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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดมุงการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 17) ซึ่งเปนกลยุทธหรือวิธีการนําไปสูเปาหมายใหคนไทยมีทกั ษะ
ในการเรียนรูส งเสริมใหสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีสวนรวมในการพัฒนา มีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันจะทําใหการพัฒนาทุกดานเปนไปอยางสมดุล
สามารถนําพาประเทศชาติแขงขันในสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒนได (ดํารง ธิสุกะ, 2551 : 1)
ซึ่งสังคมในสภาวะปจจุบนั เปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความเจริญกาวหนา
และสลับซับซอนมากขึ้น วิทยาการสมัยใหมเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวติ ของคน
และการทํางานของคนในองคการ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ระบบราชการทีอ่ าศัยกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับตางๆ มาใชเปนแมบทในการดําเนินการก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองคการจําเปนตองแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให
กิจกรรมตางๆ ขององคการดําเนินงานเปนไปดวยดีมีประสิทธิภาพ (บุญปอง สิงหคู, 2549 : 1)
การพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนานัน้ จะตองอาศัยปจจัยสําคัญทางการบริหาร
4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management)
ปจจัยที่มีความเชื่อวาสําคัญที่สุดในการบริหาร คือ คน กลาวคือ หนวยงานใดก็ตามถาเริ่มตน
ดวยการมีบุคลากรที่มีความแกรงกลาสามารถแลวปจจัยดานอื่นๆ ก็จะตามมาเอง ทั้งนี้เพราะ
การบริหารและพัฒนาองคการตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน จะมีวตั ถุประสงค
หรือเปาหมายขององคการ คือ การที่ผูนําหรือผูบริหารองคการนั้นๆ สามารถนําองคการประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารที่เปดโอกาสใหบุคคลมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติจะสงผลใหบุคลากรเกิดกําลังใจในการทํางาน
มีความรูสึกอยากเปนเจาของเกิดความภูมใิ จในงานที่ไดกระทํามีความขยันขันแข็งและมี
ความกระตือรือรนที่คิดจะสรางสรรคงานใหกาวหนายิ่งขึน้ ซึ่งในการดําเนินงานขององคการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีว่ างไวอยางมีประสิทธิภาพทีมงานมีสวนสําคัญเปนอยางมาก หากทุกคน
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ในองคการรูสึกวาตนเองอยูใ นทีมเดียวกัน และรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
รวมกัน ยอมจะทําใหองคการมีความเจริญกาวหนาและสามารถบรรลุเปาหมายทีว่ างไวได
ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางทีมงานขึ้นในองคการ และกระตุน ใหทกุ คนมี
ความรูสึกวาเปนผูมีสวนรวมในฐานะสวนหนึ่งของทีมงาน (ปราโมทย พากพลูไพร, 2550 : 1)
การทํางานเปนทีมเปนสิ่งทีม่ ีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะในองคการหรือหนวยงาน
ทุกแหงตางมีภารกิจมากมายที่จะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
ความสําเร็จของงานตางๆ นั้น แนวทางหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยในการทํางานเปนทีมและถือเปนภารกิจ
สําคัญของผูบริหารที่จะตองดําเนินการสรางความเขาใจรวมกันในการทํางานเปนทีม ซึ่งจะตองมี
การกําหนดวัตถุประสงคของทีมงานใหชดั เจน มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายขององคการ ซึ่งการทํางานเปนทีมมิใชเปนเพียงการที่กลุมคนทํางาน
ดวยกัน ในเวลาเดียวกัน และสถานที่เดียวกัน หากหมายถึงการที่บุคคลจํานวนหนึง่ ซึ่งมี
ความแตกตางกัน ทั้งดานประสบการณ ความรูและความสามารถ แตมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ
มีความมุงมั่นพันผูกตอการทํางานรวมกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
(เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547 : 214-216) ซึ่งการดําเนินงานหากบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม ความสําคัญของงานยอมบรรลุวัตถุประสงคทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
เพราะการบริหารงานถึงแมวาผูบริหารจะมีความรูความสามารถเพียงใดก็ตาม หากไมสามารถ
ทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาไดและไมสามารถนําทีมงานไปสูเปาหมายขององคการไดสําเร็จก็ถือวา
เปนความลมเหลวทางการบริหารเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม ทีมงานจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา
องคการและหนวยงานเปนอยางยิ่ง เพราะวาลักษณะการดําเนินงานของทีมงานเปนการทํางานแบบ
มีสวนรวม มีการเจรจาตอรอง การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหการดําเนินงานเปนตาม
