รวมถึงการการจัดการความรู ้ งานพัฒนาความ
เป็ นเลิ ศทางวิชาการเฉพาะทาง และปฏิ บตั ิ งานอื่ นที่เกี่ ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย (กรมการ
พัฒนาชุมชน 2552)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี คือหน่วยงานหนึ่ งของการทํางานเป็ นทีม
ที่สําคัญยิ่งเพราะมีเครื อข่ายครอบคลุมทั้ง 7 จังหวัดเพื่อให้บริ การในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ ปี 2541 – ปั จจุบนั กรมการพัฒนาชุมชนได้
กําหนดให้พฒั นากรมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุ นและประสานงาน และกําหนดรู ปแบบการ
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขต
การวิจยั ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งประกอบไป
ด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 272 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยภูมิหลังของพัฒนากร ซึ่งประกอบด้วย
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 สถานภาพ
2.1.4 ประสบการณ์การทํางานเป็ นพัฒนากร
2.1.5 ประสบการณ์การอบรมการทํางานเป็ นทีม
2.1.6 วุฒิการศึกษา
2.1.7 จังหวัดที่ปฏิบตั ิงาน
2.2 ตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีม
2.2.1 การกําหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการบริ หารงาน
2.2.2 โครงสร้างของทีม
2.2.3 ผูน้ าํ ทีม
2.2.4 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
2.2.5 กระบวนการทํางานในทีม
2.2.6 การรวมทีม
2.2.7 วัฒนธรรมองค์กร
2.2.8 สมดุลของชีวิตกับการทํางาน
2.2.9 การจัดการความรู ้
2.2.10 การคิดเชิงบวก
2.3 ตัวแปรตาม ได้แก่ การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งประกอบด้วย การทํางานเป็ นทีม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6
ด้าน ได้แก่
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2.3.1 ด้านส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
2.3.2 ด้านการทํางานแบบพหุ ภาคี
2.3.3 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
2.3.4 ด้านความสามัคคี
2.3.5 ด้านการแบ่งปันความรู ้
2.3.6 ด้านการประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบเนื้ อหา โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ดังนี้
1.ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งประกอบไปด้วย การกําหนดภารกิจของ
หน่ วยงานและกลยุทธ์ในการบริ หารงาน, โครงสร้างของทีม, ผูน้ าํ ทีม, การรวมทีมสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการทํางาน, กระบวนการทํางานในทีม, วัฒนธรรมองค์กร, สมดุลของชีวิตกับการ
ทํางานการจัดการความรู ้, และการคิดเชิงบวก
2. การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งประกอบด้วย การทํางานเป็ นทีมของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย ด้านส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม, ด้านการทํางานแบบพหุ ภาคี, ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์, ด้าน
ความสามัคคี, ด้านการแบ่งปั นความรู ้, และด้านการประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม (กรมการ
พัฒนาชุมชน 2550)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและสนับสนุนการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพของพัฒนากร
2. เพื่อให้พฒั นากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
เพชรบุรี ได้นาํ ไปพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาตนเองในการทํางานเป็ นทีม และเป็ นแนวทางให้
ผูบ้ ริ หารนําไปใช้เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
มีผกู ้ าํ หนดขอบข่ายเนื้ อหาที่จะศึกษา หรื อกรอบแนวคิดและทฤษฎีไว้หลายแนวทาง
ด้วยกัน กล่าวคือ
จิ ริตา เชาวลิ ต (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเป็ นทีม ศึกษากรณี บริ ษทั กรุ งเทพและวิทยุ จํากัด ได้กาํ หนดกลุ่มของ
ตัวแปรต้นไว้ดงั นี้ 1. การกําหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการบริ หารงาน 2. โครงสร้าง
ของทีม 3. ผูน้ าํ ทีม 4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางานและ 5. กระบวนการทํางานในทีม
วรกิ ตติ์ ศรี อ่ าํ อ่วม (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิทยานิ พนธ์เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยการทํางานเป็ นทีมของบุคลากรกับการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร ได้กาํ หนดกลุ่มของตัวแปรต้นไว้ดงั นี้ 1) การรวมทีม 2) วัฒนธรรม
องค์กร
ล็อกวูด (Lockwood : 2009) ได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับสมดุลของชี วิตกับ
การทํางาน หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมทั้งการทํางานตามเวลงานปกติและกิจกรรมอื่นที่
ต้องทํานอกเวลางาน
วิจารณ์ พานิ ช (2548 : 9) ได้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ เป็ น
เรื่ องของการเพิ่มประสิ ทธิ ผลขององค์การ เกิ ดขึ้นเพราะมีความเชื่ อว่าจะสร้างความสําเร็ จให้แก่
องค์การ การประเมินต้นทุนทางปั ญญา (Intellectual capital) และผลสําเร็ จของการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการความรู ้ เป็ นดัชนีวดั ค่าองค์การมีการจัดการความรู ้ได้ผลหรื อไม่
เรวดี เที่ยงตรง (2550 : 69-70) ได้ให้ความหมาย, ความสําคัญ และแนวคิดของการคิด
เชิ งบวกว่าการมองโลกในแง่บวกเป็ นส่ วนหนึ่ งของการคิดเชิ งบวก และมีส่วนสําคัญในการจูงใจ
ตนเอง คนที่มองโลกในแง่ดีจะเห็ นว่าทุกสิ่ งทุกอย่างไม่ได้เลวร้ าย จึงมีพลังแสวงหาโอกาสที่จะ
ผลิกผลันสถานการณ์เลวร้ายให้กลับคืนดีให้ได้ และจะไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคที่ขวางกั้น
กรมการพัฒนาชุมชน : 2550 ได้ให้การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรไว้วา่ ในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันพัฒนากรควรจะมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันไว้ ดังนี้ 1. ด้านส่ งเสริ มการทํางานเป็ น
ทีม 2. ด้านการทํางานแบบพหุภาคี 3. ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 4. ด้านความสามัคคี 5. ด้านการ
แบ่งปันความรู ้ 6. ด้านการประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม
จากแนวคิดการกําหนดกลุ่มตัวแปรต้น, ตัวแปรตามและแนวคิดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
จะเห็นว่าในว่าในหลักการส่ วนใหญ่เหมือนกัน จะมีความแตกต่างกันอยูบ่ า้ งเล็กน้อย ในการวิจยั
ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้เลือกใช้แนวคิดของ จิริตา เชาวลิต, วรกิตติ์ ศรี อ่าํ อ่วม, ล็อกวูด (Lockwood), วิจารณ์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้ให้ความหมายของคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
วิจยั ดังต่อไปนี้
1. พัฒนากรหมายถึ งข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทยที่
ปฏิบตั ิงานระดับตําบลในสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งประกอบไปด้วย
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร
2. หัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
ที่ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
3. พั ฒ น า ก า ร จั ง ห วั ด ห ม า ย ถึ ง ข้ า ร า ช ก า ร สั ง กั ด ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
กระทรวงมหาดไทย ที่ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด
4. พั ฒ น า ก า ร อํ า เ ภ อ ห ม า ย ถึ ง ข้ า ร า ช ก า ร สั ง กั ด ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
กระทรวงมหาดไทย ที่ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการระดับอําเภอ
5. การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร หมายถึง ตัวแปรตามของการทํางานที่มีลกั ษณะใน
การทํางานเป็ นกลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรทั้ง 6 ด้านคือ ด้าน
ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ด้านการทํางานแบบพหุภาคี, ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์, ด้านความสามัคคี
, ด้านการแบ่งปั นความรู ้, และด้านการประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม
6. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร หมายถึง ตัวแปรต้นที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีม ซึ่ งประกอบด้วย การกําหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์
ในการบริ หารงาน, โครงสร้างของทีม, ผูน้ าํ ทีม, การรวมทีมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ทํางาน, กระบวนการทํางานในทีม, วัฒนธรรมองค์กร, สมดุลของชีวิตกับการทํางาน, การจัดการ
ความรู ้, และการคิดเชิงบวก
7. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี หมายถึง หน่ วยงานหนึ่ งของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยที่สังกัดส่ วนกลางและมีที่ต้ งั อยู่ในเขตภูมิภาค ที่จงั หวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีจงั หวัดที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร
8. การกําหนดภารกิ จของหน่ วยงานและกลยุทธ์ในการบริ หารงาน หมายถึง การ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรจะต้องมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน พัฒนากรรั บรู ้ และ
ยอมรับภารกิจและกลยุทธ์น้ นั
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9. โครงสร้ างของที ม หมายถึ ง การกําหนดบทบาท เป้ าหมาย บรรทัดฐานของการ
ทํางาน และขนาดของทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน
จังหวัดเพชรบุรี
10. ผูน้ าํ ที ม หมายถึง ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการอํานวยการให้ทีมงานไปสู่
เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ รวมถึ งความสามารถในการตัดสิ นใจสั่งการเพื่อที่จะทําให้พฒ
ั นากรดําเนิ น
กิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
11. การรวมทีม หมายถึง ทักษะ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
12. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน หมายถึง การรับรู ้ของพัฒนากรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ที่มีต่อคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันโดยบรรยากาศ
ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันทําให้ทีมงานหนึ่งแตกต่างไปจากทีมงานหนึ่งและการรับรู ้น้ นั มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของพัฒนากร
13. กระบวนการทํางานในทีม หมายถึง การติดต่อสื่ อสารของพัฒนากร การสนับสนุน
จากเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชารวมถึงการบริ หารงานในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
14. วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง วิถีชีวิต ค่านิ ยม ความเชื่ อ ความเข้าใจ และระเบียบ
แบบแผนการประพฤติปฏิบตั ิของสํานักงานพัฒนาชุ มชนที่ทาํ ให้แต่ละสํานักงานพัฒนาชุ มชนมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป
15. ความสมดุลของชี วิตกับการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการจัดการบทบาท
และความต้องการด้านต่างๆในชีวิตของพัฒนากรให้มีความพอเหมาะพอดีกนั ระหว่างงานกับชีวิต
16. การจัดการความรู ้ หมายถึง วิธีการจัดการข้อมูล ข้อเท็จจริ ง สารสนเทศใหม่ๆและ
ประสบการณ์ของพัฒนากร โดยมีสาํ นักงานพัฒนาชุมชนมีส่วนกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
17. การคิดเชิ งบวก หมายถึง การคิดในด้านดี ของพัฒนากรต่ อสถานการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิต ยอมรับความเป็ นจริ ง สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็ นโอกาสได้ และนํามาพัฒนาตนเอง
และช่วยเหลือผูร้ ่ วมงานได้
18. การส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การช่ วยเหลือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร
19. การทํางานแบบพหุ ภาคี หมายถึง การทํางานในลักษณะแบบบูรณาการของพัฒนา
กรซึ่งมีการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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20. การมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างพัฒนากรที่ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน
21. ความสามัคคี หมายถึง ความสมัครสมาน ความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันของพัฒนา
กรในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
22. การแบ่งปั นความรู ้ หมายถึง การเอื้อเฟื้ อความรู ้ที่พฒั นากรมีและสามารถให้แก่
ผูร้ ่ วมงานได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับ
23. การประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะๆอย่างต่อเนื่ องของพัฒนากร ตลอดจนการรายงานผลเพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันบรรลุผลสําเร็ จ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดตลอดจนงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานเป็ นทีม
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีม
2.1 การกําหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการบริ หารงาน
2.2 โครงสร้างของทีม
2.3 ผูน้ าํ ทีม
2.4 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
2.5 กระบวนการทํางานในทีม
2.6 การรวมทีม
2.7 วัฒนธรรมองค์กร
2.8 ความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน
2.9 การจัดการความรู ้
2.10 การคิดเชิงบวก
2.11 การส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
2.12 การทํางานแบบพหุ ภาคี
2.13 การมีมนุษยสัมพันธ์
2.14 ความสามัคคี
2.15 การแบ่งปั นความรู ้
2.16 การประเมินผลของการทํางานเป็ นทีม
ตอนที่ 3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
3.1 ประวัติศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
3.2 การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร
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ตอนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการทํางานเป็ นทีม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการทํางานเป็ นทีม
ในการศึกษาเรื่ องการทํางานเป็ นทีมได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ การทํางาน
เป็ นทีมมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อหน่ วยงานหรื อองค์การต่างๆ เพราะลักษณะการทํางานในหน่ วยงาน
หรื อองค์การนั้น เป็ นลักษณะการทํางานรวมกันเป็ นทีม มิใช่เป็ นการทํางานโดยตนเอง โดยเฉพาะ
ในปั จจุบนั ระบบการบริ หารงานภายในหน่ วยงานมีสภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในสภาพเช่นนี้
การปฏิบตั ิงานแต่เพียงผูเ้ ดียวย่อมไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจต่างๆที่อยูใ่ นขอบเขตความรับผิดชอบให้
ปรากฏผลดีเท่าที่ควรงานส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องอาศัยสติปัญญา ความรู ้ความเชี่ยวชาญจากหลายๆคน
หลายๆฝ่ ายและหลายๆระดับมาช่วยกันทําจึงจําเป็ นจะต้องมีการร่ วมมือกัน “ทํางานเป็ นทีม” การ
ทํางานเป็ นทีมเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ได้รับความสนใจนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย ทั้งในองค์การ
ของรัฐและเอกชน เนื่ องจากงานส่ วนใหญ่ในองค์การไม่สามารถสําเร็ จได้ดว้ ยบุคคลเพียงคนเดียว
ต้องอาศัยความร่ วมมือและการมีสัมพันธภาพที่ดีของผูป้ ฏิบตั ิงานในทีม (พนิดา รัตนไพโรจน์ 2542
: 27) สอดคล้องกับ ประสิ ทธิ์ ทองอุ่น ทัศนา สุ รียนาภาส วัลนิ ภา ฉบากบาง และประภากร โลห์
ทองคํา (2542 :212-213) ที่กล่าวว่าการทํางานในองค์การหรื อในสถาบันปั จจุบนั ต้องทํางานเป็ นทีม
ร่ วมมือกันหลายๆฝ่ ายประสานสัมพันธ์กนั สมาชิกมีความเข้าใจกันปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
ความหมายของการทํางานเป็ นทีม
วูดค็อก (Woodcock1989 : 3) ได้ให้ความหมายของทีมหรื อทีมงานว่า ทีมงานหมายถึง
กลุ่ ม บุ ค คลที่ ต ้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ กัน และกัน ในอัน ที่ จ ะทํา งานร่ วมกัน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาํ หนดไว้ เอดการ์ ฮิวส์ (Edgar Hues 1982 : 199) กล่าวว่า ทีม หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาคนเดียวกัน หรื อ หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีเป้ าหมาย
การทํางานร่ วมกัน หรื อ หมายถึง กลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีหน้าที่สัมพันธ์กนั และหมายถึงกลุ่ม
บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการมาร่ วมปฏิบตั ิงานให้เสร็ จตามวัตถุประสงค์และงาน
ดังกล่าวไม่สามารถทําสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และงานดังกล่าวไม่สามารถทําสําเร็ จได้โดยบุคคล
เพียงคนเดียวดังที่ ประทีป แตงเลี่ยน และพรรณี กาญจนวสิ ต (2531: 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
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พิชยั เล่งพานิ ชย์ (2541: 18) กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีมหมายถึง กระบวนการทํางาน
ของกลุ่มบุคคล เพื่อทําให้ได้ผลมากกว่าที่เขาแต่ละคนทําตามลําพัง โดยที่บุคคลที่ทาํ งานเหล่านั้นมี
ความตื่นเต้นพอใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน
เรี ยม ศรี ทอง (2540 : 13) กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีมหมายถึง กระบวนการทํางานของ
กลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดผลงานสู งสุ ดตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยผูท้ าํ งานมีความพึงพอใจใน
งานและต่อเพื่อนร่ วมงาน
สุ ทธิ ภิบาลแทน (2541: 55-56) กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปมาร่ วมกันทํางานหรื อปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยแต่ละคนที่มา
ร่ วมกัน ทํา งานนี้ จะมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อจุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน ให้ ค วามร่ วมมื อ ร่ วมใจมี ก าร
ประสานงานที่ดี มีการติดต่อสื่ อสาร ตัดสิ นใจวางแผน สนับสนุ นกันและสามารถผสมกลมกลืน
อย่างมีประสิ ทธิภาพในการทํางาน เพื่อให้งานที่ตนรับผิดชอบนั้น บรรลุวตั ถุประสงค์ในการทํางาน
ร่ วมกันอย่างตั้งใจ
นิ รันดร์ จุลทรัพย์ (2542 : 230) กล่าวว่า ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กนั
ค่อนข้างจะใกล้ชิดและคงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวร ซึ่ งประกอบด้วยเพื่อนร่ วมงานและ
หัวหน้า
วิลาวรรณ รพีไพศาล (2542 : 150) กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีม หมายถึง การทํางาน
ร่ วมกันของสมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมทั้งหลายบรรลุ
เป้ าหมายเดี ย วกัน โดยที่ ส มาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม ต่ า งมี จิ ต ใจตรงกัน ร่ ว มมื อ กัน ทํา งานอย่า งเต็ม
ความสามารถ มีการประสานงานกันอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์สูงสุ ด
เนตร์พณั ณา ยาวิราช (2546 : 233) กล่าวว่าการทํางานเป็ นทีม หมายถึง ความสําเร็ จของ
ผูบ้ ริ หารในการประสานการทํางานของบุคลากรหลายฝ่ ายเข้าด้วยกัน ให้บรรลุผลสําเร็ จ
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั สรุ ปว่าการทํางานเป็ นทีม (Team) หมายถึง กลุ่มของบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีความเกี่ ยวข้องกันและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทํางานตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข โดยอาศัยหลักของการมีมนุ ษยสัมพันธ์ การสื่ อสาร และความรู ้
ทางจิตวิทยาให้เข้าใจตนเองและเพื่อนในทีมงานเพื่อให้ทีมงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
จึ งอาจสรุ ปได้ว่าการทํางานเป็ นทีม คือ การที่บุคคลร่ วมกันปฏิบตั ิหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การหรื อจุดหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการดําเนิ นงาน
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั อย่างที่สุด เพื่อให้งานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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แนวคิดเกีย่ วกับประเภทของทีมงาน
ประเภทของทีม
การจัด แบ่ ง ที ม งานออกเป็ นประเภทต่ า งๆ นั้น มี วิ ธี ก ารจัด แบ่ ง หลายวิ ธี ขึ้ น อยู่กับ
แนวคิดเฉพาะแบบของแนวคิดนั้นๆ ทีมงานแนวคิดกลุ่มในองค์กร ทีมงานแนวคิดด้านสังคมวิทยา
หรื อทีมตามแนวคิดจิตวิทยาสังคม เป็ นต้น (สุ นนั ทา เลาหนันท์ 2540 : 67) ซึ่งได้มีนกั วิชาการหลาย
ท่านแบ่งประเภทของทีมงานสรุ ปได้ ดังนี้
1. ทีมที่เป็ นทางการ (Formal Team) เป็ นทีมงานทํางานทัว่ ไปในองค์การทํางานที่มี
ความต่อเนื่อง มีหลายทีมขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างของแต่ละองค์การ แบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ ทีมผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมผูช้ าํ นาญการ และทีมสนับสนุนทัว่ ไป มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ที ม ผู ้ บ ริ หารระดั บ สู ง (Cross-Functional Executive Teams) เป็ นที ม ที่
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานนั้น
1.2 ทีมสหสาขาวิชาชีพ (Cross-Functional Team) เป็ นทีมที่ประกอบด้วย
สมาชิกที่มีทกั ษะความรู ้ ความชํานาญในแต่ละสาขาวิชามาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
1.3 ทีมผูช้ าํ นาญการ (Business Teams) เป็ นทีมที่ประกอบด้วยผูท้ ี่มีความรู ้
ความชํานาญในเรื่ องที่คล้ายๆกันมาร่ วมกันทํางาน และแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
1.4 ที ม สนั บ สนุ น ทั่ว ไป (Formal Support Teams) เป็ นที ม ที่ ป ระกอบด้ว ย
ผูช้ าํ นาญการในด้านต่างๆที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือการทํางานในด้านต่างๆ
2. ทีมที่ไม่เป็ นทางการ(Informal Teams) เป็ นทีมที่ต้ งั ขึ้นมาชัว่ คราวเมื่อปฏิบตั ิภารกิจ
เสร็ จ แล้ว ก็ ถือ ว่า ภาระหน้าที่ สิ้ น ที่ สุ ด ลง แบ่ ง เป็ น 4 ประเภทคื อ ที ม งานโครงการ ที ม เพื่ อ การ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ทีมสร้างสรรค์ และทีมเฉพาะกิจ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ทีมงานโครงการ (Temporary Project Teams) เป็ นทีมที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ตามโครงการมีระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดโครงการกําหนดไว้เช่นนั้น
2.2 ทีมเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง (Change Teams) เป็ นทีมการทํางานที่ต้ งั ขึ้น
เพื่อร่ วมมือปรับปรุ งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.3 ทีมสร้างสรรค์ (Hot Group) เป็ นทีมที่ทาํ งานร่ วมกัน ร่ วมคิดหาแนวทาง
ใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงาน ทํางานด้วยความเป็ นอิสระ
2.4 ทีมเฉพาะกิจ (Temporary Task Forces) เป็ นทีมที่ร่วมกันทํางานที่เกี่ยวกับ
ปัญหาเป็ นเรื่ องๆเพื่อแก้ไขให้เห็นผลโดยเร็ ว
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คาร์ (Car1992: 45) ได้อธิ บายแนวทางในการใช้ทีมที่มีอาํ นาจ 4 ประเภท คือ ทีม
คุณภาพ (Quality Teams) ทีมโครงการ (Project Teams) ทีมที่มีทกั ษะและหน้าที่หลากหลาย (Multiskilled and multifunctional Teams) และทีมที่มีอาํ นาจในการจัดการตัวเองอย่างเต็มที่ (Fully Self –
Management Teams) ซึ่งอธิบายได้โดยสรุ ปดังนี้
1. ที มคุ ณ ภาพใช้ไ ด้ทวั่ ไปในทุ ก ระดับขององค์ก าร ที มคุ ณภาพที่ มีว ตั ถุ ประสงค์ที่
ชัดเจน คือ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริ การกระบวนการและสภาพแวดล้อมขององค์การ
มีความสามารถในการใช้ทกั ษะกลุ่มและทักษะการแก้ปัญหา ความสําเร็ จของทีมงาน คุณภาพคือ
การมอบอํา นาจให้ที ม งานเพื่ อ ให้ห ยิบ ยกปั ญ หาขึ้ น มาพิ จ ารณาและใช้ท ัก ษะที่ จ าํ เป็ นเพื่ อ การ
ปรับปรุ งคุณภาพ
2. ที มโครงการ ที มประเภทนี้ จะมีวตั ถุประสงค์เฉพาะและเมื่อดําเนิ นการเสร็ จตาม
วัตถุประสงค์น้ นั ทีมโครงการก็จะถูกยกเลิกไปทีมโครงการจึงสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้
หลากหลายอย่า งไม่ น่ า เชื่ อ แต่ ล ะที ม จะมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องตนและมี ก ารกํา หนดวัน เวลาที่ จ ะ
ดําเนิ นการให้ประสบความสําเร็ จลักษณะของที มโครงการที่ดีสมาชิ กจะมีทกั ษะหลายอย่างเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการดําเนินงานในโครงการนั้นๆ
3. ที มที่ มีท กั ษะและหน้าที่ หลากหลาย ที มงานประเภทนี้ มี ลกั ษณะเด่ นอยู่ที่ความ
แตกต่างด้านทักษะของสมาชิก ซึ่ งถือว่าเป็ นความเชี่ยวชาญของแต่ละคนและมีความจําเป็ นต้องนํา
ทัก ษะเหล่ า นั้น ไปแก้ปั ญ หา การดํา เนิ น งานของที ม จะเกิ ด โอกาสให้แ ก่ ส มาชิ ก ทุ ก คนเพราะ
ปฏิบตั ิการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของโครงการและใช้ทกั ษะทุกด้านของสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ เพราะแต่ละทีมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งหรื อลูกค้ากลุ่มเล็กๆโดย
จัดหาและบริ การลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. ทีมงานที่มีอาํ นาจในการจัดการตนเอง ทีมงานที่มีคุณภาพมีอาํ นาจและมีประสิ ทธิผล
คื อ ที ม งานที่ มี อ าํ นาจในการจัด การตนเองอย่า งเต็ม ที่ หรื อ ที ม ที่ ส ามารถกํา หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของตนเองได้ หรื อทีมงานที่มีอาํ นาจกึ่งอิสระลักษณะทีมงานประเภทนี้จะรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิการของทีมและผลผลิตของตนเอง หากองค์การสามารถพัฒนาทีมลักษณะนี้ ได้อย่างเต็มที่
ทีมงานจะรับงานต่างๆได้ภายใต้การนิ เทศก์งานของผูบ้ งั คับบัญชา เช่น งานการตั้งจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้ าประสงค์ (Setting Goals) การวัดผลผลิต การประกันการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของ
สมาชิก รวมทั้งการจ้างพนักงาน การประเมินผลงาน การควบคุมวินยั ของสมาชิกและการคัดเลือก
หัวหน้าทีมของตนเอง
ร๊ อบบินส์ (Robbin 2001 : 259-261) ได้แบ่งประเภทของทีมงานไว้เป็ น 3 ประเภท คือ
ทีมแก้ปัญหา ทีมบริ หารงานด้วยตนเอง และทีมข้ามสายงาน มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ทีมแก้ปัญหา (Problem-Solving Teams) ประกอบด้วยสมาชิ กที่ทาํ งานร่ วมกันใน
แผนกเดียวกันหรื อหน่ วยงานใกล้เคียงกันประมาณ 8-10 คน มารวมตัวกันประมาณ 2-3ชัว่ โมง/
สัปดาห์ เพื่อประชุ มแลกเปลี่ยนข้อมูลปั ญหาและความคิดเห็ นร่ วมกัน เพื่อปรับปรุ งคุณภาพและ
สภาพแวดล้อมในงานให้ดีข้ ึน โดยทีมแก้ปัญหาจะมีอาํ นาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็ นและ
อาจจะช่ วยผลักดันให้เกิ ดการนําข้อเสนอแนะไปปฏิ บตั ิ ต่อแต่ ทีมแก้ปัญหาจะไม่ มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการนําผลการตัดสิ นใจไปปฏิบตั ิโดยตรง
2. ที ม บริ ห ารงานด้ว ยตนเอง (Self-Managed Work Teams) ประกอบด้ว ยสมาชิ ก
ประมาณ 10-15 คน มีขอบเขตการทํางานที่ไม่ใช่เพียงแต่การแก้ปัญหาทัว่ ๆไปเท่านั้น แต่ทีมงาน
จะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจและดําเนินการของตนการทํางานของทีมจะ
มุ่งที่การผสมผสานกันระหว่างความสามัคคีและการเป็ นทีมงานที่ดีกบั การมีสิทธิ ส่วนบุคคลและ
ความรู ้รักอยากจะทํางานด้วยความผูกผันในงาน
3. ที ม ข้า มสายงาน(Cross-Functional Teams) เป็ นที ม การทํา งานที่ ป ระกอบด้ว ย
บุ ค ลากรในระดับ เดี ย วกัน แต่ อยู่ใ นสาขาวิช าชี พ ต่ า งกัน มาร่ ว มกัน ทํา งานโดยใช้ท ัก ษะความรู ้
ความสามารถตามสาขาวิชาร่ วมกันทํางานที่ตนเองมีความชํานาญ เพื่อร่ วมกันทํางานให้บรรลุผล
สําเร็ จที่ได้ต้ งั เป้ าหมายร่ วมกันไว้
วูด๊ ค็อก และฟรานซิ ส (Woodcock and Francis 1994 : 34) ได้จาํ แนกประเภทของทีม
ไว้ 6 ประเภท คือ ทีมกลยุทธ์ ทีมบริ หาร ทีมโครงการ ทีมนึ กคิด และทีมปฏิบตั ิการ มีรายละเอียด
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ทีมกลยุทธ์ (Strategic Team) เป็ นทีมที่รับผิดชอบ ด้านการกําหนดกลยุทธ์ นโยบาย
โครงสร้าง และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานเป็ นการมองไปข้างหน้า ทําหน้าที่วางแผน
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ทีมบริ หาร (Management Team) เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ หารรับผิดชอบ
3. ทีมโครงการ (Project Teams) เป็ นคณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบตั ิงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด มีลกั ษณะเป็ นทีมเฉพาะกิจหรื อทีมชัว่ คราว
4. ที ม ประสานงาน (Coordination Teams) เป็ นที ม งานที่ ท าํ หน้า ที่ จ ัด กิ จ กรรมการ
ประสานงานของฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานที่มีความยุง่ ยากและสลับซับซ้อน
5. ทีมนึ กคิด (Think-Thank Teams) เป็ นคณะบุคคลที่เสนอแนวคิดต่างๆ และเป็ น
ผูส้ นับสนุนการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
6. ทีมปฏิบตั ิการ (Work Group) เป็ นทีมการรับผิดชอบปฏิบตั ิงานโดยตรง มีบทบาทใน
การปฏิบตั ิงานที่เป็ นภารกิจหลัก
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วินิจ เกตุขาํ (2542 : 70-71) ได้แบ่งประเภทของทีม ตามลักษณะหน้าที่ของการทํางาน
เป็ น 5 ประเภท คือ ทีมงานระดับสูง ทีมจัดการ ทีมปฏิบตั ิงาน ทีมด้านเทคนิค และทีมสนับสนุน
มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทีมงานระดับสู ง (Top Teams) เป็ นทีมที่มีหน้าที่กาํ หนดวัตถุประสงค์และพัฒนา
ทางเลือกสมาชิกของทีมจะต้องมีความคิดกว้างไกลและลุ่มลึกเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้สึกความเข้าใจงานใน
ทุกลักษณะขององค์การ
2. ทีมจัดการ (Management Teams) มีหน้าที่จดั ทํารายละเอียดของวัตถุประสงค์ร่วม
ประสานงานและควบคุมงานของคนอื่น สมาชิกจะต้องมีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ มีความสามารถที่จะ
ประสานสัมพันธ์กบั สมาชิกคนสําคัญในองค์การในการจัดทําแผนปฏิบตั ิและจัดงบประมาณ
3. ทีมปฏิบตั ิงาน (Operation Teams) มีหน้าที่ทาํ งานเฉพาะอย่างให้สาํ เร็ จเป็ นงานที่
เป็ นภารกิจขององค์การเท่ากับผูเ้ ปลี่ยนตัวป้ อนเป็ นผลผลิต
4. ที ม ด้า นเทคนิ ค (Technical Teams) มี ห น้ า ที่ ก ํา หนดมาตรฐานให้ อ งค์ ก ารทั้ง
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ มาตรฐานด้า นวิ ธี ก ารและมาตรฐานการบริ ก าร ซึ่ ง มาตรฐานเหล่ า นี้ จะ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตามความเจริ ญก้าวหน้าตามองค์การ
5. ทีมสนับสนุน (Support Teams) เป็ นทีมที่อยูน่ อกสายงานตามปกติขององค์การเป็ น
ผูส้ นับสนุนโดยอ้อม ซึ่งให้งานสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เรี ยม ศรี ทอง (2542 : 303) ได้แบ่งทีมการทํางานออกเป็ น 2 ลักษณะ คือทีมแบบรู ปนัย
และทีมอรู ปนัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทีมรู ปนัย (Formal Teams) มีลกั ษณะเป็ นทางการ มีแนวโน้มที่จะมีกฎเกณฑ์ ของ
กลุ่มที่แน่นอน สัมพันธ์ภาพในบทบาทเป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้
2. ทีมแบบอรู ปนัย (Informal Teams) เป็ นทีมที่ไม่เป็ นทางการจะไม่เป็ นการควบคุม
ทางสังคม เป็ นกลุ่มที่ไม่มีรูปแบบชัดเจน ขึ้นอยูก่ บั ความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากกว่า
บริ ล (Brill 1976, อ้างถึงในอัจฉรา สื บสงัด 2540) ได้แบ่งประเภทของทีมงานออกเป็ น
2 ประเภทคือ ที มงานภายในองค์กร (Interdisciplinary Team) และทีมงานระหว่างหน่ วยงาน
(Interdisciplinary Team)
สุ นนั ทา เลาหนันท์ (2541 : 22) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการแบ่งประเภทของทีมงานไว้
เป็ น 2 แนวคิ ด โดยแนวคิ ด แรกจัด ประเภทของที ม งานให้มี เ พิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม และ
วัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละเรื่ อง โดยจัดในลักษณะต่างๆกัน ดังนี้ คณะกรรมการ (Committee) เป็ น
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบทํางาน
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คณะทํางาน (Task Force) ซึ่ งหมายถึง คณะทํางานที่จดั ตั้งขึ้นชัว่ คราว ซึ่ งสมาชิกถูก
เลือกจากหลาย ๆ แผนกในองค์กรเพื่อทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
และกลุ่มทํางานชัว่ คราวซึ่งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะอย่าง
คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้ง
เป็ นครั้ งคราว เพื่ อ กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานใดงานหนึ่ ง เมื่ อ ปฏิ บ ัติ ง านเสร็ จ แล้ว ก็ ถื อ ว่ า
ภาระหน้าที่สิ้นสุ ดลง
ที ม โครงการ (Project Team) หมายถึ ง ที ม งานที่ ป ระกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม บุ ค คลที่
รับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของโครงการ โดยมีระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดโครงการที่กาํ หนดไว้
ชัดเจน
กลุ่มหรื อชมรมเฉพาะด้าน (Special Group and Clubs) หมายถึง กลุ่มที่ประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความสนใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง มาร่ วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจ
ส่ วนแนวคิ ดที่ สอง เป็ นการแบ่งตามแนวคิดการพัฒนาองค์กร ที่ มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม โดยแบ่งทีมงานตามลักษณะกลุ่มเป้ าหมายของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ทีมครอบครัว (Family Group) คือ ทีมที่ประกอบไปด้วยสมาชิ กจากหน่ วยงาน
เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ งั บัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ทีมเครื อญาติ (Cousin Group) คือ ทีมที่ประกอบด้วยจากองค์กรเดียวกัน แต่ละคน
อยูค่ นละหน่วยงานกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์กนั ในสายบริ หาร
3. ทีมงานย่อย (Cluster Group) คือ ทีมที่สมาชิกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ใน
แต่ละทีมจะมีกลุ่มย่อย 2 – 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อยจะมีสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องทางการงาน แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางด้านการบังคับบัญชา เช่น มาจากฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายพัสดุ ฝ่ ายการเงิน จํานวนฝ่ ายละ
จํานวน 3 คน เป็ นต้น
4. ทีมคนแปลกหน้า (Stranger Group) คือ ทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกมาจากต่างองค์กร
และไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน
คีธ เดวิส (Keith Davis) และ จอห์น ดับเบิ้ลยู นิ วสตรอม (John W. Newstrom, 1985)
(อ้างถึ งใน ยลฤดี ตันฑสิ ทธิ์ 2545) ได้แยกประเภทที มงานออกเป็ น 2 ประเภทให้เห็ นถึ งความ
แตกต่างได้อย่างชัดเจน คือ ทีมงานที่เป็ นโครงสร้างลําดับขั้นของหน่ วยงาน (Institutional Team)
และทีมที่ปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่ (Task Team) หรื อที่เรี ยกว่าทีมปฏิบตั ิการ (Operation Team) ซึ่ ง
สามารถให้คาํ จํากัดความอย่างง่าย ๆ ว่าเป็ นกลุ่มที่มีการติดต่อสื่ อสารอย่างสมํ่าเสมอและราบรื่ น
สมาชิกที่กระจายอยูจ่ ะตอบสนองและกระตือรื อร้นต่องานที่ได้รับภาระแตกต่างกันไป ดังภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างลําดับขั้นของทีม
ที่มา : Keith Davis and John W. Newstrom, Human Behavior. 6th ed. (New York : Mc Graw-Hill Back
Company, 1981).อ้างถึงใน พูนทรัพย์ คําวิชา, “การทํางานเป็ นทีมที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ประสานงาน สาธารณสุ ขระดับอําเภอ จังหวัดอุดรธานี.” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารสาธารณสุ ข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2550), 25.

