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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดับของการท างานเป็นทีม   2) เพื่อศึกษาระดับของการ

ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  3). เพ่ือศึกษาระดบัความสัมพันธ์ของการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กลุ่มตวัอย่างการวิจัยในครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  2 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ านวน 361 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัน้ จากนัน้ท า
การสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลากตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียนเพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง0.80 - 1.00 
ไดค้่าความเช่ือมั่นของการท างานเป็นทีมเท่ากับ .98 และค่าความเช่ือมั่นของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเท่ากับ 
.98 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สนั สหสมัพนัธพ์หุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเข้า ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดบัความสมัพันธ์ของ
การท างานเป็นทีม โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 2)ระดบัการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีม กับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.80-0.97 และเมื่อพิจารณาการท างานทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน พบว่าการท างานเป็นทีมในด้านทีม
ข้ามสายงานมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยมีค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากับ 0.97 และ4) การท างานเป็นทีมส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดย อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงล าดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นทีมเสมือนจริง  มีค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์  0.57 ดา้นทีม
บริหารตนเอง  มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  0.38  และด้านทีมแก้ปัญหา มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  0.11 ตามล าดับ มี
อิทธิพลในการพยากรณก์ารด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 96.50  (Adjust R2= 0.965) โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านายเท่ากับ 0.10 
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The purposes of this research are as follows: (1) to explore the level of teamwork in secondary schools 

under the authority of the Secondary Educational Service Area Office Two, Bangkok; (2) to explore the level of Student 
Development Activities Administration; (3) to explore the relationship levels in teamwork affecting the performance of 
the Student Development Activities Administration; and (4) to study the effects of teamwork on Student Development 
Activities Administration. The sample was drawn through simple random sampling and used to obtain 361 teachers 
teaching in the 2020 academic year. The tool in this research was a five-level estimation scale questionnaire with an 
accuracy rate between 0.80-1.00; and the reliability rate of teamwork and Student Development Activities Administration 
questionnaires were both .98. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, Pearson 
correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis by the selection method. 
The results revealed the following: (1) the overall level of teamwork in in secondary schools was at a high level; (2) 
the overall level was also at a high level; (3) the measurement of individual consistency of the correlation coefficient 
between teamwork, the Student Development Activities Administration level, the performance of teamwork in cross-
functional teams was correlated with Student Development Activities Administration with a statistical significance of 
.05. and the correlation coefficient (r) was 0.97. The operation of Virtual Teams correlated with the performance of 
Student Development Activities Administration with a statistical significance of .05, and a correlation coefficient (r) of 
0.94. The self-management teams correlated with Student Development Activities Administration had a statistical 
significance of .05 and a correlation coefficient (r) was 0.93; and the operation of problem-solving teams was correlated 
with Student Development Activities Administration with a statistical significance of .05, and the correlation coefficient 
(r) was 0.80; and (4) teamwork affected Student Development Activities Administration with a statistical significance of 
0.05.  In terms of measuring individual consistency, the virtual team, self-management team and problem-solving team 
significantly predicted Student Development Activities Administration at 0.57, 0.38 and 0.11, respectively. Overall, 
teamwork predicted Student Development Activities Administration in secondary schools at 96.50% (Adjust R2= 0.965) 
with the standard error of prediction at 0.10. 

 
Keyword : Teamwork, Student Development Administration 

 

 

  



  

 
 

ฉ 

ก ิตต ิก รรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จไดด้ว้ยดี เนื่องจากผูวิ้จยัไดร้บัความอนุเคราะหแ์ละความกรุณา
เป็นอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่
กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ค าปรึกษา  และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ปริญญานิพนธร์วมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจในการ
ท างานวิจยัฉบบันีเ้ป็นอย่างดี ผูวิ้จยัรูส้ึกซาบซึง้และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โยธิน ศรีโสภา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กุล
นภาดล อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์  อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร ์ ทรงบัณฑิตย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ธีรภาพ เพชรมาลยักุล คณะกรรมการพิจารณาและสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ที่
ไดก้รุณาใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการวิจยั และกรอบขอบพระคณุผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.
โยธิน ศรีโสภา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล และดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์คณะกรรมการ
สอบปริญญานิพนธ์ที่ไดก้รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการท าปริญญานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง  มีความ
สมบูรณม์ากยิ่งขึน้และมีคณุภาพตามหลกัสตูรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคณุผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบ  แก้ไข
และใหค้  าแนะน า เพื่อใหเ้ครื่องที่ใชใ้นการวิจยัสมบูรณแ์ละมีคุณภาพ และขอขอบพระคณุครูผูส้อน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  2 กรุงเทพมหานคร ที่ใหค้วาม
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครัง้นีใ้หเ้ป็นที่เรียบร้อย  
สุดทา้ยขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนครูกลุ่มกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) ๒ และนางสาวมาลา บุญเอ่ียม มารดาเพียงหนึ่ง
เดียวของขา้พเจา้ ซึ่งมีส่วนสนบัสนุนใหค้  าปรกึษาและแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน  ์ เป็นก าลงัใจอย่างดี
ต่อการท างานวิจยัใหป้ระสบความส าเร็จคณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ ผูวิ้จยั
ขอมอบเพื่อพัฒนาการศึกษา และนอกเหนือจากนั้นขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดามารดา และครู
อาจารยท์ุกท่านผูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรูใ้หก้บัผูวิ้จยัตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดม้ีการะบุในหมวดที่ 5 ที่ว่าดว้ย การ