ขั้นตอนที่ทีมงานรวมกันวางแผนไว (ปราณี เอื้อวิรยิ านุกูล, 2545 : 1)
ผูบริหารจะตองทําความเขาใจและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เพราะการทําสิ่งใหมๆ
ยอมอาศัยปจจัยหลายประการ เชน วัสดุ การบริหารการจัดการ คน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “คน”
มักจะเกิดความเสี่ยงทางอารมณ เชน ความรูสึกของคน ดังนั้นการทํางานจึงเปนจุดเริ่มตนของ
การทํางานของตัวบุคคล ที่พวกเขาจําเปนตองรูวิธีปกปองคุณคาของตนเองจากการมองของคนอื่น
โดยผูที่จะใหการสนับสนุนและกําลังใจได คือ ผูบริหาร ซึ่งมีสวนสําคัญ ผลกระทบตอการทํางาน
ของกลุมสมาชิกจะราบรื่นเปนไปในทางสรางสรรค มีการสนับสนุนเกื้อกูลกันชวยกันแกปญหา
อุปสรรคและขอยุงยากใหผา นพนไปไดนนั้ เปนการทํางานเปนทีม โดยอาศัยศักยภาพของคน
ในกลุมเพื่อทํางานรวมกัน คิดรวมกัน วางแผนรวมกันแกปญหารวมกัน นับวาเปนการรวมพลัง
ยอมจะชวยใหประสิทธิผลของกลุมเพิ่มสูงขึ้น (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544 : 153-154) สอดคลอง
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กับจิราภรณ สีขาว (2541 : อางถึงใน ดํารง ธิสุกะ, 2551 : 1) กลาวไววา ผลงานทีไ่ ดจากทีมจะ
มากกวาผลงานของแตละคนที่ทํางานคนเดียวมารวมกัน ดังนั้นการทํางานเปนทีมจึงมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาองคการและเปนวิธีการที่ไดผลมากที่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการทํางานมี
อยูหลายกรณีที่ผลงานออกมาดีกวาและประหยัดกวากลุม ยอย จะมีความรูสึกของการทํางานเปนทีม
มาก จึงเปนผลใหสมาชิกกลุมพรอมที่จะรวมในกิจกรรมกลุม เมื่อมีสวนรวมก็มีความผูกพันและ
สรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม เปนอยางดี ถามุงปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธที่มีอยู
ระหวางสมาชิกของกลุมเปนอยางดี และมุง เนนความสัมพันธระหวางกลุมกับงานที่กลุมกําลังจะทํา
ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายที่ตองการขององคการ เปนการสราง
พื้นฐานสําคัญเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปสูการพัฒนาการทํางานเปนทีมได
โดยตองอาศัยเทคนิควิธีการตางๆ ที่จะสรางทีมงานใหเขมแข็งและพัฒนาการทํางานเปนทีมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อองคการที่เขมแข็งตอไป
การพัฒนาการทํางานเปนทีมเปนการพัฒนาบุคคลในองคการหรือหนวยงาน โดยมี
เปาหมายใหทกุ คนในหนวยงานเปนกลุมบุคคลที่เปนอันหนึ่งเดียวกัน คือ การรวบรวมทักษะ
ความรูความสามารถของแตละคนในทีมเขาดวยกัน ซึ่งผลการทํางานเปนทีมจะตองดีกวา
การทํางานคนเดียวและการทํางานเปนทีมจะใหไดผลดีขนึ้ นั้น ผูนําหรือผูบริหารตองมีทักษะ
ทางดานความรูความคิดและการปฏิบัติงาน พรอมทั้งจะตองฝกทักษะของสมาชิกทีมงานใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงาน (สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, 2550 : 481-484) ซึ่ง
การพัฒนาการทํางานเปนทีม จึงเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตอง
ใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารงาน ทําใหแตละคนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ
จะตองทําใหแตละคนเขาใจหนวยงานเขาใจบรรยากาศและสภาพแวดลอมของงาน เขาใจถึง
บทบาทหนาทีข่ องตนเองและระเบียบขอบังคับตางๆ ภายในหนวยงาน เขาใจถึงเพื่อนผูรวมงาน
และขอบขายการบังคับบัญชาภายในทีมงานของตน ปฏิบัติงานมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน นอกจากนีก้ ารสงเสริมและพัฒนาครูหรือบุคลากรในโรงเรียนไดรูจักการทํางานเปนทีม
ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญยิ่งอันจะทําใหงานมีประสิทธิภาพ กลาวคือ การทํางานเปนทีมมี
ความสําคัญในการทํางานในองคการเปนอยางมาก ไมเพียงแตทีมงานจะชวยทําใหวตั ถุประสงค
ของหนวยงานบรรลุเปาหมายเทานั้น แตทมี งานยังจะเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบรรยากาศ
การทํางานของหนวยงานนัน้ อีกดวย (ไชยา วิญญาสุข, 2546 : 2)
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(อัยนา เพ็ชรทองคํา, 2545 : บทคัดยอ) พบวา สิ่งที่ผูบริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
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ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน สวนใหญปฏิบัติไดเหมาะสม คือ การโนมนาวครูใหทํางานเต็มความรู
ความสามารถ ทัศนคติในการทํางาน และการแสวงหาวิธีทํางานที่ทําใหงานสําเร็จ สิ่งที่ผูบริหาร
และครูควรปรับปรุงแกไข คือ ขวัญและกําลังใจ งบประมาณและสวัสดิการ สอดคลองกับ
ปราโมทย พากพูลไทร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่องการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ
บุคลากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ พบวา การพัฒนาการทํางานเปนทีมโดยใชกลยุทธ
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ถือวาเปนประสบความสําเร็จเปนอยางดี หนวยงาน
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการปลูกฝงใหบุคลากรมี
ความมุงมั่นในการทํางาน รักและสามัคคีกัน อันจะสงผลใหองคการเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตอไป อยางไรก็ตาม ยังพบจุดออนที่ตอ งไดรับการพัฒนาตอ คือ ปญหาดานความรูส ึกระหวาง
สมาชิกที่มีความขัดแยงกันจนยากทีจ่ ะแกไข ซึ่งตองใชเวลาเขาชวยตอไปและกิจกรรมในการพัฒนา
ยังไมเอื้อตอการเสริมสรางการพัฒนาการทํางานเปนทีม ควรมีการพัฒนากิจกรรมเสริม ที่มุงเนน
ในดานการเสริมสรางการพัฒนาการทํางานเปนทีมโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการของผูบริหาร โดยเฉพาะอยางยิง่
การทํางานเปนทีม ซึ่งพบวา ปญหาในการทํางานเปนทีมเกิดจากหลายสาเหตุ เชน 1) ความ
แตกตางระหวางบุคคล 2) การมีสวนรวมในงานอยางไมเทาเทียม 3) การขาดความรูสึกมีสวนรวม
4) ความลมเหลวในการประเมิน 5) อํานาจของผูนํา 6) การขาดแคลนทางเลือก 7) การปดบัง
8) ขาดการวินจิ ฉัยทีมงาน 9) ขาดการกระจายขาวสูระดับลาง (ณัฐพันธ เขจรนันท, 2546 : 47)
จะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ที่สรางความลมเหลวใหกับทีมงาน มักจะเกิดขึ้นจากปญหาภายในทีมและ
เปนปจจัยที่สามารถควบคุมไดเปนสวนใหญ ดังนั้นผูบริหารและสมาชิกในทีมจึงตองหมั่นติดตาม
ตรวจสอบและแกไข อุปสรรคตางๆ ตั้งแตเริ่มตน โดยมีระบบเตือนภัยขั้นตนอยาปลอยใหเรื่อง
เล็กนอยลุกลามจนกลายเปนปญหาที่ซับซอนและยากแกการแกไข
ดังนั้นผูวจิ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร
ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปรับตามกรอบ
แนวคิดหลักการพัฒนาการทํางานเปนทีม Porter และ Lawler (1975 : อางถึงใน ทองทิพภา
วิริยะพันธ, 2551 : 79-80) ซึ่งไดอธิบายเกีย่ วกับการสรางความไววางใจระหวางกัน การสื่อสาร
ระหวางกันอยางเปดเผย การปรึกษาหารือกัน การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน การติดตาม
และการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง ซึ่งผลการวิจัยทีไ่ ดจะเปนขอมูลใน
การที่จะพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหารตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนที่แตกตาง
สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
2. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตางกัน มีทศั นะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
3. ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีขนาดของ
โรงเรียนตางกัน มีทัศนะตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร แตกตางกัน
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 มีความสําคัญและประโยชน
ตอผูวิจัยและผูบ ริหารสถานศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการทํางานเปนทีม
ในหนวยงาน ไดดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารไดนําไปใชในการเสริมสรางและพัฒนาการทํางาน
เปนทีมในสถานศึกษา
2. ทําใหทราบการพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ที่มีวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียนแตกตางกัน
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3. เพื่อเปนประโยชนแกผูทมี่ ีความสนใจสามารถนําผลการวิจยั นี้ไปใชศึกษา
ในลักษณะที่ขยายผลการศึกษาไปเปนรูปแบบอื่นๆ ที่มีความสอดคลองกันหรือเปนฐานขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในโอกาสอื่นๆ ตอไป
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้จะใชกรอบเนื้อหาจากการศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ และ
หลักการพัฒนาการทํางานเปนทีม โดยปรับตามกรอบแนวคิดหลักการพัฒนาการทํางานเปนทีมของ
Porter และ Lawler (1975 : อางถึงใน ทองทิพภา วิรยิ ะพันธุ, 2551 : 79-80) ประกอบดวย
1.1 การสรางความไววางใจระหวางกัน
1.2 การสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย
1.3 การปรึกษาหารือกัน
1.4 การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน
1.5 การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง
2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ไดแก ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จาก 123 โรงเรียน จํานวน 1,506 คน
2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครั้งนี้ ไดแก ครูสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 317 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane′(1973) ทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Proportional