จากภาพที่ 2 ได้แสดงให้เห็ นถึ งผลสะท้อนกลับในพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่าง
ธรรมเนียมปฏิบตั ิของหน่วยงานราชการ และทีมปฏิบตั ิจริ ง โครงสร้างของระบบราชการจะเป็ นสาย
งานตรงไปยังจุ ดหมายปลายทางในทิ ศทางของทุกคน ที่ เป็ นการสั่งการและควบคุ มจากคนที่ มี
อํานาจสู งสุ ดเพียงคนเดียวไม่มีทิศทางย้อนกลับไปยังหัวหน้าทีม ขณะเดียวกันลูกทีมก็ไม่มีทิศทาง
ไปถึ งกันและกันด้วย และจากภาพที่ 3 เป็ นรู ปของโครงสร้ างการทํางานเป็ นที มที่ ไม่มีหัวหน้า
สมาชิ กอยู่ในระดับเท่าเทียมกัน โครงสร้างของทีมประเภทนี้ สะท้อนกลับไปมาหากันทุกจุด เป็ น
ทิศทางของทุกคน ทําให้มีปฏิสัมพันธ์กนั ทุกจุด ทุกคนในทีมถูกกระจายให้รับความสามารถอย่าง
เท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน และทุกคนสามารถทําแทนกันได้เพราะเกิดการเรี ยนรู ้ ในทางปฏิบตั ิ
จะเป็ นลักษณะการจัดการที่ครอบคลุมผูอ้ ื่น ในทางที่สะท้อนกลับไปมาได้ทวั่ ทั้งกลุ่มขององค์กร
สรุ ปได้ว่าไม่ ว่าจะแบ่ งที มรู ปแบบใดก็ตามทุ กที มในองค์กรต่างมี ความสําคัญและ
จําเป็ นต่อความสําเร็ จขององค์กรทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ประเภทของงาน โอกาส และเวลา เป็ นต้น
เมื่ อพิจารณาการจัดแบ่ งประเภทที มงานดังกล่ าวพบว่า ไม่ มีรูปแบบที่ แน่ นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับ
แนวความคิ ดเฉพาะแบบหรื อตามวัตถุ ประสงค์ของการแบ่ งประเภทของที มนั้นๆ ซึ่ ง สุ นัน ทา
เลาหนันท์ (2544 : 73) ได้กล่าวว่า ไม่ว่าจะแบ่งประเภททีมงานแบบใดก็ตาม ทุกทีมที่มีเป้ าหมาย
ร่ วมกันก็คือ ปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบให้ลุล่วงไปด้วยพลังของ
ทีมงาน
แนวคิดเกีย่ วกับองค์ ประกอบพืน้ ฐานทีส่ ํ าคัญของการทํางานเป็ นทีม
ความหมายขององค์ ประกอบพืน้ ฐานทีส่ ํ าคัญของการทํางานเป็ นทีม
มีนกั วิชาการหลายท่านกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญของการ
ทํางานเป็ นทีม ดังนี้
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เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538 : 145) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทํางานร่ วมกันของทีมงาน
เพื่อให้ได้ผลผลิตสู งนั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่จะช่วยส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีมกล่าวไว้ 6 ข้อ
ได้แก่ผนู ้ าํ ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญมากที่สุด ความยุติธรรม ความเป็ นคนมี
หลักการ มีเหตุผล และความเป็ นเพื่อนร่ วมงานของผูน้ าํ จะสามารถเสริ มสร้ างบรรยากาศในการ
ทํางานเป็ นทีมได้ดี
ฉันทนา จันทร์บรรจง (2542 : 179) ได้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญในการ
ทํางานเป็ นทีมที่เกื้อหนุนการทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ประกอบด้วย
1. จุ ด มุ่ ง หมายและความมุ่ ง มั่น ที่ จ ะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ร่ วมกั น ทุ ก คนต้อ งเข้า ใจ
วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้ าหมายของทีมเป็ นอย่างดี และเป้ าหมายนั้นต้องมีความแน่ นอนใน
ระยะเวลาหนึ่ ง การกําหนดจุดมุ่งหมายของทีมควรให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมหรื อถ้าไม่มีโอกาสมีส่วน
ร่ วมโดยตรงเนื่ องจากมีสมาชิ กมากเกินไปก็ควรต้องให้การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นก็ควรจะให้สมาชิกทุกคนได้รับรู ้โดยเร็ ว นอกจากนี้ จะต้องพยายามทําให้
จุดมุ่งหมายส่ วนตัวของสมาชิกแต่ละคนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเพื่อภาระหน้าที่ของทีมงาน เพราะ
ถ้าจุดมุ่งหมายส่ วนตัวสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของกลุ่ม จะเกิดความขัดแย้งกัน และก่อให้เกิดและ
ก่อให้เกิดญัตติซ่อนเร้น (Hidden Agenda) เช่น การมุ่งเอาชนะกันเองภายในทีมและอื่นๆ ที่ทาํ ให้
การดําเนินงานของทีมเป็ นไปด้วยความยุง่ ยาก
2. ผูน้ าํ ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม คุณลักษณะของหัวหน้าหรื อผูน้ าํ ทีมได้แก่ เป็ นที่
ยอมรับนับถือสมาชิ กกลุ่มด้วยความจริ งใจ เป็ นคนเปิ ดเผยจริ งใจซื่ อสัตย์ เป็ นกันเอง ไม่มีอิทธิ พล
ครอบงํา กลุ่ ม ไม่ เ ป็ นเผด็จ การทุ ก รู ป แบบ มี ค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ใ นงานสู ง
สามารถนําการประชุมได้อย่างดีไม่ผูกขาดการเป็ นหัวหน้าหรื อผูน้ าํ พร้อมที่จะให้ความช่ วยเหลือ
กลุ่มเสมอ และสามารถเสนอผลงานให้กลุ่มและสาธารณชนเข้าใจได้
3. สมาชิกที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ได้แก่ สมาชิกเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ทั้งตนเองและของกลุ่ม เป็ นผูย้ อมรับฟั งและเคารพความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกและของกลุ่ม เป็ น
ผูร้ ู ้จกั แสดงความคิดเห็น กล้าพูด กล้าเสนอแนะในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม เคารพในมติของกลุ่ม
และไม่เบี่ยงเบนมติของกลุ่มออกไปเข้ากับความคิดเห็ นของตน มีความเสี ยสละและอุทิศตนเพื่อ
ช่ วยงานของกลุ่มในทุกรู ปแบบ (สงวน ช้างฉัตร 2541 : 274) ได้อธิ บายลักษณะทีมงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะต้องประกอบด้วย สมาชิกทีมงานที่มีลกั ษณะดังนี้ คือ 1. ความเข้าใจและยอมรับ
ภารกิ จของกลุ่ม 2. การแสดงความคิดเห็ นและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาการทํางาน
ของทีมงาน 3. การแลกเปลี่ยนและรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. เคารพในบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิ กแต่ละคน 5. การให้ความร่ วมมือและประสานงานกันอย่างดีระหว่างสมาชิ ก 6. การแสดง

27
5.4 การปรับปรุ งโดยความร่ วมมือของกลุ่ม เป็ นขั้นตอนสําคัญของการทํางาน
กลุ่ม หลังจากได้มีการประเมินผลโดยเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ หากพบว่ามีจุดอ่อนหรื อ
ข้อบกพร่ องก็ควรจะร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขข้อบกพร่ องนั้นให้สาํ เร็ จ
6. รู ป แบบหนึ่ ง ของการทํา งานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช่ น กลุ่ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพซึ่ ง เปิ ด
โอกาสให้พนักงานพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานภายในขอบเขตแห่ งอํานาจ
หน้าที่ของตน เปิ ดโอกาสให้พนักงานปรับปรุ งในหน่ วยงาน ความรู ้ความสามารถ สติปัญญาและ
ประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคน ร่ ว มกัน ปรั บ ปรุ ง งานในหน่ ว ยงานโดยอาศัย กระบวนการทาง
วิท ยาศาสตร์ ใ นการแก้ไ ขปั ญ หา วิ ธี ก ารทํา งานของกลุ่ ม คุ ณ ภาพเน้น ขั้น ตอนตามวงจรเดมมิ่ ง
(Deming Circle ของ Dr. Edwards Deming) ดังนี้คือ
P คือ Plan หมายถึง การวางแผน เพื่อเลือกปัญหาและตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน
D คือ Do หมายถึง การแก้ปัญหาร่ วมกันหรื อการนําวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบตั ิ
C คือ Check หมายถึง การเปรี ยบเทียบผลการทํางานกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดยนําข้อมูล
ก่อนการดําเนินงานและหลังการดําเนินงานมาเปรี ยบเทียบกัน
A คือ Action หมายถึง การนําวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลมากําหนดเป็ นมาตรฐานเพื่อถือ
ปฏิบตั ิต่อไป แต่ถา้ ไม่ได้ผลก็นาํ ไปพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
7. บรรยากาศของกลุ่มที่เป็ นกันเอง เปิ ดเผยจริ งใจและยอมรับซึ่งกันและกันในทีมงาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ ทุกคนในทีมจะต้องมีเป็ นกันเอง ไม่ตอ้ งมีพิธีรีตองไม่ตึงเครี ยดมีความเอาใจใส่ ใน
งาน ร่ วมกันทํางานอย่างจริ งจังและเป็ นธรรมชาติ ไม่ฝืนทําหรื อแกล้งทําเฉพาะต่อหน้าผูอ้ ื่น ไม่
แสดงความเบื่อหน่ าย รับฟั งความคิดเห็นของกันและกัน ไม่มีการใช้อารมณ์หรื อพูดนอกเรื่ องไม่
แสดงความเป็ นศัตรู หรื อแสดงความรังเกียจฝ่ ายที่มีความเห็นขัดแย้ง การวิพากษ์วิจารณ์ทาํ กันอย่าง
เปิ ดเผยตรงไปตรงมา และทุกคนสามารถทําได้ดว้ ยความสบายใจและสมาชิกรู ้สึกว่าตนเองมีอิสระ
เต็มที่ที่จะแสดงความรู ้สึกออกมาได้ทนั ที เมื่อมีปัญหาไม่ตอ้ งเก็บความรู ้สึกและเมื่อนําเสนอปั ญหา
ทุกคนยินดีรับฟังและร่ วมกันแก้ไขปัญหานั้น
จากความคิดเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าว สรุ ปได้ว่าในการทํางานเป็ นทีม แต่ละ
ทีมจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่จะทําให้การดําเนิ นงานสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งในแต่ละทีม
จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทํางานร่ วมกันอย่างสมัครใจ โดยมีวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างสมาชิกภายในทีมอย่างมีแบบแผน มีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่ งกันและกันในการปฏิ บตั ิ งาน มี การเผชิ ญหน้าเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกันผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพสู ง (สุ นนั ทา เลาหนันท์ 2544 : 62)
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แนวคิดเกีย่ วกับประโยชน์ ของการทํางานเป็ นทีม
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ ยวกับประโยชน์ของการทํางานเป็ นทีม
ดังนี้
วรวิมล บุตรอามาตย์ (2550 : 15-16) ได้กล่าวว่าการทํางานที่ทาํ โดยอาศัยคนหลายคน
นั้น จะประกอบด้วยสิ่ งสําคัญสองประการ คือ งานกับคน คือที่เป็ นลักษณะความคิดอารมณ์ และ
ความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย ซึ่งผลลัพธ์ของการทํางานประกอบด้วย 1. คุณภาพของงานที่ทาํ
2. ความดี ของพนักงานที่ได้ปฏิบตั ิในการให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น และ 3. ปริ มาณที่ทาํ ได้ซ่ ึ งการ
ได้ผลลัพธ์ อันเป็ นส่ วนผสมขององค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ มีหลายคนเรี ยกชื่อว่าประสิ ทธิ ภาพ
ของการทํา งานกลุ่ ม หรื อที ม ด้า นประโยชน์ ข องการสร้ า งที ม งาน คื อ ช่ ว ยให้ ทุ ก คนเข้า ใจ
กระบวนการทํางานร่ วมกัน เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทํางาน
ช่ ว ยให้ ก ารตัด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความหลากหลายด้า นความรู ้
ความสามารถและทักษะจะช่วยให้การแก้ปัญหาสําเร็ จลุล่วงด้วยดีช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งของ
บุคลากรในหน่วยงานและเกิดเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน
นอกจากนี้ ยงั มีผลการใช้ทีมในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ต่างๆ ในสหรัฐอเมริ กาจาก
ข้อมูลของ เวลลิน (Wellins, อ้างถึงใน ฉันทนา จันทร์ บรรจง 2542 : 177) ซึ่ งสามารถลดความ
ผิดพลาดหรื อจุ ดบกพร่ องในการทํางานประหยัดงบประมาณ เพิ่มความสามารถในการผลิต ลด
ความสู ญเปล่า ทํางานได้รวดเร็ วขึ้น สนองความพึงพอใจของลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของการใช้ทีมงานในองค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชื่อบริษัท
Shenandoah life
Insurance Co.Ltd.
Xerox
Textronix
Westinghouse
Furniture system

ผลของการใช้ ทีมงาน
ประหยัดเงินปี ละ 200,000เหรี ยญ ต่อปี เพราะลดคนลงได้และในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
ปริ มาณได้ถึง 33%
เพิ่มความสามารถในการผลิตได้ 30%
ทีมเดียวภายใน 3 วัน ได้ผลผลิตเท่ากับการผลิตด้วยระบบสายพานภายในเวลา 14 วัน
เพิ่มความสามารถในการผลิตได้ 74% ภายใน 3 ปี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อบริษัท
Citibank
Sealed Air
Exxon
Eli Lilly
Federal Express
Coming

ผลของการใช้ ทีมงาน
ความพึงพอใจขอลูกค้ามีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั 11 ด้าน
ความสูญเปล่าลดลง 50% และ downtime ลดลง 20% เหลือเพียง 5%
ลดค่าใช้จ่ายได้ 10ล้านเหรี ยญ ภายใน 6 เดือน
การผลิตเวชภัณฑ์ใหม่ ทําได้เร็ วที่สุดในประวัติศาสตร์
ลดความผิดพลาด เช่น เขียนใบเสร็ จผิด หี บห่อสูญหาย ฯลฯ ได้ถึง 13% เมื่อปี ค.ศ.1989
จุดบกพร่ องของผลิตภัณฑ์ในโรงงานเซรามิกส์เซลลูล่าร์ ลดลงจาก1,800 ชิ้น ต่อ 1 ล้าน
ชิ้น เหลือเพียง 9 ชิ้น ต่อ 1 ล้านชิ้น

ที่มา : เวลลิน (Wellins, อ้างถึงใน ฉันทนา จันทร์ บรรจง จิตวิทยาบริ การ. (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั บุ๊คพ๊อยท์ จํากัด
ภาควิชาบริ หารและพัฒนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542 ), 177.