Stratified Random Sampling ) ตามสัดสวนขนาดของกลุมประชากรตามขนาดของโรงเรียน
แลวสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบบจับฉลากไมใสกลับจนไดครบตามที่กําหนดไว
3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 วุฒิการศึกษา
3.1.1.1 ปริญญาตรี
3.1.1.2 สูงกวาปริญญาตรี
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3.1.2 ประสบการณในการปฏิบัติงาน
3.1.2.1 นอยกวา 5 ป
3.1.2.2 5 – 10 ป
3.1.2.3 10 ปขึ้นไป
3.1.3 ขนาดของโรงเรียน
3.1.3.1 ขนาดเล็ก มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน
3.1.3.2 ขนาดกลาง มีนักเรียนตั้งแต 121 - 300 คน
3.1.3.3 ขนาดใหญ มีนักเรียนตั้งแต 301 คนขึ้นไป
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาการทํางานเปนทีม ประกอบดวย
3.2.1 การสรางความไววางใจระหวางกัน
3.2.2 การสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย
3.2.3 การปรึกษาหารือกัน
3.2.4 การสรางความรวมมือกันอยางแข็งขัน
3.2.5 การติดตามและการสงเสริมการพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง
นิยามศัพทเฉพาะ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร ตามทัศนะของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้
1. การพัฒนาการทํางานเปนทีมของผูบริหาร หมายถึง การเพิ่มความสามารถ
ศักยภาพใหกบั สมาชิก สามารถลดปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกันของผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ในการดําเนินการเพื่อใหทีมงานดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย การสรางความไววางใจระหวางกัน การสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย
การปรึกษาหารือกัน การสรางความรวมมืออยางแข็งขัน การติดตามและการสงเสริมพัฒนา
การทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาองคการ หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความคิดสรางสรรค เพื่อชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
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3. การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางานรวมกันโดยมีวตั ถุประสงค
และมีการปฏิสัมพันธกันระหวางกัน ซึ่งรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และสมาชิกผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น
4. การสรางความไววางใจระหวางกัน หมายถึง การสรางมนุษยสัมพันธ การกําหนด
บทบาทหนาทีใ่ นการทํางานรวมกัน รวมทัง้ การประสานงานซึ่งจะนําไปสูการเปดเผย และ
การปฏิบัติตอกันอยางจริงใจ
5. การสื่อสารระหวางกันอยางเปดเผย หมายถึง การใชทกั ษะการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อการประสานความรวมมือ และลดความขัดแยงทีเ่ กิดขึ้นในองคการ
6. การปรึกษาหารือกัน หมายถึง การทําใหสมาชิกของทีมงานรูสึกถึงความอิสระ
ในการนําประเด็นปญหามาทําการวิเคราะหรวมกัน ซึ่งทีมงานสามารถเปดใจเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของกันและกันอยางเต็มที่
7. การสรางความรวมมืออยางแข็งขัน หมายถึง การสรางแรงจูงใจ การสราง
บรรยากาศของการทํางาน รวมทั้งการใชเทคนิคกระบวนการกลุมโดยใหสมาชิกของทีมงานทุกคน
ไดมีสวนรวมในการทํางานตามขอบเขต และบทบาทหนาที่ ที่เหมาะสมของทีมงานแตละคน
เพราะจะนําไปสูความกาวหนา ความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะ
ชวยใหการทํางานเปนทีมดีขนึ้
8. การติดตามและการสงเสริมพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง หมายถึง
การสรางขวัญกําลังใจและเทคนิคการประชุม พรอมทั้งสงเสริมดานความรูเทคนิคใหมๆ เพื่อให
เปนประโยชนสูงสุดกับองคการตอไป
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 หมายถึง หนวยงานทีอ่ ยู
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีหนาทีด่ าํ เนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รับผิดชอบในการบริหารและจัด
การศึกษาใน 4 อําเภอของจังหวัดปตตานี คือ อําเภอเมืองปตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ
และอําเภอหนองจิก
10. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน ที่ปฏิบัติหนาที่บริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1
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11. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
12. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาการทํางานเปนทีม
ของผูบริหาร
13. ครู หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดา นการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ ซึ่งสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ปการศึกษา 2553