วรวิมล บุตรอามาตย์ 2550 : 16 กล่าวถึงคุณประโยชน์ของทีมงานไว้ ดังนี้
1. โดยทัว่ ไป พบว่าผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มหรื อทีมงานจะมีประสิ ทธิ ผลดีกว่าการ
ทํางานโดยบุคคลเพียงคนเดียว
2. เมื่อมีการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจโดยกลุ่ม กับการตัดสิ นใจโดยบุคคลเพียง
อย่ า งเดี ย วพบว่ า การตัด สิ น ใจโดยกลุ่ ม จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า และแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่า
3. บุ คคลเรี ยนรู ้ ที่จะเป็ นผูม้ ี ค่านิ ยมในการช่ ว ยเหลื อผูอ้ ื่ นเมตตาปราณี มี ค วาม
รับผิดชอบ เข้าใจผูอ้ ื่น เสี ยสละ ฯลฯ จากการที่เขาได้เข้าเป็ นสมาชิกกลุ่ม
4. การแสดงออกของอารมณ์ ต่าง ๆ เช่ น สนุ กสนาน ตื่นเต้น ร่ าเริ ง ผิดหวัง สมหวัง
ฯลฯ เหล่านี้จะมีความเข้มข้นสู งกว่าปกติเมื่อบุคคลอยูใ่ นกลุ่ม
5. คุณภาพการใช้ชีวิตประจําวันสู งขึ้นเพราะกลุ่ม เนื่องจากได้มีการแบ่งงานกันทําตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน
6. การขจัดความขัดแย้งสามารถทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู ง เมื่อได้อยู่รวมกลุ่มการ
จัดการกับอิทธิพลทางสังคมก็ดีกว่า ถ้าไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีมาตรฐานของสังคม ไม่มีค่านิ ยมของสังคม
ไม่มีกฎระเบียบของสังคม ความเจริ ญย่อมเกิดไม่ได้
7. เอกลักษณ์ของบุคคล การยอมรับนับถือในตนเองและสมรรถภาพทางสังคมของ
คนเราล้วนแล้วแต่ได้รับการกล่อมเกลา หรื อหล่อหลอมจากสังคมทั้งสิ้ น
8. ถ้าปราศจากการร่ วมมือกันระหว่างคนเราแล้ว กลุ่มและองค์การทั้งหลายย่อมอยู่
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รอดไม่ได้
บีบ้ ี และมาสเตอร์ สัน (Beebe and Masterson 1990, อ้างถึงใน ณัฐนันท์ ดนูพิทกั ษ์
2543: 18) ได้สรุ ปประโยชน์ของการทํางานเป็ นทีมไว้ ดังนี้
1. ทีมจะมีแหล่งข้อมูลมากกว่าคนเพียงคนเดียว เนื่ องจากทีมงานจะมีบุคคลต่างๆที่มี
ความหลากหลายในด้านพื้นฐาน และประสบการณ์ที่สามารถนํามาร่ วมกันคิดพิจารณาได้อย่าง
กว้างขวางกว่า เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ทีมสามารถใช้วิธีการในการแก้ไขปั ญหาต่างๆที่สร้างสรรค์ได้มากกว่าบุคคลเพียง
คนเดียว เนื่องจากทีมงานมีวิธีการหรื อแนวทางหลากหลายในการแก้ไขปัญหา
3. การทํางานเป็ นทีมส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการอภิปรายแนวความคิด
ต่างๆอย่างกว้างขวาง การได้มีโอกาสอภิปรายในเรื่ องที่เป็ นปัญหากับทีมจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาแนวคิดของตนเองและทีมได้อย่างกว้างขวาง
4. ความพึงพอใจของสมาชิ กต่อการตัดสิ นใจของทีมเพิ่มมากขึ้น เพราะสมาชิ กได้มี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา ซึ่งจะสร้างความรู ้สึกผูกพันและรับผิดชอบต่อ
แนวทางอันเกิ ดจากการตัดสิ นใจนั้น เนื่ องจากตนได้เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยทําให้เกิ ดแนวทางนั้นๆ
ขึ้นมา
5. สมาชิกของทีมจะเข้าใจตนเองได้ดีข้ ึน ขณะที่ตนมีปฏิสัมพันธ์กบั สมาชิกคนอื่นการ
ทํางานเป็ นทีมจะทําให้เห็นสภาพที่คนอื่นมองเห็นได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลสะท้อนกลับที่
เราได้รับจะทําให้ตระหนักถึงคุณลักษณะของตัวเราที่เรามองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็น
วิภาพร มาพบสุ ข (2543 : 314) ได้สรุ ปประโยชน์ของการทํางานเป็ นทีมไว้ ดังนี้
1. เกิดความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน และช่วยเหลือ
กันทํางานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน อีกทั้งยังเป็ นการสร้างบรรยากาศในการทํางานที่นี่ดว้ ย
2. ทีมจะเป็ นผูก้ ่อกําเนิดงานเล็กๆไปสู่งานใหญ่ และงานใหญ่จะประสบความสําเร็ จได้
จําเป็ นจะต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกันทํางาน
3. สมาชิกทุกคนมีโอกาสปรึ กษาหารื อกันเพื่อสร้างมาตรฐานของงาน ในขณะเดียวกัน
สามารถพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับความสําเร็ จและความก้าวหน้าของทีม
4. มาตรฐานการทํา งานที่ ดี ข องที ม งานที ม หนึ่ งในองค์ก รจะมี ผ ลต่ อ การกํา หนด
มาตรฐานแก่ ทีมงานในหน่ วยงานอื่ นๆขององค์กรเดี ยวกัน ซึ่ งทําให้มาตรฐานการทํางานของ
ภาพรวมของทั้งองค์กรดีไปด้วยทําให้องค์กรมีความเจริ ญเติบโตมีมาตรฐานที่ดี มีบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี สมาชิกมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สมาชิกรักใคร่ ชอบพอกันและไม่มีการขัดแย้งในการ
ทํางาน สมาชิ กของทีมมักจะเห็ นด้วยกับผูบ้ ริ หารระดับสู งมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะตน
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3. ประสิ ทธิ ภาพของทีมงาน สามารถพิจารณาได้จากสามมิติคือ ความสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิงานในด้านการเพิ่มคุณค่าของผลผลิต ความพึงพอใจของสมาชิก การเพิ่มพูนความสามารถ
ของทีมงาน ความสามารถที่ได้พฒั นาแล้ว
เตือนใจ แววงาม (อ้างถึงใน วรวิมล บุตรอามาตย์ 2550: 17-18) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงาน
ในองค์การหรื อในกลุ่ม จะบรรลุเป้ าหมายได้น้ นั ต้องมีทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งประกอบด้วย
คุณลักษณะ ดังนี้
1. บรรยากาศในทีมงานเป็ นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ไม่ตึงเครี ยด และไม่ตอ้ ง
ระมัดระวังตัวจนเกินไปในขณะทํางาน ทุกคนมีความเอาใจใส่ ในงาน และร่ วมมือกันทํางานอย่าง
จริ งจังเป็ นธรรมชาติไม่ฝืนหรื อแกล้งทําต่อหน้า ไม่มีร่องรอยของความเบื่อหน่ ายบนใบหน้าของ
สมาชิกทุกคน
2. การอภิปรายถกเถียงกันอย่างหนัก ก่อนที่จะมีการลงมือทํางานแต่ไม่มีการพูด
นอกเรื่ อง และไม่ใช้อารมณ์จะอภิปรายถกเถียงกันด้วยเหตุผล
3. มี วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายร่ วมกัน โดยสมาชิ กทุ กคนเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมานั้นอย่างชัดเจน และมีความรับผิดชอบร่ วมกัน
4. สมาชิ กทุกคนฟั งเสี ยงของกันและกันรับฟั งความคิดเห็ นและวิเคราะห์วิจารณ์กนั
อย่างละเอียดถี่ถว้ น ตั้งใจฟั งความเห็นเพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไขร่ วมกันและทุกคนกล้าเสนอความ
คิดเห็นโดยไม่กลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็ นข้อเสนอที่ไม่ดี
5. ไม่มีการเห็ นพ้องต้องกันทันทีตลอดเวลา มีความสบายใจกับสถานการณ์ที่มีความ
ขัดแย้งกันบ้างในทีมเพราะทุกคนกล้าเผชิ ญความจริ งเพื่อหาข้อยุติที่ดีที่สุด โดยสมาชิ กทั้งทีมจะ
ช่วยกันสํารวจดูเหตุผลของผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยอย่างรอบคอบแล้วช่วยกันหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านั้น
สมาชิ กที่ไม่มีอิทธิ พลครอบงําผูไ้ ม่เห็ นด้วยอย่างเด็ดขาด ไม่แสดงความเป็ นศัตรู หรื อแสดงความ
รังเกียจฝ่ ายที่มีความขัดแย้งแต่กลับเห็นว่าเป็ นการช่วยกันทํางานให้เกิดความถูกต้องอย่างแท้จริ ง
6. การตัดสิ นใจของทีมเป็ นการตัดสิ นใจโดยความเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็ นเอกฉันท์
(Consensus) หลังจากอภิปรายกันแล้วทุกคนก็จะเต็มใจนําข้อตกลงไปปฏิบตั ิ ทีมจะไม่ยอมรับการ
ตัดสิ นใจอย่างง่ายๆ โดยใช้เสี ยงส่ วนมาก หรื อชนิดที่เรี ยกว่า “พวกมากลากไป”
7. มี ก ารวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ก ารปฏิ บ ัติ ง านหรื อ ผลงานของที ม อยู่เ สมอ อย่า งเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมาและทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ดว้ ยความสบายใจ ไม่โจมตีเรื่ องส่ วนตัวแต่เรื่ อง
งาน เพื่อช่วยกันแก้ไขสิ่ งที่ผิดให้ถูกต้องและถูกใจไม่มองไปที่บุคคลว่าเป็ นตัวก่อปั ญหาจนกว่าจะ
ได้ตรวจดูอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น
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8. สมาชิกในทีมจะรู ้สึกว่าตนเองมีอิสระเต็มที่ สามารถแสดงความรู ้สึกตนเองออกได้
ทันทีเมื่อรู ้สึกว่ามีปัญหาไม่เก็บกดความรู ้สึกเอาไว้เหมือนสมาชิกในกลุ่มประเภทอื่น ๆ
9. สมาชิ กในทีมงานทํางานด้วยความตรงต่อเวลา พอใจ และเต็มใจที่จะได้ทาํ งานที่
รับผิดชอบให้ได้ผลดีที่สุดและสําเร็ จโดยเร็ วที่สุด
10. ผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งใช้อาํ นาจหรื ออิทธิ พลเข้าครอบงําการทํางานของทีมและในทาง
กลับกันทีมจะไม่ยอมทําตามฝ่ ายบริ หารอย่างงมงาน ทุกคนในทีมพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ ทีมได้ แต่จะ
ไม่มีการแสวงอํานาจหรื อต่อสู ้เพื่อหักล้างกันปั ญหาไม่ได้อยู่ที่ใครควบคุมใคร แต่อยู่ที่ว่างานจะ
สําเร็ จได้อย่างไรมากกว่า
11. มีความตื่นตัวและรู ้จกั ตัวเองอยูต่ ลอดเวลาว่าเป็ นอย่างไรอยูแ่ ละกําลังทําอะไรอยู่
บางคราวอาจจะหยุดทํางาน เพื่อหันมาสํารวจตนเองว่าทํางานได้ดีหรื อไม่ เพียงใดมี อะไรเป็ น
อุปสรรคต่อการทํางานบ้าง
ลัก ษณะของที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ Woodcock (1989 : 75 – 116) จะต้อ ง
ประกอบด้วย
1. ความสมดุ ล ในบทบาท (Balanced roles) หมายถึ ง ในที ม จะต้อ งมี ก ารทํา งานที่
ผสมผสาน ทักษะ ความรู ้ความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล และใช้ความแตกต่างดําเนินบทบาท
แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
2. เป้ าหมายที่ชดั เจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear objective and Agree goals)
หมายถึง ทีมการทํางานจะต้องมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน สมาชิกในทีมรับรู ้และยอมรับ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์น้ นั
3. การเปิ ดเผยและเผชิญหน้า (Openness and confrontation) หมายถึง บรรยากาศใน
การทํางานเป็ นทีมเป็ นไปอย่างเปิ ดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู ้สึก ความคิดเห็นของตนต่อ
การทํางานได้มีการสื่ อสารกันโดยตรง หันมาร่ วมกันแก้ปัญหา
4. การสนับสนุนและการไว้ใจ (Support and Trust) หมายถึง สมาชิกในทีมได้รับการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นซึ่ งกันและกันมีความจริ งใจต่อกัน สามารถพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในการทํางานพร้อมร่ วมมือกันในการแก้ปัญหา
5. ความร่ วมมือและการขัดแย้ง (Co-operation and Conflict) หมายถึงสมาชิกในทีมให้
ความร่ วมมือในการทํางานพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเสริ มสร้างทักษะความรู ้ความสามารถให้แก่กนั
และกัน มีการใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์เพื่อร่ วมมือกันแก้ปัญหา
6. วิธีการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน (Sound procedures) หมายถึง การทํางานของทีมที่มีการ
ประชุมปรึ กษาและหาแนวทางร่ วมกัน การตัดสิ นใจจะใช้ขอ้ มูลและความเห็นของสมาชิกทุกคน
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7. ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม (Appropriate leadership) หมายถึง การทํางานในทีมจะต้องมี
ผูน้ าํ ที่มีความสามารถและเหมาะสมในสถานการณ์น้ นั ๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถจะเป็ นผูน้ าํ ทีม
ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์
8. ทบทวนการทํางานอยู่สมํ่าเสมอ (Regular review) หมายถึง การติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของทีมอย่างสมํ่าเสมอว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่ วมกันปรับปรุ งแก้ไข
9. การพัฒนาบุคคล (Individual development) หมายถึง การพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถ ของสมาชิกในทีมให้มีโอกาส สมาชิกได้ใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถที่มีในการ
ทํางานอย่างเต็มที่
10. สัมพันธภาพระหว่างทีมดี (Sound inter – group relation) หมายถึง ทีมทํางานมี
สัมพันธภาพที่ดีมีการร่ วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11. การติดต่อสื่ อสารที่ดี (Good communication) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารในทีม
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม สื่ อสารกันทางตรงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น
ที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
สงวน ช้างฉัตร (2542 : 160 - 162) ทําการวิจยั พบว่าทีมงานทั้งหมดของรัฐและเอกชน
ที่ประสบความสําเร็ จเป็ นจํานวนมาก มีหลักการสําคัญของทีมที่มีการปฏิบตั ิงานในระดับสู ง 11
ประการ ได้แก่
1. มี ผูเ้ ชื่ อ มโยงเหมื อ นสมาชิ ก ที่ สํา คัญ ของที ม ตั้ง เป้ าหมายของผลผลิ ต ไว้สู ง และ
ดําเนินการให้สาํ เร็ จได้
2. มีระดับความพึงพอใจในการทํางานสูง
3. สมาชิกทีมงานร่ วมมือซึ่งกันและกันเป็ นอย่างดี
4. ผูจ้ ดั การได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกทีมงาน
5. บทบาทของพนักงานสัมพันธ์กบั ทักษะของสมาชิกและมีความสมดุลเป็ นอย่างดี
6. มีระดับความเป็ นอิสระสูง
7. เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็ ว
8. ทีมงานให้ความสําคัญกับลูกค้า
9. มีทกั ษะในการแก้ปัญหาสูงและทบทวนการปฏิบตั ิงานของตนอย่างสมํ่าเสมอ
10. ทีมงานได้รับการจูงใจทํางานหนัก ทั้งพิจารณาว่างานเป็ นเรื่ องตื่นเต้น และท้าทาย
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2544 : 192) ได้กล่าวว่าทีมงานที่ดี ต้องมีลกั ษณะดังนี้
1. มีการกําหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการทํางานที่ชดั เจน
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2. สมาชิกทุกคนของทีมรับรู ้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ในการทํางานอย่าง
ทัว่ ถึงด้วยความเข้าใจตรงกัน
3. สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ ยวกับงานของตนเอง
มากที่สุด
4. การกําหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของสมาชิกต้องมีความ
ชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน ปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกัน
5. การสื่ อสารแบบเปิ ด (Open – communication) เพื่อให้สมาชิกทุกคนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึง ไม่วา่ จะเป็ นการสื่ อสารแบบบนลงล่างหรื อแบบล่างขึ้นบนก็ตาม
6. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใหม่ ในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม จะต้องคํานึงความพอใจของทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ
7. สมาชิ กแต่ละคนจะต้องมี ความจริ งใจ เชื่ อใจและไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ในหมู่
สมาชิกของทีมและมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน
คริ ส อาร์ กิริส (Chirst Argyris 1964 : 139-140, อ้างถึงใน สุ นนั ทา เลาหนันท์ 2540 :
45) มี ความเชื่ อประสิ ทธิ ผลขององค์กรการเกิ ดจากปฏิ สัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในที มงาน และ
ปทัสถานในทางบวกของทีมงาน ซึ่งทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. สมาชิกมีความจริ งใจในการแสดงความรู ้สึกต่างๆ
2. สมาชิกมีความไว้วางใจต่อกัน
3. มีวิธีการทํางานใหม่ๆให้แตกต่างจากเดิม
4. สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นมีความจริ งใจในการแสดงความคิด ความรู ้สึกสนับสนุนให้ผอู ้ ื่น
เปิ ดเผย
5. สนับสนุนให้สมาชิกทดลองวิธีการทํางานใหม่ๆ
6. สมาชิกมีความเป็ นเอกัตบุคคล
7. สมาชิกกล้าเสนอความคิดเห็น
8. สมาชิกมีความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน
9. สมาชิกมีความผูกผันและจงรักภักดีต่อองค์การ
ล า สั น แ ล ะ ล า ฟ า ส โ ต ( Lason and Lafasto 1989, อ้ า ง ถึ ง ใ น สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2546 : 416 ) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ทีมงานที่มีความเป็ นเลิศควรมี
ลักษณะ 8 ประการ สามารถที่จะสรุ ปได้ดงั นี้
1. มีเป้ าหมายและความชัดเจน
2. มีโครงสร้างงานที่มุ่งผลชัดเจน
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3. มีสมาชิกทีมงานที่มีความสามารถ
4. มีความผูกผันในงานอย่างมีเอกภาพ
5. มีบรรยากาศที่ดีของการทํางานร่ วมกัน
6. มีมาตรฐานแห่งความเป็ นเลิศ
7. มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน
8. มีผนู ้ าํ ที่ยดึ หลักการ
สโกเปคและสมิธ (Skopec and Smith 1997 : 26, อ้างถึงใน บัญชร แก้วส่ อง 2543 :
282) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของทีมที่มีประสิ ทธิภาพไว้ดงั นี้
1. มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้ าหมาย
2. ใจกว้างต่อความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน
3. มีความรู ้สึกที่ดีและมีความสุ ขในการทํางาน
4. การมีส่วนร่ วมในการทํางาน
5. มีความเคารพซึ่งกันและกัน
6. มีการตรวจสอบอย่างจริ งจัง
7. มีความมุ่งมัน่ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและร่ วมกันตัดสิ นใจ
พะยอม วงศ์สารศรี (อ้างถึงใน ทรงวุฒิ ทาระสา 2549 : 22) ได้ทศั นะไว้ว่าทีมงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. สมาชิกมีความเข้าใจบทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม
2. สมาชิกมีการติดต่อสื่ อสารกันอย่างทัว่ ถึง
3. สมาชิกมีความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน
4. สมาชิกทุกคนต่างสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. สมาชิกจะเกิดความขัดแย้งกันเฉพาะเรื่ องงาน
6. บรรยากาศของการทํางานไม่ตึงเครี ยด
7. ทุกคนคํานึงถึงผลประโยชน์ของทีมมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว
พิสมัย สุ ภทั รานนท์ (อ้างถึงใน ทรงวุฒิ ทาระสา 2549 : 22) ได้กล่าวถึงลักษณะทีมงาน
ที่ประสบความสําเร็ จ พอที่จะสรุ ปได้ดงั นี้
1. สมาชิกในทีมงานต้องเข้าใจและมีส่วนร่ วมในเป้ าหมายของทีมงาน
2. สมาชิกแสดงออกได้อย่างเสรี และแต่ละคนมีสิทธิที่จะฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
กัน
3. สมาชิกมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
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4. สมาชิกมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
5. สมาชิกในทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
6. พัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
หลุย จําปาเทศ (2540: 111-114) ได้ทศั นะไว้ว่าองค์ประกอบสําคัญของการทํางานเป็ น
ทีม คือ องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดรู ปแบบของกลุ่ม ได้แก่ การมีเป้ าหมายและขั้นตอนที่ชดั เจน
การจัดให้มีการประสานงานกันเป็ นทีมมีขนาดกลุ่มที่พอเหมาะ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบหลักๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่เกี่ ยวกับผูน้ าํ กลุ่ม ได้แก่ มีความรู ้ในการวางแผนงานมีเทคนิ คการ
เสริ มแรงและสร้างพลังใจ มีเทคนิคเผชิญต่อความขัดแย้ง
2. องค์ประกอบที่เกี่ ยวกับสมาชิ กกลุ่ม ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะทํางาน มีความรู ้ความ
ชํานาญในงานนั้น มีความร่ วมมือและตระหนักในการทํางานเป็ นทีม
สงวน ช้ า งฉั ต ร (2542 : 111-113) ได้ ส รุ ปแนวทางในการทํ า งานเป็ นที ม ที่ มี
ประสิ ทธิภาพจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การติดต่อสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย
2. สมาชิกมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3. สมาชิกมีการยอมรับนับถือ
4. มีการกําจัดอุปสรรค
5. การใช้วินยั ในทางสร้างสรรค์
6. การเป็ นผูร้ ับรู ้ความต้องการของแต่ละบุคคล
7. การเป็ นแบบอย่างที่ดีและไม่เปลี่ยนแปลง
8. การพยายามจัดหารางวัลตอบแทน
9. สนับสนุนการทํางานของกลุ่มเมื่อสามารถทํางานได้สาํ เร็ จ
10. การตั้งจุดมุ่งหมายที่สามารถดําเนินการให้ประสบความสําเร็ จได้
สุ เทพ พงษ์ศรี วฒั น์ (2544 : 172-177) ได้กาํ หนดรู ปแบบของทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
พอจะสรุ ปได้ดงั นี้ดา้ นการจัดรู ปแบบงาน ต้องมีการปฏิบตั ิงานและรับผิดชอบร่ วมกันในการทํางาน
ให้บรรลุเป้ าหมาย
1. การจัดองค์ประกอบของสมาชิ ก สมาชิ กจะต้องมี ความสามารถ และสมาชิ กใน
ทีมงานต้องมีทกั ษะ 3 ประเภท ได้แก่ ความชํานาญของเทคนิ คการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
ทัก ษะความสั ม พัน ธ์ น อกจากนี้ แล้ว สมาชิ ก ในที ม งานต้อ งมี ก ารสื่ อ สารอย่า งเปิ ดเผย มี ค วาม
ประนี ประนอมยึดมัน่ ในหลักการ มีความมัน่ คงทางอารมณ์ มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มี
ความยืดหยุน่ สู ง
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2. การจัดบริ บท มีองค์ประกอบด้านบริ บท 3 ประการที่ส่งผลให้การทํางานเป็ นทีมเกิด
ประสิ ทธิผล คือ มีทรัพยากรเพียงพอ มีภาวะผูน้ าํ ที่ดี และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
ค่าตอบแทนที่ดี
3. การจัดกระบวนการปั จจัยที่มีผลต่อการทํางานเป็ นทีม ได้แก่ สมาชิ กมีความผูกพัน
ต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การกําหนดเป้ าหมายเฉพาะทีม ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของทีม การ
บริ หารความขัดแย้งและการลดการออมแรงหรื อการเอาเปรี ยบในการทํางานของสมาชิ กในทีม
นพ ศรี บุญนาค (2542 : 69) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับทีมงานที่มีสมรรถนะสู ง มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มีขนาดทีมที่เหมาะสม
2. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถ
3. บทบาทและความหลากหลายของสมาชิก
4. การกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
5. มีเป้ าหมายที่เด่นชัดและเฉพาะเจาะจง
6. สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน
7. มีการประเมินผลและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทีมงานที่ดีว่าต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิก
2. ความเข้าใจและเห็นใจกันของสมาชิก
3. สมาชิกมีความเห็นร่ วมกัน
4. สมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
5. สมาชิกมีความเต็มใจในการร่ วมมือกัน
6. ให้โอกาสกับสมาชิกทุกคน
7. สมาชิกมีการยอมรับซึ่งกันและกัน
8. มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ร่วมกัน
สํานักพัฒนาการฝึ กหัดครู (2546 : 161-162) ได้ให้ทศั นะไว้ว่าการทํางานเป็ นทีมเป็ น
ความร่ วมมือร่ วมใจการทํางาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นจึง
ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและมีเป้ าหมายร่ วมกันสอดคล้องกัน
1. สมาชิกเปิ ดใจและร่ วมมือกันแก้ปัญหา
2. มีการสนับสนุนและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
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3. สมาชิกร่ วมมือกันและใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์
4. ใช้กระบวนการทํางานและการตัดสิ นใจที่ถูกต้องเหมาะสม
5. ใช้ภาวะผูน้ าํ ที่เหมาะสม
6. มีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
7. มีการทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน
8. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ในการทํา งานเป็ นที ม นั้ น สิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้ ที ม งานหรื อองค์ก ารนั้ นๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการนั้น คือ องค์ประกอบต่างๆ ของทีมงาน เช่น สมาชิกของทีม ภาวะผูน้ าํ
เป้ าหมาย กระบวนการทํางาน หรื อวิธีการทํางาน การติ ด ต่ อสื่ อสาร เป็ นต้น สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ น
แนวทางในการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาํ หนด
ดังนั้น จึงมีนกั การศึกษาหลายคนที่ได้สรุ ปและรวบรวม ลักษณะทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพ ดังเช่น
ผ่องใส ศรี วงั พล (2548 : 61-63) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทีมงานหรื อกลุ่มทํางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ หัวหน้างานควรจะต้องคํานึงถึงปัจจัย 10 ประการ คือ
1. มีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่แน่นอนชัดเจน
1.1 วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายเป็ นสิ่ งกําหนดจุดหมายปลายทางของกลุ่ม
1.2 วัตถุประสงค์เป็ นตัวกําหนดโครงร่ างของการดําเนินงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของกลุ่มจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจน และชี้แจงให้ทุกคนในกลุ่มทราบ
1.4 วัตถุประสงค์ตอ้ งสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของบุคคลในกลุ่มมาก
ที่สุด ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์
1.5 วัตถุประสงค์ของกลุ่มต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. มีการยอมรับความแตกต่างของบุคคลในกลุ่ม
2.1 แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในด้านภูมิหลัง ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ
2.2 พร้อมที่จะนําความแตกต่างแต่ละบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2.3 ยอมรับฟังความคิด ความเห็นและทัศนะที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
3. บุคคลในกลุ่มร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานไม่แข่งขันกัน ลักษณะพฤติกรรมของความ
ร่ วมมือ มีดงั นี้
3.1 มุ่งสัมพันธภาพให้คนอื่นชอบ
3.2 พยายามหาความคุน้ เคยใกล้ชิด
3.3 ชอบให้อภัยคนอื่น
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3.4 มีอะไรก็พดู กันตรง ๆ ไม่นินทาว่าลับหลัง
4. กลุ่มมีบรรยากาศในการทํางานดี ลักษณะในการทํางานที่ดี คือ
4.1 มีการทํางานสะดวกสบาย มีความปลอดภัย
4.2 มีความเป็ นกันเองในการติดต่อ
4.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้หลักเหตุผลไม่ใช้อารมณ์
5. การสื่ อความในกลุ่มเป็ นไปโดยสะดวก ลักษณะที่แสดงว่าการสื่ อข้อความเป็ นไปได้
โดยสะดวก คือ
5.1 เรื่ องทุกเรื่ องที่เกี่ยวกับกลุ่ม สมาชิกทุกคนทราบ
5.2 มีการติดต่อแบบสองทาง
5.3 มีระบบการติดต่อทั้งแบบทางการและมิใช่ทางการ
6. ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมของกลุ่ม การทํากิจกรรมของกลุ่มนอกจากร่ วม
ทํางานแล้ว ยังต้องร่ วมทํากิจกรรมของกลุ่มอื่นอีก
7. มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มได้รับการยอมรับ
7.1 ถ้าสมาชิกคนใดมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานต้องรี บแก้ไขเพื่อขจัดความ
ไม่พอใจในกลุ่มสมาชิก
7.2 สมาชิกทุกคนเข้าใจมาตรฐานของกลุ่มเป็ นอย่างดี
7.3 มาตรฐานต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
7.4 พยายามหาทางปรับมาตรฐานของกลุ่มให้สูงขึ้นเสมอ
8. มีความยึดเหนี่ยวในการรวมกลุ่มสูง
8.1 กลุ่มที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องมีพลังยึดเหนี่ยวสูง เกาะกลุ่มกันได้อย่างมัน่ คง
8.2 พลังยึดเหนี่ยวภายในกลุ่มจะแสดงออกในรู ป “เป็ นพวกเรา”
8.3 พลั ง ยึ ด เหนี่ ย วภายในกลุ่ ม มี ม าก-น้ อ ยเพี ย งไร ดู ไ ด้ จ ากความสนใจของ
บุคคลภายนอก ที่ตอ้ งการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
8.4 ถ้าความรู ้สึก “เป็ นพวกเรา” มีมากเกินไป อาจเป็ นผลเสี ยต่อส่ วนรวมเพราะเกิดการ
แตกแยก
9. มีการกําหนดบทบาทของบุคคลในกลุ่มชัดเจน
9.1 บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม คือ หน้าที่ ความรับผิดชอบและสิ ทธิต่าง ๆของสมาชิก
แต่ละคน ต้องกําหนดให้ชดั เจน
9.2 สมาชิกเข้าใจบทบาทของตนเองและของบุคคลอื่นในกลุ่ม
9.3 มีการปรับปรุ งบทบาทของสมาชิกแต่ละบุคคลให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
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10. มีการทบทวน ประเมินผลและแก้ไขผลงานของกลุ่มอยู่เสมอ ลักษณะนี้ แสดงว่ามี
การทบทวน แก้ไขผลงานของกลุ่ม คือ
10.1 มีการกําหนดกลไกป้ อนกลับของข่าวสาร เพื่อใช้ปรับปรุ งการทํางานของกลุ่ม
10.2 สมาชิกยอมรับกลไกการป้ อนกลับของข่าวสาร
10.3 สมาชิกมีความเห็นว่า กลไกป้ อนกลับข่าวสารเป็ นเรื่ องจําเป็ น
นอกจากนี้ มาลิ นี ชวาลไพบู ล ย์ (2533 :64-65) ได้ก ล่ า วถึ ง ลัก ษณะของที ม ที่ มี
ประสิ ทธิภาพประกอบด้วย
1. มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ จ่ ม ชัด สมาชิ ก ในที ม ทุ ก คนเข้า ใจและยอมรั บ ในภารกิ จ หรื อ
เป้ าหมายของทีมและทราบอย่างแน่ชดั เกี่ยวกับ วาระการประชุมงานที่ได้รับมอบหมายและทราบดี
ว่าจะมุ่งความสนใจไปที่งานที่อยูใ่ นมือได้อย่างไร
2. มี บรรยากาศที่ เป็ นกันเอง สมาชิ กของที มที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะมี ความสุ ขที่ ได้อยู่
ด้วยกัน พวกเขาจะสื่ อสารกันอย่างง่าย ๆ และมีอารมณ์ขนั เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ผ่อนคลาย
สมาชิ กมักจะรวมตัวกันทั้งก่ อนและหลังเวลาประชุ มเพื่อคุยกันเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับงาน พวกเขาจะ
เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยไม่ตอ้ งรอให้ถูกขอเสี ยก่อน และมีความเต็มใจที่จะแบ่งเกียรติยศที่
ได้จากผลสําเร็ จของงานให้กบั สมาชิกคนอื่นภายในทีม
3. การมีส่วนร่ วม สมาชิ กแต่ละคนจะมีส่วนร่ วมในการช่วยให้ทีมบรรลุภารกิ จหรื อ
เป้ าหมายของทีม โดยงานที่แต่ละคนทํานั้นอาจไม่เท่ากันหรื อไม่เหมือนกัน
4. การรับฟั งความสามารถในการฟังของสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็ นคุณสมบัติที่สาํ คัญ
ที่สุด สําหรั บทีมที่ มีประสิ ทธิ ภาพ พวกเขาจะรั บฟั งความคิดเห็ นของคนอื่ นอย่างดี โดยไม่มีการ
วิจารณ์ความเห็นเหล่านั้น พวกเขายอมรับความคิดของสมาชิกอื่นและความสนใจในสิ่ งที่สมาชิกอื่น
พูด
5. การแสดงไม่เห็นด้วยในลักษณะของผูท้ ี่เจริ ญแล้ว สมาชิกของทีมจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ความหลากหลายทางความคิดคือพลังของทีม ทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพจะใช้
ทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ทกั ษะในการเพิ่มความรักใน
หมู่คณะด้วย บรรยากาศที่สนับสนุ นการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างผูเ้ จริ ญแล้ว สามารถถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยอาศัยความยืดหยุน่ ความเป็ นผูม้ ีเหตุผลและความเป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั ของเหล่าสมาชิก
6. การลงประชามติ การลงประชามติตอ้ งการเอกภาพแต่ก็ไม่ถึงกับต้องเป็ นเอกฉันท์
เราจะบรรลุประชามติได้เมื่อสมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกันกับผลการตัดสิ นใจ โดยสมาชิกจะต้องมี
ความตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าจะให้การสนับสนุนผลการตัดสิ นใจ ไม่วา่ ผลจะออกมาในรู ปแบบใดก็ตาม
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7. มีการสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย ทีมจะสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผยได้ สมาชิกจะต้องมีความ
เชื่ อใจซึ่ งกันและกัน ซึ่ งการเชื่ อใจต้องอาศัยเวลาในการสร้ างพอสมควร สมาชิ กของที มจะช่ วย
ส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารกันได้อย่างเปิ ดเผยด้วยการทําตนให้เป็ นคนที่ เชื่ อถื อได้และไม่ตอบโต้
พฤติกรรมดังกล่าวด้วยการวิจารณ์พฤติกรรมนั้น
8. มีบทบาทหน้าที่และการแจกแจงงานที่แจ่มชัด การทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพของ
ทีมนั้น จะต้องประกอบไปด้วยงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลที่
ต้องการจากงานของแต่ละคน จึ งเป็ นสิ่ งสําคัญ บทบาทหน้าที่ ของแต่ละคนของสมาชิ กจะต้อง
ชัดเจน การตัดสิ นใจมีความเด็ดขาดเฉี ยบคมและมีการวางแผนปฏิบตั ิเพื่อรองรับการตัดสิ นใจนั้น
สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบงานที่ได้รับแบ่งอย่างเต็มที่และเต็มใจช่วยผูอ้ ื่นในโอกาสอันควร
9. มีการกระจายเป็ นผูน้ าํ สมาชิ กแต่ละคนจะมีความสํานึ กที่จะพยายามทํางานให้ได้
ตามที่ ต ้อ งการ เพราะถ้า ที ม ล้ม เหลวแล้ว ทุ ก คนจะล้ม เหลวตามไปด้ว ย ผู ้นํา ของที ม หรื อผู ้
ประสานงานมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบริ หารและงานสํานักงานเท่านั้น ส่ วนหน้าที่อื่น ๆ จะเป็ น
ของสมาชิกคนอื่น ซึ่งจะเป็ นใครทําอะไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถของแต่ละคนหรื อขึ้นอยู่
กับความต้องการของทีม
10. ความสัมพันธ์ภายนอก ทีมที่มีคุณภาพจะสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นทราบความสําเร็ จของทีม
เพื่อเป็ นการสร้างเครดิต นอกจากนั้นพวกเขาอย่างสร้างข่ายงานติดต่อกับนอกทีมอีกด้วยเช่น สร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหรื อผูจ้ ดั การแผนก ซึ่ งสามารถให้ขอ้ มูลย้อนหลัง ให้ทรัพยากรหรื อให้การ
ช่วยเหลือใด ๆ กับทีม
11. ประกอบด้วยสมาชิ กที่ มีลกั ษณะหลากหลาย ที มที่ ประสบความสําเร็ จ ที่ สุดจะ
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถและมีบุคคลที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายในการประชุม
ของทีม ทุกคนจะมีความรู ้สึกตนเองก้าวหน้าและประสบผลสําเร็ จ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า ลักษณะของทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพควรจะ
ประกอบด้วยการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการทํางานที่ชัดเจน การกําหนดบทบาท
หน้าที่ความรั บผิดชอบ มี การมอบหมายงานที่ชัดเจนเป็ นที่ ยอมรั บ การสื่ อสารแบบเปิ ด มีความ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกันในหมู่ สมาชิ ก บรรยากาศการทํางานไม่ เ ครี ย ด ส่ งเสริ มการใช้ความคิ ด
สร้ างสรรค์ในการแก้ปัญหา มี ก ารตรวจสอบและทบทวนการทํางานเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหา
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อุปสรรคของการทํางานเป็ นทีม
มีนกั วิชาการไทยได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับอุปสรรคของการทํางานเป็ นทีมไว้ ดังนี้
โอษฐ์ วารี รักษ์ (2535 : 8) กล่าวว่าในการทํางานเป็ นที มใดๆในองค์กรย่อมมีปัญหา
และอุปสรรคต่อการทํางานอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการทํางานเป็ นทีมซึ่ งประกอบด้วยหลายๆคน
มาทํางานร่ วมกัน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่การทํางานเป็ นทีมหรื อความสลับซับซ้อนขององค์กรอาจ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมและความหลากหลายของสมาชิก อีกทั้งกระบวนการ
ทํางานเป็ นทีม จึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงอุปสรรคอันนํามาซึ่งการขัดขวางต่อการทํางานไม่ให้บรรลุตาม
เป้ าหมายตามที่ตอ้ งการ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545 : 196) กล่าวว่า การที่จะพิจารณาว่าทีมงานใดมีปัญหา
หรื อไม่ ดู ได้จากอาการผลผลิ ตลดลงไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อผลงานไม่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายเกิดความสับสนไม่แน่ใจแน่ชดั เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ความเข้าใจคําสั่งผิดพลาด
หรื อคําสัง่ ไม่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง เกิดความขัดแย้งหรื อความเป็ นศัตรู กนั ในหมู่พนักงาน มี
การร้องทุกข์ บัตรสนเท่ห์ หรื อบ่นกันมากในหมู่พนักงาน ความสนใจ ความกระตือรื อร้นและอยาก
มีส่วนร่ วมในการทํางานน้อยลง ขาดความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ หรื อการพัฒนาเทคนิ คใหม่ๆในการ
ทํางานการประชุ มพนักงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพสังเกตได้จากพฤติกรรมการประชุ มไม่มีใครกล้า
แสดงความคิดเห็นด้วยว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ การมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผูบ้ ริ หาร ไม่ศรัทธาใน
ศักยภาพของผูบ้ ริ หาร และการได้รับการบ่นจากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเกี่ ยวกับคุ ณภาพของการ
ให้บริ การ
ยงยุทธ เกษสาคร (2547 : 197-198) กล่าวถึงอุปสรรคในการทํางานเป็ นทีมไว้ดงั นี้
1. การพูดจาและตกลงกันไม่ชดั เจนตั้งแต่เริ่ มต้นถึงเป้ าหมายและบทบาทของทีม
รวมทั้งบทบาทของแต่ละคน
2. มีการปกปิ ดความผิดพลาดที่เกิดจากการทํางาน และหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับ
ปั ญหา ทําให้ขาดโอกาสที่จะวิเคราะห์ความผิดพลาดที่ผา่ นมา และใช้ประโยชน์จากความผิดพลาด
นั้นสําหรับการขจัดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไป
สาเหตุทที่ าํ ให้ เกิดอุปสรรคในการทํางานเป็ นทีม
ณัฐนันท์ ดนูพิทกั ษ์ (2548 : 15) กล่าวถึงอุปสรรคของการทํางานเป็ นทีมเกิดจากสาเหตุ
หลายประการคือ
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1. การพูด จาและตกลงกันไม่ ชัดเจนตั้งแต่เริ่ มต้นถึ งเป้ าหมาย และบทบาทของที ม
รวมทั้งบทบาทของแต่ละคน
2. มีการปกปิ ดความผิดพลาดที่เกิดจากทํางานและหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับปั ญหาทําให้
ขาดโอกาสที่จะวิเคราะห์ความผิดพลาดที่ผา่ นมา แต่ใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดนั้นสําหรับขจัด
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในครั้งต่อๆไป
3. มี ก ารแข่ ง ขัน ชิ งดี กัน ระหว่า งสมาชิ ก เมื่ อ มี ก ารขัด กัน ในเรื่ อ งของความคิ ด เห็ น
เกิดขึ้นก็มิได้มีการหารื อกันในทางที่สร้างสรรค์หรื อผดุงประสิ ทธิภาพของทีม
4. ไม่ได้มีการประชุมหารื อเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับมติของที่
ประชุมอย่างแท้จริ ง ทําให้สมาชิกเกิดความรู ้สึกฝื นใจที่ตอ้ งสวมบทบาทหรื อปฏิบตั ิตนตามที่ตกลง
ไว้
5. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่ได้เป็ นไปในทางที่สนับสนุนกันและกัน
ต่างคนต่างมีปัญหาในการทํางาน ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาที่มกั จะสวนทางกัน
6. ขาดการวางแนวทางและหาจังหวะที่ จะใช้ให้เป็ นประโยชน์ในอันที่ จะส่ งเสริ ม
ความก้าวหน้าของสมาชิก
7. ขาดความสัมพันธ์อนั ดี กบั ทีมงานหรื อหน่ วยงานอื่น ทําให้ทีมนั้นไม่ได้รับความ
เชื่อถือยกย่อง หัวหน้าทีมเองก็ไม่ได้เป็ นลูกทีมที่ดีของทีมในระดับเหนือขึ้นไป
8. ขาดการประเมินผลการทํางานของทีม ซึ่งควรจะทําเป็ นระยะๆอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้
ขาดการทบทวนเป้ าหมายและวิธีการ ซึ่ งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับสถานะ
ขององค์การนั้น ๆ
การทํางานเป็ นทีมในองค์การบางครั้งก็ไม่ประสบผลสําเร็ จเพราะสมาชิ กในองค์การ
ไม่ได้มีความพร้อมที่จะเข้าร่ วมในทีมทุกคน อุปสรรคต่างๆของการทํางานเป็ นทีม ตามความคิดเห็น
ของ กรี นเบิร์กและบารอน (Greenberg and Baron 2003 : 314-316) มีดงั นี้
1. ความไม่เต็มใจที่จะร่ วมมือระหว่างสมาชิกในทีม เป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งเพราะหัวใจ
ของการทํางานเป็ นที ม คือ ความมุ่งมัน่ ร่ วมกันของสมาชิ ก ดังนั้น ถ้าฝ่ ายบริ หารมอบหมายงาน
ให้แก่ทีมโดยไม่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในทีมได้พฒั นาความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันให้แน่ นแฟ้ นดี
เสี ยก่อน พลังความร่ วมมือก็จะไม่เกิดขึ้นตามความปรารถนาของฝ่ ายบริ หาร
2. การไม่ได้รับความสนับสนุนจากฝ่ ายบริ หาร เพราะถึงแม้ว่าการทํางานเป็ นทีม จะไม่
ต้อ งการให้ ฝ่ ายบริ ห ารเข้า ไปแทรกแซงกิ จ กรรม การกํา หนดเป้ าหมาย การวางแผนและการ
ดําเนินงานตามแผนแต่ทีมต้องการให้ฝ่ายบริ หารสนับสนุนปั จจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็ น
ปั จจัยคํ้าจุนหรื อปั จจัยกระตุน้ เช่น งบประมาณที่พอเพียงสําหรับการดําเนิ นงาน สภาพแวดล้อมที่
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2. ความสามารถของสมาชิก (Abilities of Members) ต้องมีทกั ษะ 3 ประการ ได้แก่
ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิ ค ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจซึ่งรวมถึงความสามารถในการแยกแยะ
ปั ญหา แสวงหาทางเลือกที่ เหมาะสม และประการสุ ดท้าย คือทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล โดยทักษะทั้ง 3 ประการนี้ จะเอื้อให้การทํางานเป็ นทีมบรรลุวตั ถุประสงค์ ในระยะแรกอาจ
ไม่ตอ้ งมีครบทั้ง 3 ทักษะ แต่สามารถพัฒนาให้มีมากขึ้นในระหว่างการทํางานได้
3. การมอบบทบาทและเพิ่ ม ความหลากหลาย (Allocating Roles and Promoting
Diversity) คือ การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับทักษะหรื อบทบาท โดยพิจารณาถึงจุดเด่นจุดด้อยของ
สมาชิก จากนั้นจึงมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการทํางานสู งสุ ด สําหรับ
ทักษะและบทบาทหน้าที่สมาชิ กในทีมมีน้ นั ทั้งนี้ เพื่อกลุ่มที่ประสบความสําเร็ จ ควรประกอบด้วย
สมาชิกที่มีบทบาทหลากหลายดังที่ได้กล่าวไว้ในตารางแต่ไม่ควรมีสมาชิ กที่มีบทบาทใดบทบาท
หนึ่งมากเกินไป
4. มี ความมุ่งมัน่ สู่ เป้ าหมายร่ วมกัน (Having a Commitment to a Common Purpose)
สมาชิกในทีมมีความมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ร่ วมกัน
5. ตั้งวัตถุประสงค์เฉพาะ (Establishing Specific Goals) ทีมสามารถตั้งวัตถุประสงค์ให้
เป็ นรู ปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้ และดําเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้ าหมายที่วางไว้
6. ภาวะผูน้ าํ และโครงสร้างของทีม (Leadership and Structure) ขณะที่การตั้งเป้ าหมาย
เป็ นการกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตอ้ งการมุ่งไปสู่ แต่ในระหว่างทางนั้น การมีผนู ้ าํ ที่ดีช่วยให้
การเดินทางเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีความพร้อม มีการแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
7. การรับผิดชอบ (Social Loafing and Accountability) สมาชิ กทุกคนต้องรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเอง นั่นคือ การปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ ไม่เอาเปรี ยบ
ผูอ้ ื่นด้วยการออมแรงไว้ปล่อยให้สมาชิ กอื่นทําหน้าที่แทน เพราะนัน่ จะเป็ นสาเหตุให้การทํางาน
เป็ นทีมด้วยประสิ ทธิภาพ
8. การประเมิ น ผลและรางวัล (Appropriate Performance Evaluation and Reward
Systems) ควรกระทําให้ลกั ษณะอิงกลุ่ม และกระจายรายได้เพื่อรักษาการทํางานของกลุ่ม
9. การสร้างความไว้วางใจ (Developing High Mutual Trust) ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะมี บ รรยากาศไว้ว างใจซึ่ ง กัน และกัน สู ง โดยจํา แนกเป็ นลัก ษณะของมิ ติ ข องความไว้ว างใจ
(Dimensions of Trust) ดังนี้
9.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity, Honesty, Truthfulness)
9.2 ความสามารถ (Competency) ทั้งด้านวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
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9.3 ความสมํ่าเสมอ (Consistency) ความไว้วางใจได้ การจัดสิ นในที่ดีในการ
จัดการกับสถานการณ์
9.4 ความจงรักภักดี (Loyalty) ความเต็มใจที่จะปกปักรักษาหน้าให้กบั สมาชิก
9.5 การเปิ ดกว้าง (Openness) ความเต็มใจที่จะแบ่งปั นข้อมูลและข่าวสารอย่าง
อิสระ
จากปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพของที มงาน พอสรุ ปลักษณะของที มงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพของทีมงาน
ทีมงานที่มปี ระสิ ทธิภาพ
ปัจจัย
1. ด้านอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อม

2. ด้านเป้ าหมาย

3. ด้านบทบาท

4. ด้านกระบวนการทํางาน

ลักษณะทีมงาน
1. สมาชิกในทีมอยูใ่ นบริ เวณใกล้กนั
2. สมาชิกในทีมมีลกั ษณะในการทํางานที่เหมาะสม
3. สมาชิกในทีมมีอาํ นาจในตัวเองในองค์การอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม
1. สมาชิกในทีมมีส่วนในการตั้งเป้ าหมาย
2. สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจเป้ าหมาย
3. ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้ าหมายที่ต้ งั ขึ้นมา
4. การตั้งเป้ าหมายเป็ นไปอย่างมีความเป็ นไปได้
1.ไม่มีความซํ้าซ้อนของบทบาท ทุกบทบาทชัดเจน
2. ทุกคนรู้วา่ ตนเองจะต้องทําหน้าที่อะไร
3. ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเอง และของผูอ้ ื่นด้วย
4. ทุกคนสามารถและเต็มใจที่ช่วยกันและกัน
5. ผูน้ าํ มีพฤติกรรมการนําที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1. การตัดสิ นใจกระทําโดยเสี ยงส่ วนใหญ่ในลักษณะที่เห็น
พ้องกัน
2. การประชุมมีประสิ ทธิ ภาพและได้งาน

ที่มา : จิริตา เชาวลิต, “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเป็ นทีม ศึกษากรณี บริ ษทั กรุ งเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จํากัด” (สารนิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริ หาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริ หารศาสตร์, 2549), 44.
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กล่ า วได้ว่า การทํา งานเป็ นที ม จํา เป็ นต้อ งอาศัย ปั จ จัย ในหลายๆด้า นที่ ห ลากหลาย
ตามแต่สถานการณ์ เพื่อเอื้ออํานวยให้ทุกคนทํางานร่ วมกันเกิ ดผลสําเร็ จของงานตามเป้ าหมาย มี
ความพึงพอใจต่อเป้ าหมายที่ เกิ ด ยังผลให้สามารถบริ หารและเกิ ดการจัดการกันเองขึ้นภายใน
ทีมงาน และยังก่อให้เกิดการพัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์กรด้วย
การกําหนดภารกิจของหน่ วยงานและกลยุทธ์ ในการบริหารงาน
ในการกําหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ
การกําหนดภารกิจ (Mission) หรื อกรอบในการดําเนิ นงานที่ชดั เจนจะช่วยให้องค์กรสามารถ
กําหนดทิศทางในระยะยาวอีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
กรมการพัฒ นาชุ ม ชน : 2552 ได้ก ล่ า วว่ า ภารกิ จ (Mission) หมายถึ ง กระบวนการ
บริ หารจัดการเชิงกุลยุทธ์ องค์กรจะต้องระบุภารกิจและเป้ าหมายหลักที่สาํ คัญ ซึ่ งภารกิจ หมายถึง
ประกาศหรื อข้อความขององค์กรหรื อหน่วยงาน พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และกําลัง
จะทําอะไรในอนาคต และองค์กรเป็ นองค์กรแบบใดและจะก้าวไปสู่ การเป็ นองค์กรแบบใด ทั้งนี้
เพื่อบรรลุสู่ ความเป็ นเลิศ
ซึ่งโดยส่ วนใหญ่แล้วข้อความเรื่ องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด้วยข้อความที่บ่งบอก
ถึงคุณค่าปรั ชญาสําคัญที่ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจกระทํา ซึ่ งแสดงถึงพันธะขององค์กรที่มีต่อเป้ าหมาย
นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกําหนดกลยุทธ์อีกด้วย
การประเมินองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
กรมการพัฒนาชุมชน : 2552 กล่าวว่าการกําหนดภารกิจขององค์กรนั้นประกอบไป
ด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค หรื อโดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่าการวิเคราะห์ตามตัว
แบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W)
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O)
การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat = T)
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กลยุทธ์ ในการบริหารงาน
กลยุท ธ์ หมายถึ ง แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารทํา งานที่ แ ยบยล เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์
โดยทัว่ ไปกลยุทธ์ไม่ควรเป็ นวิธีการทํางานตามปกติแต่ควรเป็ นแนวทาง/วิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่
แยบยล (ในเชิงบวก) สําหรับการทํางานภายใต้ขอ้ จํากัดต่าง ๆ
ในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารกล่ า วถึ ง คํา ว่ า กลยุท ธ์ ห รื อ ยุท ธศาสตร์ กัน อย่า งแพร่ ห ลาย แต่
โดยทัว่ ไปแล้วคําว่ายุทธศาสตร์ จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่ากลยุทธ์ อาทิเช่ น ยุทธศาสตร์ ชาติ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง ฯลฯ ส่ วนในระดับกรมควรใช้คาํ ว่ากลยุทธ์และอาจมีกลวิธีหรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิลดหลัน่ กันลงไป
กลยุทธ์จะได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน) และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาส อุปสรรค) แล้วนํามาวิเคราะห์หาตําแหน่งของกรม
(Position analysis) และกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร
ก่อนที่องค์กรจะกําหนดกลยุทธ์จะต้องวิเคราะห์สภาพในองค์กร ซึ่ งเป็ นการตรวจสอบ
สมรรถนะขององค์กรที่จะช่วยบ่งบอกถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
ถึงแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจเป็ นเชิงบวก แต่ถา้ หากภายในองค์กรขาดความพร้อม การ
ดําเนินงานก็ยากที่จะประสบความสําเร็ จได้
โดยทัว่ ไปขอบเขตของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะพิจารณาจากตัว
แบบ 7 ปั จจัย (7S Model) ของ อาร์ ดับบลิว วอเตอร์ แมน (R. Waterman 2006: 23-24) คือ ระบบ
(System) โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล์ (Style)
และค่านิยมร่ วม (Shared values) โดยทั้ง 7 ปั จจัย มีความสัมพันธ์กนั และกัน ดังรู ป
7S Model ของ R. Waterman

แผนภาพที่ 4 7S Model
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ที่มา : R. Waterman, a model of administrations (New York : Chapman and Hall, 2006), 23-24, อ้างถึงใน
กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร (กรุ งเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย, 2550), 48.

เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ 7S Model จึงขอกล่าวในแต่ละองค์ประกอบ
โดยสรุ ป ดังนี้
กลยุทธ์ ขององค์ กร
การบริ หารเชิ งกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งที่จะช่วยให้ผูบ้ ริ หารตอบคําถามที่
สําคัญ อาทิ องค์กรอยูท่ ี่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้ าหมายอยูท่ ี่ไหน พันธกิจคืออะไร พันธกิจควรจะ
เป็ นอย่างไร และใครเป็ นผูร้ ับบริ การ การบริ หารเชิงกลยุทธ์จะมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ พอจะสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. การบริ หารเชิ งกลยุทธ์จะช่ วยให้องค์กรกําหนดและพัฒนาข้อได้เปรี ยบขึ้นมาได้
และเป็ นแนวทางที่ บุ ค คลภายในองค์ก รรู ้ ว่ า จะใช้ค วามพยายามไปในทิ ศ ทางใดจึ ง จะประสบ
ความสําเร็ จในการให้บริ การ
2. การบริ หารเชิงกลยุทธ์สามารถส่ งเสริ มให้เกิดแรงผลักดันในการคิดค้นสิ่ งใหม่ และ
ได้วิธีการที่เป็ นระบบในการกระตุน้ ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์
3. การบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นการดําเนิ นการโดยการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
และมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ เป้ าหมายร่ วมกัน มีความเป็ นเจ้าของ และมีความผูกพัน
กับการดําเนินการตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกําหนดไว้
โครงสร้ างองค์ กร
องค์กร คือ โครงสร้างที่ต้ งั ขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทํางาน
ร่ วมกันในฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ที่ต้ งั ไว้ หรื อหมายถึงการจัดระบบระเบียบให้กบั
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนําไปสู่เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
ดังนั้น การจัดองค์กรจึงหมายถึง ความพยายามของผูบ้ ริ หารที่จะต้องหาบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถเพื่อที่จะมอบหมายงานและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
การจัดตั้งองค์กรจึงมีความหมายต่อบุคคลที่จะเข้ามาร่ วมกันทํางาน ซึ่งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีการประสานงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดองค์กรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. จุดประสงค์ขององค์กรและการวางแผนในการปฏิบตั ิงาน
2. กิจกรรมที่องค์กรต้องปฏิบตั ิและหน้าที่หลักขององค์กร
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3. ขอบเขตของอํานาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบที่บุคลากรจะต้องปฏิบตั ิตาม
4. ความสามารถในการปรั บเปลี่ยนบทบาท โครงสร้างองค์กรให้เป็ นไปตามยุค
ตามสมัยเพราะโลกยุคโลกาภิวตั น์น้ นั จะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดให้เท่ากันต่อการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากองค์กรในปั จจุบนั มีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิ ดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ลดความซํ้าซ้อนหรื อขัดแย้งในหน้าที่ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขต
งาน ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในการ
บริ หารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว ในการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์
ตามที่ กาํ หนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้ างที่ เหมาะสมและมี ก ลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการ
ทํางานก็มีความสําคัญยิง่ อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การติดตาม/ประเมินผล ฯลฯ
การกําหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์เป็ นแนวทางหรื อวิธีการทํางานที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าประสงค์ พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ที่กาํ หนดไว้ การกําหนดกลยุทธ์จึงมีความสําคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต
การประมวลข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT จะนํามา
กําหนดเป็ นกลยุทธ์ในระดับองค์กรโดยรวม ซึ่ งถือเป็ นกลยุทธ์หลักที่ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะเป็ นผู ้
ตัดสิ นใจว่าควรนํากลยุทธ์ใดไปดําเนินการ ทั้งนี้มีบรรทัดฐานในการตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ดงั นี้
1. กลยุทธ์ตอ้ งตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอก
2. กลยุทธ์ที่ดีตอ้ งคํานึงถึงการรักษาสถานภาพและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
3. กลยุทธ์แต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน
4. กลยุทธ์ที่ดีตอ้ งคํานึงถึงความยืดหยุน่
5. กลยุทธ์ตอ้ งสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าประสงค์
6. กลยุทธ์ที่ดีตอ้ งมีความเป็ นไปได้ในการดําเนินงาน
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ปได้ว่ า การกํา หนดภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและกลยุ ท ธ์ ใ นการ
บริ หารงานมีความสําคัญในการปฏิบตั ิงานเพราะการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิ บตั ิงาน ลดความซํ้าซ้อนหรื อขัดแย้งในหน้าที่ช่วยให้บุคลากรได้ทราบ
ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจ
ในการบริ หารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว

53
โครงสร้ างของทีม
ความหมายของโครงสร้ างของทีม
กรมการพัฒนาชุมชน : 2550 ได้ให้ความหมายของคําว่าโครงสร้างของทีมไว้ว่า คือ
การร่ วมกันทํางานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่ งคน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้ าหมายเดียวกัน
และทุกคนยอมรับร่ วมกัน มีการวางแผนการทํางานร่ วมกัน
การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญในทุกองค์กร การทํางานเป็ นทีมเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับ
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน การทํางานเป็ นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะ
นําไปสู่ ความสําเร็ จของงานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็ นอย่างดี
ลักษณะของทีม ลักษณะที่สาํ คัญของทีม 4 ประการ ได้แก่
1. มี การปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิ กตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมี
ความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม/ทีม ตระหนักในความสําคัญของกันและกันแสดงออกซึ่ งการ
ยอมรั บ การให้เกี ยรติ กนั สําหรั บกลุ่มขนาดใหญ่มกั มีปฏิ สัมพันธ์กนั เป็ นเครื อข่ายมากกว่าการ
ติดต่อกันตัวต่อตัว
2. มีจุดมุ่งหมายและเป้ าหมายร่ วมกัน หมายถึง การที่สมาชิ กกลุ่มจะมีส่วนกระตุน้ ให้
เกิดกิ จกรรมร่ วมกันของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิ กกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การ
มักจะนํามาซึ่งความสําเร็ จของการทํางานได้ง่าย
3. การมีโครงสร้างของทีม/กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นแบบแผนเฉพาะ
กลุ่มสมาชิ กกลุ่มจะต้องปฏิ บตั ิตามกฎหรื อมติของกลุ่ม ซึ่ งอาจจะเป็ นกลุ่มแบบทางการ (Formal
Group) หรื อกลุ่มแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับ
และปฏิบตั ิตามเป็ นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็ นทางการ มีความสนิทสนม
กันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน
4. สมาชิ กมีบทบาทและมีความรู ้สึกร่ วมกัน การรักษาบทบาทที่มนั่ คงในแต่ละทีม/
กลุ่มจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู ้ความสามารถของสมาชิก โดยมีการ
จัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ การกระจายงานตามความรู ้ ความสามารถและความ
ถนัดของสมาชิก
การทํางานเป็ นทีมเป็ นแรงจูงใจสําคัญที่จะผลักดันให้เป็ นผูน้ าํ ที่ดี ถ้าต้องการให้ทีม
ประสบความสําเร็ จในการทํางาน จําเป็ นต้องค้นหาคุณลักษณะของการทํางานเป็ นทีม และคิดเสมอ

56
เฮอร์ เซย์ และ บลันชาร์ ด (Hersey and Blandchard 1993 : 68) เห็นว่า ความเป็ นผูน้ าํ
เป็ นกระบวนการใช้อิ ท ธิ พ ลในการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค คลที่ มุ่ ง สู่ ก ารบรรลุ เ ป้ าหมายภายใต้
สถานการณ์ที่กาํ หนดถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงความเป็ นผูน้ าํ ก็ตอ้ งเปลี่ยนตามไปด้วย ก่อนหน้านี้
นพพงษ์ บุญจิ ตราดุ ลย์ (อ้างถึงใน พักสตร์ สร สิ รบุณยภัค 2548 : 32 - 33 ) กล่ าวว่า
ภาวะผูน้ าํ คือสภาพการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ งสามารถชักจูงใจให้บุคคลอื่นทําตามความต้องการ
ของตนเองหรื อกลุ่ม และสมพงษ์ เกษมสิ น (อ้างถึงใน พักสตร์ สร สิ รบุณยภัค 2548 : 32 ) กล่าวว่า
ภาวะผูน้ าํ คือ การที่ ผูน้ าํ ใช้อิทธิ พลหรื ออํานาจหน้าที่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ใต้บงั คับบัญชาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิงานและอํานวยการโดยใช้กระบวนการการติดต่อสื่ อสารซึ่งกันและกัน
เพื่อมุ่งให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดไว้
ความสํ าคัญของผู้นําทีม
ภาวะผูน้ าํ หรื อการเป็ นผูน้ าํ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารโดยตรง เพราะการดําเนินงานของ
องค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้มากน้อยเพียงใด และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมการบริ หารของผูน้ าํ นัน่ เอง ดังที่ ลิแพม และฮอท (Lipham and Hoch 1974 :
176 ) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ว่า ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารเป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญต่อการสําเร็ จลุล่วงของโครงการต่างๆ ทางการศึกษา ความรู ้ความสามารถและ
ทักษะของ ผูบ้ ริ หารต่อการสร้างภาวะผูน้ าํ ที่ดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ และจําเป็ นสําหรับผูบ้ ริ หารทุกคน
นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2535 : 403) ได้กล่าวว่า ความเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่สําคัญยิ่ง
สําหรับประสบความสําเร็ จในงานด้านต่างๆขององค์การ ผูน้ าํ ที่ไม่มีความสามารถอาจจะเป็ นการ
ทําลายขวัญของพนักงาน และจะเป็ นผลทําให้การทํางานด้านต่างๆขาดประสิ ทธิ ภาพ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามผูน้ าํ ที่มีความสามารถอาจจะมีผลทําให้เปลี่ยนลักษณะของคนงานให้กลับกลายเป็ นกลุ่ม
ที่มีความขยันขันแข็งและช่วยให้องค์การประสบผลสําเร็ จได้ จากแนวความคิดของนักวิชาการและ
ผลการวิจยั ของนักวิจยั อาจสรุ ปความสําคัญของภาวะผูน้ าํ หรื อการเป็ นผูน้ าํ ได้ดงั นี้ คือ
1. ภาวะผูน้ าํ เป็ นคุณสมบัติส่วนตัวของผูน้ าํ แต่ละคนที่แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ
เช่นความสามารถในการตัดสิ นใจสัง่ การเพื่อที่จะทําให้ผรู ้ ่ วมงานดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่วางไว้
2. ภาวะผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่ฝึกอบรมให้เกิดขึ้นได้ และขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปผูน้ าํ
ที่มีภาวะผูน้ าํ สู งจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการนําและความมีอิทธิ พลต่อผูร้ ่ วมงานในทุก
สถานการณ์
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3. เป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ยนแปลง (change agent) ภายในหน่วยงานหรื อกลุ่ม ฉะนั้นภาวะ
ผูน้ ําจึ งมี ผลกระทบต่ อสิ่ งอื่ นๆไม่ ว่าจะเป็ นผูร้ ่ ว มงาน องค์ก าร หรื อสิ่ งแวดล้อมที่ เ กี่ ยวข้อง ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความมีประสิ ทธิผลหรื อด้อยประสิ ทธิผล
4. ภาวะผูน้ าํ เป็ นศิลปะอันจําเป็ นและสําคัญยิง่ ของนักบริ หารในการที่จะนําหน่ วยงาน
หรื อกลุ่มองค์การไปสู่ ความสําเร็ จ
บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้นําทีม
ภาระหน้าที่ของผูน้ าํ นั้นมีมากมายหลายประการ และได้มีผจู ้ าํ แนกไว้เป็ นหลายแบบ
โดยทัว่ ไปหน้าที่ของผูน้ าํ ควรจะมีดงั นี้
1. ผูร้ ักษาหรื อประสานให้สมาชิ กในกลุ่มอยู่รวมกัน (Maintenance of membership)
หมายถึงผูน้ าํ จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่ม มีความสัมพันธ์กบั คนในกลุ่ม และเป็ นที่ยอมรับของคนใน
กลุ่มทําให้กลุ่มมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
2. ผูป้ ฏิบตั ิภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (Objective attainment) หมายถึงผูน้ าํ
จะต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานด้วยความมัน่ คง และจะต้องทําให้กลุ่มบรรลุ
เป้ าหมาย
3. ผู ้อ ํา นวยการให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ สั ม พัน ธ์ ใ นกลุ่ ม (Group interaction facilitation)
หมายถึงผูน้ าํ จะต้องปฏิบตั ิงานในทางที่จะอํานวยความสะดวกให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์และปฏิบตั ิ
ต่อกันด้วยดี ของสมาชิ กภายในกลุ่ม การติดต่อสื่ อสารที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ นในการช่ วยให้
หน้าที่น้ ีบรรลุเป้ าหมาย
จากบทบาทและหน้าที่ของผูน้ าํ ที่นกั วิชาการได้กล่าวมาแล้วเห็นได้ว่าบทบาทของผูน้ าํ
มีความสําคัญต่อการบริ หารงานขององค์กรเป็ นอย่างมากที่จะนําองค์กรไปสู่ จุดมุ่งหมายที่จะเป็ น
ผูน้ ํา ได้ตอ้ งมี ห น้าที่ สําคัญ หลายประการมี ค วามสามารถมากกว่า สมาชิ ก ในกลุ่ ม ใช้อิทธิ พ ลใน
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งมีอยู่ต่อผูร้ ่ วมงานเพื่อปฏิบตั ิการและอํานวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่ งกัน
และกัน และใช้ความสามารถในการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง การใช้แรงจูงใจ การสร้างอุปนิ สัยเป็ นผูร้ ู ้มี
ความรับผิดชอบการตอบสนองความต้องการของผูร้ ่ วมงานเพื่อนํากลุ่มจากแบบหนึ่ งไปสู่ อีกแบบ
หนึ่งแต่การนําต้องทําให้กลุ่มปฏิบตั ิอย่างมีเป้ าหมายให้ความหมายได้อย่างชัดเจนเหมาะสม
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สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทํางาน
ความหมายของบรรยากาศองค์ กร
บราวน์และโมเบอริ์ ก (Brown and Moberg 1980 : 667) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร คือ
ลักษณะต่างๆภายในองค์กรซึ่ งรับรู ้โดยสมาชิกภายในองค์กรนั้น โดยบรรยากาศลักษณะสภาพของ
องค์กรหนึ่งกับองค์หนึ่ง จะต้องยืนยงอยูช่ ่วงเวลาหนึ่ง และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร
นั้น
ชุงและแม็กกินสัน (Chung and Megginson 1981 : 244) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กรคือ
การรับรู ้ของสมาชิ กภายในองค์กร เกี่ยวกับโครงสร้างของงาน ความเป็ นเอกัตบุคคลของแต่ละคน
ในองค์การ การช่วยเหลือเกื้อกูล ความไว้เนื้อเชื่อใจ การเปิ ดเผย ความยุติธรรม การให้ผลตอบแทน
การขจัดภัยอันตราย ความขัดแย้งและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในองค์การ
สมยศ นาวีการ และ ผุสดี รุ มาคม (อ้างถึงใน วันเพ็ญ จามรวงศ์ 2547 : 31) กล่าวว่า
บรรยากาศองค์กรมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งที่เชื่ อมโยงลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่ น โครงสร้าง
กฎเกณฑ์ และแบบของความเป็ นผูน้ าํ กับขวัญกําลังใจ และพฤติกรรมของพนักงาน
อรุ ณ รั กธรรม (อ้างถึ งใน วันเพ็ญ จามรวงศ์ 2547 : 31) กล่าวว่า บรรยากาศองค์กร
หมายถึ ง กลุ่ ม ของคุ ณ ลัก ษณะของสภาพแวดล้อ มของงานที่ บุ ค คลผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ภ ายใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ รับรู ้ ท้ งั โดยทางตรงและทางอ้อม โดยที่บรรยากาศดังกล่าวจะเป็ นแรง
กดดันที่ สําคัญที่ จะมี อิทธิ พลต่ อพฤติ กรรมในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในองค์กร หรื อคําว่า
บรรยากาศอีกนัยหนึ่ งจะหมายถึง ทัศนคติ ค่านิ ยม และปทัสถาน และความรู ้สึกของคนทํางานใน
องค์การ ดังนั้น บรรยากาศองค์กรจะมีลกั ษณะเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างกฎเกณฑ์และ
พฤติกรรมต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า บรรยากาศองค์กรจะเป็ นการรับรู ้หรื อความรู ้สึกต่อลักษณะ
ขององค์กรที่มีผลกระทบต่อบุคคลในองค์กร
จากคํานิ ยามของนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุ ปได้ว่า บรรยากาศองค์กร หมายถึง การ
รับรู ้ของบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
โดยบรรยากาศองค์กรทําให้องค์กรหนึ่ งแตกต่างไปจากองค์การอื่น และการรั บรู ้น้ ี มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของคนในองค์กร
องค์ ประกอบของบรรยากาศองค์ กร
เลวิ น ส์ (Lewin 1963 : 12) เชื่ อว่า พฤติ กรรมมี การเชื่ อ มโยงระหว่างบุ คคล (P) กับ
สิ่ งแวดล้อม (E) โดยเสนอรู ปแบบของความสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
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B = f (P,E)
เมื่อ B = พฤติกรรมของบุคคล (Behavior)
f = ฟังก์ชนั่ (Function)
P = บุคคล (Person)
E = สิ่ งแวดล้อม (Environment)
จากรู ปแบบความสัมพันธ์ของ เลวินส์ (Lewin 1963 : 28) จะเห็ นว่าพฤติกรรมจะ
เกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น บุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร ลําดับความต้องการ น่าจะ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการให้บริ การ
วัตคินส์ (Watkin 2001 : 52-53) ได้แบ่งองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรออกเป็ น 7
มิติ ดังนี้
1.ความยืดหยุน่ (Flexibility) สําหรับบรรยากาศองค์กรในด้านบวกนั้น ความคิดใหม่ๆ
จะได้รับการยอมรับง่าย และกฎต่างๆที่ไม่จาํ เป็ นจะถูกตัดทอนให้เหลือน้อยที่สุด
2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) พนักงานมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจ เมื่อได้รับ
มอบหมายให้ทาํ งานด้วยตนเอง
3. มาตรฐาน (Standards) ควรกําหนดเป้ าหมายที่ทา้ ทายและสามรถปฏิบตั ิได้ มีการ
ตรวจวัดบทบาทของพนักงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ พนักงานควรมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย
และวางแผน
4. รางวัล (Reward) บรรยากาศองค์กรที่ดีควรใช้การให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่ดีเป็ นแรง
กระตุน้ ในการทํางานมากกว่าการกําหนดบทลงโทษ
5. ความโปร่ งใส (Clarity) ควรบอกพนักงานให้เด่นชัดถึงสิ่ งที่ทางองค์กรคาดหวังใน
ตัวของพวกเขา อีกทั้ง กฎ ระเบียบต่างๆควรมีความชัดเจน
6. ความผูกพัน (Team Commitment) พนักงานควรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และ
ภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ หากเกิดข้อขัดแย้งก็รีบแก้ไขโดยเร็ ว
7. ลักษณะผูน้ าํ ในองค์กร (Leadership Style) พฤติกรรมของผูน้ าํ จะเป็ นแรงกดดันที่
สําคัญต่อการสร้างบรรยากาศ และมีอิทธิ พลโดยตรงต่อผลงานและการตอบสนองความพอใจของ
บุคลากร
เลวินส์ และ สตริ งเกอร์ (Lewin and Stringer 1968 : 45-65 ) เสนอองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์กรไว้ 8 มิติ คือ
1. โครงสร้าง (Structure and Constraint) โครงสร้างที่กาํ หนดขึ้นมาสําหรับใช้ใน
องค์กรย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลในองค์กร ไม่วา่ องค์กรนั้นจะเป็ นรู ปแบบรู ปนัยหรื ออรู ปนัยก็ตาม
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2. ความท้าทายและความรับผิดชอบงาน (Challenge and Responsibility) องค์ประกอบ
นี้ จะวัดเกี่ ยวกับความเข้าใจหรื อการรับรู ้เกี่ ยวกับความท้าทายของงาน ปริ มาณงานที่ตอ้ งทํา และ
ลู่ทางที่จะทําให้งานสําเร็ จ ความท้าทายของงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงานที่
จะปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จ และจะเป็ นแรงจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบสู งด้วย ความพึงพอใจ
ในงานมีความสัมพันธ์กบั การควบคุมตนเอง (Self Control) การมีส่วนร่ วม (Participation) ความมี
อิสระในการทํางานของแต่ละคน นอกจากนี้ การเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบมีผลทําให้เกิ ดความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงานเกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานและทําให้ได้ผลงานเพิ่มขึ้น
3. ความอบอุ่นและการสนับสนุน (Warmth and Support) องค์ประกอบนี้ช้ ีวดั ในเรื่ อง
ของการส่ งเสริ มมากกว่าการลงโทษ สําหรับการปฏิบตั ิงานความอบอุ่นและการช่วยเหลือสนับสนุน
จะช่วยลดความตึงเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นการกระตุน้ ให้สมาชิกใหม่ขององค์กรมีความรัก
และความผูกพันต่อองค์กร
4. การให้รางวัลและการลงโทษ การเห็ นด้วยและการไม่เห็ นด้วย (Reward and
Punishment) องค์ประกอบด้านนี้วดั การรับรู ้ทางด้านการให้รางวัล และการลงโทษ การให้รางวัลจะ
ดี ก ว่า การลงโทษเพราะจะกระตุ ้น ให้ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านประสบความสํา เร็ จ ในการทํา งาน ลดความ
หวาดกลัวต่อความล้มเหลวในการทํางาน นอกจากนี้ การให้รางวัลหรื อการลงโทษยังถือได้ว่าเป็ น
การยอมรับ หรื อไม่ยอมรับได้อีกประการหนึ่งด้วย
5. ความขัดแย้ง (Conflict) องค์ประกอบนี้ ใช้วดั ความรู ้เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน ระหว่างบุคคลในองค์กร ซึ่ งในหน่วยงานต่างๆจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งอยู่
เสมอ
6. มาตรฐานในการปฏิ บตั ิงานและความคาดหมาย (Performance Standards and
Expectations) องค์ประกอบนี้ ใช้วดั การรั บรู ้ เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานและการรั บรู ้ ความคาดหมาย
เกี่ ยวกับการปฏิบตั ิงานขององค์กร ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจเพื่อให้เกิ ดผลสําเร็ จในการปฏิบตั ิน้ ัน
จะต้องสร้ างขึ้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสําเร็ จกับมาตรฐานและ
ระดับมาตรฐานที่กาํ หนดขึ้นมา โดยผูป้ ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมจะเป็ นแรงจูงใจให้เขาประสบผลสําเร็ จ
ในการปฏิบตั ิงาน
7. ความเป็ นอั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ของคนในองค์ ก าร (Organizational Identity)
องค์ป ระกอบนี้ เน้น ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ กลุ่ ม ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าความจงรักภักดีต่อกลุ่มช่วยให้กลุ่มมีความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันยิง่ ขึ้นและช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ
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8. การเสี่ ยงและการเสี่ ยงต่อมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Risk) องค์ประกอบนี้ เป็ นการ
รับรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับความเสี่ ยง ซึ่ง ลิตวินส์ Litwin (1968 : 45) ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เผชิญกับ
การตัดสิ นใจ อยู่ในบรรยากาศที่เสี่ ยงในระดับปานกลาง และในทางกลับกันบรรยากาศที่มีความ
เสี่ ยงที่อยู่ในระดับตํ่าจะทําให้ความต้องการทางด้านความสําเร็ จในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับตํ่า
ด้วย
กล่าวโดยสรุ ป องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรคือ สิ่ งที่ประกอบด้วยพฤติกรรมที่มี
การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล กับสิ่ งแวดล้อมและองค์กร และการองค์ประกอบเหล่านี้ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของคนในองค์กร
ความสํ าคัญของบรรยากาศองค์ กร
เนื่ องจากบรรยากาศองค์กรเป็ นลักษณะเฉพาะที่ทาํ ให้องค์การแตกต่างไปจากองค์กร
อื่ น ๆ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของบุ ค คลในองค์ก ร บรรยากาศองค์ก รจึ ง มี
ความสําคัญดังนี้
เฮลิเกล และ สโลคัม (Hellriegel and Slocum 1974 : 430) กล่าวว่าบรรยากาศองค์กรทํา
ให้เข้าใจสภาพแวดล้อมของการทํางาน และทําให้รู้จุดอ่อนขององค์กรที่ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่พึงพอใจ
ดัง นั้น แนวความคิ ด เรื่ อ งบรรยากาศองค์ก รจะช่ ว ยให้ เ ข้า ใจถึ ง ผลกระทบขององค์ก รต่ อ คน
บรรยากาศองค์การมีผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆของคนในองค์กร รวมทั้งความสามารถขององค์กร
ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต และนอกจากนี้ บรรยากาศองค์ก รจะช่ ว ยในการศึ ก ษากระบวนการบริ ห าร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รู ปแบบต่างๆของการบริ หารที่มีต่อคน ต่อพฤติกรรมขององค์กรและสุ ขภาพของ
คนในองค์กร
เสตียร์ และ พอร์ตเตอร์ Steers and Porter (1970 : 364, อ้างถึงใน วันเพ็ญ จามรวงศ์
2547 : 35) กล่าวถึง ความสําคัญของบรรยากาศองค์กรว่า เป็ นตัวแปรสําคัญในการศึกษาองค์กรและ
ยังเป็ นตัวกําหนดทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมการทํางานของคนในองค์กร ดังนั้นหากต้องการแล้วสิ่ ง
ที่ตอ้ งพิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่น คือบรรยากาศองค์กร
ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์ ( อ้างถึงใน วันเพ็ญ จามรวงศ์ 2547 : 35) กล่าวว่า
การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กรต้องอาศัยสิ่ งสําคัญประการหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการ
ปรับปรุ ง คือบรรยากาศองค์กรเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับสภาพที่มองเห็นของบุคคลแต่ละบุคคล ซึ่ งเข้าใจ
ถึงสิ่ งต่างๆภายในองค์กรที่เป็ นอยู่
จากที่นกั วิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของบรรยากาศองค์กร สรุ ปได้ดงั นี้ บรรยากาศ
องค์กร เป็ นลักษณะเฉพาะที่ทาํ ให้องค์กรหนึ่งแตกต่างไปจากองค์กรอื่นๆ และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
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3. ความสามารถในการจูงใจ
4. ความรับผิดชอบ
5. สติปัญญาฉลาด
สต็อกดิลล์ (Stogdill 1974 : 74) ได้กาํ หนดคุณลักษณะที่ดีของผูน้ าํ ได้คือ
1. ร่ างกายแข็งแรง
2. ภูมิหลังทางการศึกษาดีและสถานภาพทางสังคมดี
3. สติปัญญาฉลาด ตัดสิ นใจดี มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
4. มีบุคลิกภาพ เป็ นผูม้ ีความตื่นตัวและควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
ความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
5. มีความรับผิดชอบและขยันอดทน
6. ลักษณะทางสังคม ปรารถนาที่จะร่ วมงานกับผูอ้ ื่นมี เกี ยรติและเป็ นที่ยอมรั บของ
บุคคลอื่นๆ และเข้าสังคมได้เก่ง และ สเตตท์ (Stedt 1974 : 49-53) กล่าวถึงคุณลักษณะของผูน้ าํ คือ
1. ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทํางาน
2. เป็ นที่พ่ ึงพาและช่วยเหลือคนอื่นได้
3. กล้าคิด กล้าทํา
4. มีความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการแบ่งงานให้ผรู ้ ่ วมงาน
6. วินยั ในตนเอง
7. มีความคิดรวบยอด
8. มีมนุษยสัมพันธ์
9. มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสาร
10. แข็งแรงและมีสุขภาพดี
11. มีสติปัญญาดี
12. มีความสามารถในการจัดระบบงาน
13. มีความสามารถในการตัดสิ นใจดี
ส่ วน ควิเบิล (Quible 1980 : 15) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้าหรื อผูน้ าํ ต้อง
ประกอบด้วย
1. มีศิลปะในการทํางาน
2. ฉลาดรู ้รอบกล้าตัดสิ นใจ
3. ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมและใส่ ใจปรับปรุ งงาน
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4. มีความซื่อสัตย์ ขยันและมีความคิดริ เริ่ ม
5. มีความยุติธรรม
6. สุ ขภาพแข็งแรง
7. ทํางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานได้
ส่ วนนักการศึกษาไทยได้ให้แนวคิดในเรื่ องนี้ ดังเช่น นิ พนธ์ จิตต์ภกั ดี (อ้างถึงใน ผ่อง
ใส ศรี วงั พล 2545 : 57-59) กล่าวถึงผูน้ าํ ทีมที่ดีตอ้ งมีคุณสมบัติอดทน ตั้งใจจริ งไม่หงุดหงิดในความ
ล่าช้าไม่ค่อยก้าวหน้าของกลุ่มพยายามให้สมาชิ กของกลุ่มได้แสดงความคิดเห็ นอย่างทัว่ ถึง ให้
อิ ส ระในการตัด สิ น ใจ สามารถขจัด ความขัด แย้ง ของกลุ่ ม ได้ และใช้ค วามขัด แย้ง นั้น ในทาง
เสริ มสร้าง มีเทคนิ คในการจูงใจสมาชิ กเข้าใจในพฤติกรรมของสมาชิ กแต่ละคน มีความรอบรู ้ใน
การวางแผน การปฏิบตั ิงานและการติดตามประเมินผลงาน ส่ วน เตือนใจ แววงาม (2534 :75) กล่าว
ว่า ลักษณะผูน้ าํ ทีมที่ดีตอ้ งเป็ นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุ่มด้วยความจริ งใจ เป็ นคนเปิ ดเผย
จริ ง ใจ ซื่ อ สั ต ย์เ ป็ นกัน เอง ไม่ ใ ช้อิ ท ธิ พ ลครอบงํา กลุ่ ม ไม่ เ ป็ นเผด็ จ การทุ ก รู ป แบบ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ในงานสูง สามารถนําการประชุมได้ ไม่ผกู ขาดการเป็ นหัวหน้าหรื อ
ผูน้ าํ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสมอ สามารถเสนอผลงานให้กลุ่มและสาธารณชนเข้าใจ
ได้ ยงยุทธ สาระสมบัติ (2535 : 67) ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับผูน้ าํ ทีมงานดังนี้ ผูน้ าํ ที่เลือกลักษณะของ
ผูน้ าํ ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ จะเป็ นผูน้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ กว่าใช้ลกั ษณะผูน้ าํ เพียงลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง และลักษณะผูน้ าํ ทีมงาน ต้องมีลกั ษณะดังนี้ คือ
1. รู ้และใช้ความรู ้เกี่ยวกับความต้องการของสมาชิกให้เป็ นประโยชน์
2. หนักแน่นอดทนและต้องทนอดในบางสถานการณ์
3. ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของทีมก่อนวัตถุประสงค์ของตนเอง
4. มีความสามารถและมีความรู ้เพียงพอที่จะนําทีม
5. มีความคิดริ เริ่ ม
6. มีความรับผิดชอบสู ง
7. สร้างขวัญและกําลังใจภายในทีมตามโอกาส
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9. เป็ นแบบอย่างที่ดีได้
10. มองการณ์ไกลและมองรอบคอบ
11. ซื่อสัตย์และจริ งใจต่อสมาชิกทีมและรู ้จกั ให้อภัยและขออภัย
ทศพร ประเสริ ฐสุ ข (2535 : 103) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านผูน้ าํ กลุ่ม ว่า
ควรมีผนู ้ าํ ที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติของผูน้ าํ ที่ดี คือ
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1. อดทนตั้งใจฟั งไม่หงุดหงิ ดในความล่าช้าและไม่ค่อยก้าวหน้าของกลุ่ม เมื่อเผชิ ญ
ปั ญหายุง่ ยากและพยายามให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นโดยทัว่ กันไม่บงั คับกลุ่มในการตัดสิ นใจ
และเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้เป็ นผูน้ าํ บ้าง ทั้งนี้ยงั ยึดหลักที่เรี ยกว่า management by participation (การ
จัดการแบบมีส่วนร่ วม)
2. รู ้ จ ั ก การนํ า เอากระบวนการของมู ล เหตุ จู ง ใจที่ แ ตกต่ า งกั น มาใช้ (different
motivation process)
3. เอาใจใส่ ต่อกลุ่ม เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่สมาชิกให้เขามีความเชื่อมัน่ ที่จะทํางาน และ
4. รู ้จกั ใช้ขอ้ ขัดแย้งเพื่อสร้างเสริ ม (Construction use of conflict) โดยให้ทุกคนเข้าใจ
ว่า ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในกลุ่มและอาจก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในองค์การได้ หากเรา
เชื่อว่า “ความคิดที่แตกต่างกันนั้นทําให้เกิดเป้ าหมายและวิธีการที่ดีกว่าเดิมได้” แต่ก็อาจเป็ นสิ่ งกีด
ขวางการทํา งานเหมื อ นกัน ดัง นั้น ผูน้ ํา จึ ง ต้อ งรู ้ ว่ า ทํา อย่า งไรจึ ง จะใช้ค วามขัด แย้ง เป็ นเครื่ อ ง
เสริ มสร้างให้ได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูน้ าํ ทีมหรื อหัวหน้าทีมเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว ในการทํางานให้ประสบผลสําเร็ จตามความมุ่งหมายของกลุ่ม
หรื อทีมงาน หากทีมงานใดขาดผูน้ าํ ที่ดีมกั จะประสบความล้มเหลว เพราะผูน้ าํ ทีมเปรี ยบเสมือนผูช้ ้ ี
ช่องทางและทําหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกให้ทาํ งานอย่างมีเป้ าหมายหรื อตามเป้ าหมายของ
กลุ่ม และผูน้ าํ ทีมต้องได้รับการยอมรับจากกุล่มหรื อทีมงานจึงจะทําให้สมาชิ กในทีมงานมีความ
เชื่อมัน่ และศรัทธา ยินยอมปฏิบตั ิตามการนําของบุคคลนั้นๆ
การรวมทีม
กรมการพัฒนาชุมชน (2552) ได้กล่าวถึงการรวมทีมไว้ดงั นี้
1. สร้ า งที ม ย่ อ ย เพราะสามารถช่ ว ยได้ใ นการกระตุ ้น ให้ ที ม ประสบความสํา เร็ จ
สามารถพัฒนาสมาชิกที่มีจาํ กัดได้เมื่อต้องการอาจมีจาํ นวน 5 คน ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่ดีที่สุดสําหรับง
สภาพแวดล้อมทัว่ ๆ ไป และจําเป็ นต้องคํานึงถึงบุคลซึ่งประกอบกันเข้าเป็ นทีม เพราะไม่เช่นนั้นจะ
ทําให้เกิดกรณี พิพาทขึ้นภายในทีมเพราะการริ เริ่ มและทัศนะที่ไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงไม่ควรมี
นักปฏิบตั ิการมากนัก เพราะแต่ละคนจะทํางานไปคนละทางสองทาง จึงควรนําเอาอัตราส่ วนผสมที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ในการสร้างทีม ให้มีนกั คิดนักจัดองค์กร นักปฏิบตั ิการและอื่นๆ ซึ่ งจะสนับสนุน
ซึ่งกันและกันและตรวจสอบกันเองเป็ นไปตามความเหมาะสม
2.เห็นชอบในเป้ าหมาย สมาชิกทุกคนต้องรู ้ว่างานของตนเองคืออะไร มาตรฐานและ
เป้ าหมายคืออะไร และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้า

68
5.1 การสื่ อความ (Communication) การทํางานเป็ นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่ อ
ความที่ชดั เจนเหมาะสม ซึ่งจะทําให้ทุกคนกล้าที่จะเปิ ดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน จนเกิดความเข้าใจและนําไปสู่ การทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ
5.2 การตัดสิ นใจ (Decision Making) การทํางานเป็ นทีมต้องใช้การตัดสิ นใจ
ร่ วมกันเมื่อเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในทีมแสดงความคิดเห็นและร่ วมตัดสิ นใจแล้ว สมาชิ กย่อมเกิ ด
ความผูกพันที่จะทําในสิ่ งที่ตนเองได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่ตน้
5.3 ภาวะผูน้ าํ (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น การทํางาน
เป็ นทีมควรส่ งเสริ มให้สมาชิ กทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็ นผูน้ าํ (ไม่ใช่ผลัดกันเป็ นหัวหน้า)
เพื่อให้ทุกคนเกิ ดความรู ้ สึกว่าได้รับการยอมรั บจะได้รู้สึกว่าการทํางานเป็ นทีมนั้นมีความหมาย
ปรารถนาที่จะทําอีก
5.4 การกําหนดกติกาหรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเอื้อต่อการทํางานร่ วมกันให้บรรลุ
เป้ าหมาย ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดกติกาหรื อกฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้
ร่ วมกัน
6. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการทํางานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล
การทํางานเป็ นระยะ ในรู ปแบบทั้งไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผลงาน ทําให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปั ญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการทํางานหรื อการปรับปรุ งแก้ไขร่ วมกัน ซึ่ งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงาน
บรรลุเป้ าหมายและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
7.1 พัฒ นาศัก ยภาพที ม งาน ด้ ว ยการสร้ า งแรงจู ง ใจทางบวก สมาชิ ก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมัน่ ที่จะทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็ จ
7.2 การให้รางวัล ปั จจุบนั การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานไม่เอื้อ
ต่อการทํางานเป็ นทีม ส่ วนใหญ่จะพิจารณาผลการทํางานเป็ นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อ
การทํางานเป็ นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่
การทํางานเป็ นทีม ในลักษณะที่วางอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward
system)
จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าพัฒนากรทุกคนต้องรู ้ว่างานของตนเองคืออะไร และ
เป้ าหมายคืออะไร และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้า
ด้วยกันเพื่อทํางานในหน้าที่อย่างดีที่สุด และให้อยูใ่ นทีมเดียวกัน สิ่ งเหล่านี้ จะกระตุน้ ให้พฒั นากร
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2. มีบรรทัดฐาน (norms) ซึ่ งยึดถือเป็ นมาตรฐานของพฤติกรรมและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันว่าสิ่ งใดจะต้องทํามากน้อยแค่ไหนในการปฏิบตั ิงาน
3. ค่านิยมที่มีลกั ษณะเด่น (dominant values)เป็ นค่านิยมส่ วนใหญ่ที่บุคคลในองค์กรให้
ความยอมรับ ให้การสนับสนุนและคาดหวังในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
4. มีปรัชญาขององค์กร (philosophy) เป็ นความเชื่อขององค์กรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิและ
การให้บริ การ
5. มีกฎ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ (rules) เป็ นระเบียบแบบแผนและเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งสมาชิกจะต้องเรี ยนรู ้ เพื่อประสิ ทธิภาพของกลุ่ม
6. มีบรรยากาศองค์กร (organizational climate) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สมาชิกขององค์กรกําหนด
ขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์ของบุคคลในองค์กรและนอกองค์กรด้วย และได้มีนักวิชาการไทยได้ให้
แนวคิดไว้เช่นกัน คือ
สุ นทร วงศ์ไวศยวรรณ (อ้างถึงใน นิ ภารัตน์ ป้ อสี ลา 2550 : 19-20) ได้สรุ ปคุณลักษณะ
ของวัฒนธรรมองค์กรดังนี้
1. เป็ นความคิดความเชื่อและค่านิ ยม ที่สมาชิ กส่ วนใหญ่ขององค์กรยอมรับ และเห็น
พ้องต้องกัน ทําให้สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนที่อยูใ่ นองค์กรได้
2. เป็ นประสบการณ์ร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งที่ทาํ งานด้วยกันมานานพอสมควรนัน่ คือ
ความคิด ความเชื่ อ ค่านิ ยม และแนวทางการปฏิบตั ิต่างๆ จะต้องอาศัยเวลาในการสั่งสมทดสอบ
และพิสูจน์จนสามารถยอมรับร่ วมกันว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการองค์กรได้
3. เป็ นสิ่ งที่ สมาชิ กขององค์กรเรี ยนรู ้ ผ่านทางการติ ดต่ อสัมพัน ธ์กับบุ คคลอื่ น โดย
กระบวนการที่เรี ยกว่า การขัดเกลา ทางสังคม (Organization socialization)
4. เป็ นสิ่ งที่ฝังอยู่ในส่ วนลึกของจิตใจ และหลอมรวมอยู่ในสามัญสํานึ กของสมาชิ ก
องค์กร โดยปกติสมาชิกขององค์กรจะคิดและกระทําไปโดยอัตโนมัติ
5. เป็ นสิ่ งที่สื่อสารผ่านทางสัญลักษณ์ได้แก่ ภาษา พิธีการ เรื่ องเล่า เพลงประจําองค์กร
ทั้งนี้เพราะเนื้อหาส่ วนใหญ่ของวัฒนธรรมองค์กรเป็ นนามธรรม
6. เป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ ง สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม หรื อตาม
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป เพราะวัฒ นธรรมจะต้อ งสอดคล้อ งกับ การแก้ปั ญ หาและสนองความ
ต้อ งการขององค์ก ร ดัง นั้น ลัก ษณะวัฒ นธรรมองค์ก รจึ ง มี ห น้า ที่ สํา คัญ ในการแก้ปั ญ หา และ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานขององค์กร จัดระเบียบภายในองค์กร ชี้แนวทางในการทํางานและ
การปฏิบตั ิตวั สร้ างเอกลักษณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิ ก และช่ วยลดความจําเป็ นที่ตอ้ งตัดสิ นใจใน
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน องค์กรซึ่ งเป็ นหน่ วยทางสังคมหน่ วยหนึ่ งย่อม
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แบบสอบถาม
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
..............................................

คําชี้แจง แบบสอบถามมีท้งั หมด 8 หน้ า
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
ทํางานเป็ นที มของพัฒนากรในพื้ น ที่ ความรั บผิดชอบของศู น ย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน จัง หวัด
เพชรบุรี และนําผลที่ได้จากการวิจยั มาเป็ นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาการทํางานเป็ นทีมของ
พัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 ปั จจัยภูมิหลังของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทํางานเป็ นทีม แบ่งออกเป็ น 10 ด้าน
มีจาํ นวน 50 ข้อ
2.3 ตอนที่ 3 การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน
มีจาํ นวน 27 ข้อ
ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความกรุ ณาท่านโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อตามความเป็ นจริ ง
ของท่านและขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างยิง่ ที่ให้ความร่ วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ชื่อผูว้ ิจยั นางสาวกรกนก บุญชูจรัส
นักศึกษาปริ ญญาโท
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ปัจจัยภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย 3 ลงในช่อง
ให้ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน

หน้าข้อความและเติมคําหรื อข้อความในช่องว่าง

1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. ปั จจุบนั ท่านอายุ...................ปี …………เดือน
3. สถานภาพสมรสของท่าน
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
4. วุฒิการศึกษาสูงสุ ดของท่านในปัจจุบนั
1. ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาตรี
3. ปริ ญญาโท
4. ปริ ญญาเอก
5. จังหวัดที่ท่านปฏิบตั ิงาน
1. จังหวัดเพชรบุรี อําเภอ………………………………. (โปรดระบุ)
2. จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอ……………………………..(โปรดระบุ)
3. จังหวัดนครปฐม อําเภอ……………………………... (โปรดระบุ)
4. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อําเภอ……………………… (โปรดระบุ)
5. จังหวัดราชบุรี อําเภอ………………………………... (โปรดระบุ)
6. จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอ…………………………(โปรดระบุ)
7. จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอ…………………………… (โปรดระบุ)
6. ท่านมีประสบการณ์ในการทํางานเป็ นพัฒนากร...................... ปี ....................เดือน
7. ในระหว่างที่ท่านเป็ นพัฒนากรท่านมีประสบการณ์การเข้ารับการฝึ กอบรมการทํางานเป็ น
ทีมหรื อไม่
1. ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรม
2. เคยได้รับการฝึ กอบรม ระบุ……………. ครั้ง
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพืน้ ที่
ความรับผิดชอบของศูนย์ ศึกษาและพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริ งของท่านในการทํางานเป็ นทีม
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีการทํางานเป็ นทีม มากที่สุด
มีการทํางานเป็ น ทีมมาก
มีการทํางานเป็ นทีม ปานกลาง
มีการทํางานเป็ นทีม น้อย
มีการทํางานเป็ นทีม น้อยที่สุด
ข้ อความ

ด้ านการกําหนดภารกิจของหน่ วยงานและกลยุทธ์ ในการบริหารงาน
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการวางแผนงานและ
วิธีปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนต่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร
พัฒนากรรู ้ เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทําให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
บรรลุผลสําเร็ จ
พัฒนากรเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานที่มีความรับผิดชอบร่ วมกัน
พัฒนากรส่ วนใหญ่ มีม ติ เห็ นพ้อ งต่ อกลยุทธ์ ของหน่ ว ยงานในการปฏิ บตั ิ ง าน
ร่ วมกัน

ด้ านโครงสร้ างของทีม
6.

การแบ่ ง ขอบเขต อํา นาจ หน้า ที่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจนเหมาะสมเป็ น
ขั้นตอนสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
7. ระบบการจัดการและขั้นตอนการทํางานในสํานักงานพัฒนาชุมชนเป็ นระบบมี
ส่ วนสนับสนุนต่อการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร
8. โครงสร้างของการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในแต่ละฝ่ ายมีความเหมาะสมกับงานที่
พัฒนากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
9. ในการปฏิบตั ิงานของพัฒนากรควรมีขอบเขตที่ชดั เจน/แน่นอน
10. ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรควรมีจาํ นวนบุคลากรที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ
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ด้ านผู้นําทีม
11. พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอําเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานของท่านเป็ นผูเ้ อื้อให้
พัฒนากรแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้
12. พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอําเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานของท่านเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา/
ให้คาํ ปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ
13. พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอําเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานของท่านช่วยส่ งเสริ มให้เกิด
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันจนสามารถทํางานให้ดีข้ ึนได้
14. พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอําเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานของท่านนําความรู ้และ
วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในองค์กรมาเสนอให้ผรู ้ ่ วมงานได้รับ
ทราบทุกคน
15. พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอําเภอ/หัวหน้ากลุ่ มงานของท่ านเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ ่ วมงานมีอิสระในการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น

ด้ านสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทํางาน
16. สํานักงานพัฒนาชุมชนมีการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกันประสบผลสําเร็ จ
17. การปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันของพัฒนากรมี มิตรไมตรี ต่อกัน ให้ความเคารพรั ก ให้
เกียรติซ่ ึงกันและกัน
18. ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรมีความไว้วางใจและเปิ ดใจรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
19. บรรยากาศการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรมีลกั ษณะเป็ นกันเอง ผ่อนคลาย
และปราศจากความเครี ยด
20. บรรยากาศการปฏิบตั ิงานของพัฒนากรเป็ นไปด้วยความร่ วมมือ ร่ วมใจในการ
ทํางาน ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก

ด้ านกระบวนการทํางานในทีม
21. การได้รับการสนับสนุนจากผูร้ ่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทําให้พฒั นากรสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ดียง่ิ ขึ้น
22. พัฒนากรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบตั ิงานร่ วมกันอยูเ่ ป็ นประจํา
23. การบริ หารงานที่ดีของผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของ
พัฒนากรประสบความสําเร็ จ
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24. ด้ านกระบวนการทํางานในทีม(ต่ อ)
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันทําให้พฒั นากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับการ
วางแผน และลําดับขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
25. การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรทําให้การติดต่อสื่ อสาร ระหว่างกันเป็ นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์

ด้ านการรวมทีม
26. พัฒนากรสามารถรวมตัวกันอย่างง่ายดาย ถ้าหากมีความจําเป็ นต้องพบปะกัน
หรื อมีประชุมเร่ งด่วน
27. พัฒนากรสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็ นอย่างดี
28. พัฒนากรทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ภารกิจบรรลุผล
สําเร็ จในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
29. พัฒนากรทุกคนมีการประสมประสานความคิดเห็นลักษณะของการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันและเป้ าประสงค์ส่วนตัวที่แตกต่างกันได้
30. พัฒนากรทุกคนมีความสามารถในการทํางานให้ครอบคลุมหน้าที่และภาระงาน
ของการปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้
ด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
31. เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันพัฒนากรสามารถชี้แจงและ
ปรับความเข้าใจกับผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆได้
32. การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากร พัฒนากรสามารถรับฟังความคิดเห็นของ
ผูร้ ่ วมงานด้วยเหตุผล
33. สํานักงานพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้พฒั นากรได้พฒั นาความรู ้/ทักษะวิชาชีพ
เพื่อให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอยูเ่ สมอ
34. สํานักงานพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้พฒั นากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพือ่
ปรับปรุ งคุณภาพในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
35. สํ า นัก งานพัฒ นาชุ ม ชนจัด การนํา ความรู ้ แ ละวิ ท ยาการใหม่ ๆ เกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันมาเสนอให้ผรู ้ ่ วมงานรับทราบ
ด้ านความสมดุลของชีวติ กับการทํางาน
36. พัฒนากรพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเพื่อนร่ วมงานประสบปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันโดยไม่นึกถึงเรื่ องส่ วนตัว
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37. ด้ านความสมดุลของชีวติ กับการทํางาน(ต่ อ)
เมื่อพัฒนากรมีปัญหาส่ วนตัวท่านสามารถแยกแยะเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องงานออก
จากกันได้
38. พัฒนากรยอมรับในความแตกต่างระหว่างชีวติ การทํางานและชีวิตส่ วนตัวและ
สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้
39. เมื่อพัฒนากรมีปัญหาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันท่านจะไม่นาํ ความรู ้สึก
ส่ วนตัวไปปะปน
40. ระหว่างชีวิตส่ วนตัวกับชีวิตการทํางานของพัฒนากรต้องมีความเหมาะสมเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรประสบความสําเร็ จ

ด้ านการจัดการความรู้
41. สํานักงานพัฒนาชุมชนของพัฒนากรส่ งเสริ มและให้การสนับสนุนพัฒนากรใน
การจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
42. สํานักงานพัฒนาชุมชนจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มความรู ้ให้กบั พัฒนากรและ
สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้
43. สํานักงานพัฒนาชุมชนจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
ภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ เป็ นต้น
44. สํานักงานพัฒนาชุมชนมีกระบวนการกระตุน้ ให้พฒั นากรได้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับชุมชน/ภูมิปัญญาชาวบ้าน
45. สํานักงานพัฒนาชุมชนส่ งเสริ มให้พฒั นากรมีส่วนร่ วมในการค้นหาแหล่งความรู ้
ใหม่ๆร่ วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
46. ด้ านการคิดเชิงบวก
พัฒนากรมีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่ วมงานในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
47. เมื่อพัฒนากรได้รับมอบหมายงานที่ยากท่านมัน่ ใจว่าสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จได้
48. พัฒนากรคิดว่าตนเองและเพื่อนร่ วมงานมีความสําคัญในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
49. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันพัฒนากรพยายามแก้ไขปัญหาโดยไม่
ท้อถอยร่ วมกับผูร้ ่ วมงาน
50. พัฒ นากรให้ อ ภัย และให้ โ อกาสเพื่ อ นร่ ว มงานได้แ ก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการ
ปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นได้
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากร ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริ งของท่านในการทํางานเป็ นทีม
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีการทํางานเป็ นทีม มากที่สุด
มีการทํางานเป็ น ทีมมาก
มีการทํางานเป็ นทีม ปานกลาง
มีการทํางานเป็ นทีม น้อย
มีการทํางานเป็ นทีม น้อยที่สุด
ข้ อความ

ด้ านส่ งเสริมการทํางานเป็ นทีม
1.
2.
3.
4.
5.

การปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับประชาชน/หน่วยงานอื่น/ชุมชนทําให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่าการ
ปฏิบตั ิงานคนเดียว
ถ้ามีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกพัฒนากรเต็มใจที่จะช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
พัฒนากรมักจะได้รับการสนับสนุน/ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเป็ นอย่างดี
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภายนอกทําให้เกิดความคิดที่หลากหลาย
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรกับหน่วยงานภายนอกมีการปรับปรุ ง/
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตั ิงานให้มีความคล่องตัว

ด้ านการทํางานแบบพหุภาคี
6.
7.
8.
9.

การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถ
หลากหลาย
การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของพัฒนากรสามารถบูรณาการการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
กับหน่วยงานอื่นได้
พัฒนากรมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
พัฒนากรมักจะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของตนและ
หน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
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ด้ านการมีมนุษยสั มพันธ์
10. พัฒนากรมีน้ าํ ใจและเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
11. พัฒนากรมีความจริ งใจและปรารถนาดีต่อกัน
12. พัฒนากรมีความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
13. พัฒนากรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกันกับชุมชน
14. พัฒนากรสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับประชาชนได้อย่างมีความสุ ข
15. ด้ านความสามัคคี
พัฒนากรแต่ละคนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานทดแทนระหว่างกันได้
16. พัฒนากรแต่ละคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ประสบผลสําเร็ จ
17. พัฒนากรแต่ละคนมีส่วนในการผนึกกําลังที่จะช่วยกันปฏิบตั ิงาน
18. พัฒนากรแต่ละคนสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความเต็มใจและเป็ นนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

ด้ านการแบ่ งปันความรู้
19. พัฒนากรมีการเอื้อเฟื้ อความรู ้ใหม่ๆให้กบั เพื่อนร่ วมงานคนอื่นเสมอ
20. พัฒนากรมีการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันเป็ นไปอย่างจริ งใจและตรงไปตรงมา
21 พัฒนากรมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงทุกทิศทาง
22. พัฒนากรสามารถใช้วิธีการ/ช่องทางและเครื่ องมือในการแบ่งปันความรู ้ ข่าวสาร
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ด้ านการประเมินผลการทํางานเป็ นทีม
23. พัฒนากรช่วยกันกํากับ/ดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
24. พัฒนากรกําหนดให้มีการประเมินผลตนเองเพือ่ นํามาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองและการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
25. พัฒนากรใช้การกําหนดคุณภาพ/มาตรฐานของงานเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
ความก้าวหน้า และความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
26. พัฒนากรมีการทบทวนและประเมินผลงานของตนเองอยูเ่ ป็ นระยะ
27. พัฒนากรทุกคนตรวจสอบผลงานในภาพรวมของการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน

ระดับการปฏิบัติ

1

2 3 4

5
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แบบสั มภาษณ์
ตอนที่ 1 เรื่องทัว่ ไปเกีย่ วกับการทํางานเป็ นทีม
ประเด็นในการตั้งคําถามครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคําถามจากแนวคิดทฤษฎี การ
ทํางานเป็ นทีมของนักทฤษฏีและนํามาสังเคราะห์เป็ นแบบสัมภาษณ์ของผูว้ ิจยั เพื่อเป็ นการศึกษาการ
ทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งมีประเด็นคําถาม ดังนี้
ชื่อ………………………….. นามสกุล …………………………………………………………..
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………………
จังหวัดที่ปฏิบตั ิงาน/อําเภอ (โปรดระบุ)………………………… ………………………………..
1.สํานักงานพัฒนาชุมชนที่ท่านปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้มีการทํางานในลักษณะเป็ นทีมหรื อไม่
อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ท่านเคยได้รับทราบ / ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทํางานเป็ นทีม หรื อไม่ อย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ ต่อการทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพืน้ ทีค่ วาม
รับผิดชอบของศูนย์ ศึกษาพัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี
1. ท่านคิดว่าสํานักงานพัฒนาชุมชนที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่ มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในแต่ละ
ด้านเป็ นอย่างไร
1.1) ด้านการกําหนดภารกิจของหน่วยงานและกลยุทธ์ในการทํางาน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.2) ด้านโครงสร้างของทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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1.3) ด้านผูน้ าํ ทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.4) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.5) ด้านกระบวนการทํางานในทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.6) ด้านการรวมทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.7) ด้านวัฒนธรรมองค์กร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.8) ด้านความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.9) ด้านการจัดการความรู ้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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1.10) ด้านการคิดเชิงบวก
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 เรื่อง การทํางานเป็ นทีมของพัฒนากรในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของศูนย์ ศึกษา
พัฒนาชุ มชน จังหวัดเพชรบุรี
ประเด็นในการตั้งคําถามครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคําถามจากแนวคิดทฤษฎี การทํางานเป็ น
ทีมของนักทฤษฏีและนํามาสังเคราะห์เป็ นแบบสัมภาษณ์ของผูว้ ิจยั เพือ่ เป็ นการศึกษาการทํางานเป็ น
ทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
มีประเด็นคําถาม ดังนี้
ชื่อ……………………… นามสกุล ……………………………………………………….
ตําแหน่ง………………….....................................................................................................
จังหวัดที่ปฏิบตั ิงาน/อําเภอ (โปรดระบุ)…………………………………………………….
1. ท่านคิดว่าสํานักงานพัฒนาชุมชนที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่ พัฒนากรมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในแต่ละ
ด้านเป็ นอย่างไร
1.1) ด้านส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.2) ด้านการทํางานแบบพหุภาคี
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.3) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.4) ด้านความสามัคคี
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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1.5) ด้านการแบ่งปั นความรู ้
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.6) ด้านการประเมินผลการทํางานเป็ นทีม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ในสภาพปัจจุบนั การนําการทํางานเป็ นทีมมาใช้กบั หน่วยงานพัฒนาชุมชนของท่านมี
ปั ญหาหรื ออุปสรรคอะไรบ้าง/ และควรมีการส่ งเสริ มพัฒนาในด้านใดบ้างเพื่อให้พฒั นากร
สามารถพัฒนาไปสู่ การทํางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิภาพ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
วันที่ให้สมั ภาษณ์……………เดือน…………….พ.ศ………………เวลา………………

ภาคผนวก ข
ค่ าความเชื่อมั่น
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Mean
Std Dev
Cases
1. MISSI1
3.8500
.9753
40.0
2. MISSI2
3.9000
.9282
40.0
3. MISSI3
4.0250
.9195
40.0
4. MISSI4
4.1250
.8224
40.0
5. MISSI5
3.9750
.8912
40.0
6. STRUC1
4.1250
.8530
40.0
7. STRUC2
4.1250
.9388
40.0
8. STRUC3
3.9000
.7442
40.0
9. STRUC4
4.1250
.8530
40.0
10. STRUC5
3.8750
.9111
40.0
11. LEAD1
4.1250
.9111
40.0
12. LEAD2
4.1750
.9306
40.0
13. LEAD3
4.2500
1.0064
40.0
14. LEAD4
4.1250
.9388
40.0
15. LEAD5
4.1500
1.0013
40.0
16. ENVI1
4.0750
1.0225
40.0
17. ENVI2
4.0500
.9594
40.0
18. ENVI3
4.0750
.9167
40.0
19. ENVI4
4.1250
.8825
40.0
20. ENVI5
4.0500
.9858
40.0
21. PROCESS1
4.2000
.9923
40.0
22. PROCESS2
3.9500
1.0610
40.0
23. PROCESS3
4.2250
1.0497
40.0
24. PROCESS4
3.9750
.7675
40.0
25. PROCESS5
4.1000
.7442
40.0
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RELIABILITY ANALYSIS
Mean
26. TEAM1
4.2000
27. TEAM2
4.3500
28. TEAM3
4.2500
29. TEAM4
3.9250
30. TEAM5
3.9500
31. CULTURE1
4.0250
32. CULTURE2
4.0750
33. CULTURE3
4.0250
34. CULTURE4
3.9500
35. CULTURE5
3.8500
36. LIFE1
4.0000
37. LIFE2
4.0750
38. LIFE3
4.0750
39. LIFE4
4.0000
40. LIFE5
4.1500
41. KM1
4.0500
42. KM2
3.9500
43. KM3
4.1500
44. KM4
4.0500
45. KM5
4.1750
46. POSI1
3.9000
47. POSI2
3.8250
48. POSI3
3.9500
49. POSI4
3.9250
50. POSI5
4.0000
51. SUP1
4.0750
52. SUP2
4.0500
53. SUP3
4.1250

- S C A L E (A L P H A)
Std Dev
Cases
.9392
40.0
.8638
40.0
1.0316
40.0
.8883
40.0
.8149
40.0
.9470
40.0
.9971
40.0
.9470
40.0
.9858
40.0
1.0013
40.0
1.0860
40.0
.9711
40.0
.8286
40.0
.8473
40.0
.8638
40.0
1.0849
40.0
1.0115
40.0
.8336
40.0
.8756
40.0
.8439
40.0
.8102
40.0
.9026
40.0
.8756
40.0
.9711
40.0
.9608
40.0
.7970
40.0
.8458
40.0
.7906
40.0
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Mean
Std Dev
Cases
54. SUP4
4.3500
.8022
40.0
55. SUP5
4.2000
.7579
40.0
56. MULTI1
4.2250
.7675
40.0
57. MULTI2
4.0750
.8590
40.0
58. MULTI3
3.9000
.9001
40.0
59. MULTI4
3.9250
.6938
40.0
60. HUMAN1
4.2500
.9541
40.0
61. HUMAN2
4.3250
.8590
40.0
62. HUMAN3
4.3750
.7742
40.0
63. HUMAN4
4.2000
.8228
40.0
64. HUMAN5
4.3500
.7355
40.0
65. ROYAL1
3.9750
.8619
40.0
66. ROYAL2
4.0750
.7642
40.0
67. ROYAL3
4.0750
.8286
40.0
68. ROYAL4
4.0000
.8771
40.0
69. SKM1
3.9000
.8712
40.0
70. SKM2
3.8000
.8228
40.0
71. SKM3
3.8500
.8022
40.0
72. SKM4
3.9750
.8912
40.0
73. EVALU1
4.0250
.9470
40.0
74. EVALU2
3.9000
.9001
40.0
75. EVALU3
3.7750
.8912
40.0
76. EVALU4
3.8000
.7232
40.0
77. EVALU5
3.9750
.9737
40.0
N of Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE
312.1000 2474.1949 49.7413 77
Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0 N of Items = 77 Alpha = .9878
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