บริหารและการจดัการศึกษา ในมาตรา 39 โดยใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้าน  วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และใน
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรา 56 การผลิตและพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา การพฒันา มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการหรือพนกังานของรฐัในสถานศึกษาระดบัปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และในมาตรา 57 
ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยน า
ประสบการณ์ ความรอบรู ้ความช านาญ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใชเ้พื่อให้
เกิดประโยชนท์างการศึกษาและยกย่องเชดิชผููท้ี่ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัการศึกษา (ส านกังาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2542, น.7)จากการพิจารณากฎหมายที่ไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึง
เจตนารมณอ์นัแรงกลา้ที่ตอ้งการกระจายอ านาจและใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนในการท างานขบัเคลื่อน
คุณภาพของสถานศึกษาร่วมกันเป็นในลักษณะของผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกที่มีส่วน
เกี่ยวในการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

ในปัจจุบนันั้นกระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนันั้นก็ส่งผล
ต่อทิศทางของพฒันาประเทศในดา้นต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในดา้นสงัคมและวฒันธรรม จากการกระแสการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวท า
ให้การท างานในปัจจุบันนั้นไดร้ับการอ านวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึน้แต่ในขณะเดียวกันนั้น
ลักษณะของการท างานก็มีความซบัซอ้มมากขึน้ ไม่สามารถอาศัยความช านาญจากบุคคลเพียง
คนเดียวที่จะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ และไม่สารถบรรลเุป้าหมายขององคก์รไดน้ัน้ ถือเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดความทา้ทายต่อการบริหารจดัการองคก์รในดา้นของการปฏิบตัิงานที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานนัน้ๆ ซึ่งเป้าของหน่วยงานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนที่่

สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ  โดยมีสุขภาวะและ
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สขุภาพที่ดี ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทกัษะความรูค้วามสามารถและพฒันาตนเองไดต้่อเนื่องตลอด
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560, น. 65) ซึ่งถือเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติและองค์กรเพราะการพัฒนามนุ ษย์ให้มีขีด
ความสามารถ ทกัษะเฉพาะดา้น รวมถึงเจตคติและความมั่นคงทางอารมณ ์ใหส้ามารถขบัเคลื่อน
การท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงคข์องการท างานของหน่วยงาน
ได ้แสดงถึง ขีดความสามารถของหน่วยงานหรือองคก์รนัน้มีมาตรฐานวางต าแหน่งของผูใ้ตบ้ังคัญ
ชาใหเ้หมาะสมลักษณะของฝ่าย แผนกหรือทีมต่างโดยค านึงความสอดคลอ้งกับความช านาญ
เฉพาะดา้นที่ติดตวั จากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ่งจะป็นการ
ขยายภาพแห่งความส าเร็จของการท างานขององคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ย่างชดัเจน และก่อใหเ้กิด
ผลความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยที่มีความส าคัญต่อการต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา
เพราะเป็นหน่วยงานที่จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนแก่ผูเ้รียนโดยตรง รวมถึงด าเนินการในงาน
อ่ืนๆที่สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบของนิติบุคคลนั้นหมายความว่า
สถานศึกษาจะตอ้งจดัการทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนดว้ยตนเองทัง้สิน้ นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้
ที่ยิ่งใหญ่ เพราะในอดีตเป็นเพียงหน่วยงานที่คอยรบันโยบายไปปฏิบตัิเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ซึ่ง
การเปลี่ยนดังกล่าวท าใหภ้าระหนา้ที่เพิ่มขึน้ในการบริหารทุกอย่างดว้ยตนเองใหม้ีคุณภาพ โดย
อาศัยบุคลากรภายในสถานศึกษาทั้งสิน้ ในการขับเคลื่อนคุณภาพขององคก์รใหบ้รรลุการจัด
การศึกษาที่เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น การท างานเป็นทีม โดยอาศัย
ศักยภาพของบุคลากรในสถาศึกษา เพื่อท างานร่วมกนั คิดร่วมกัน วางแผนร่่วมกันและแกปั้ญหา
ร่วมกนั ย่อมส่งผลต่อทิศทางความส าเร็จของสถานศึกษาอีกดว้ย  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษา โดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยมีหน่วยย่อยภายในสถานศึกษาที่มีส่วนส าคญัต่อ
การพฒันาผูเ้รียนที่นอกเหนือจากกลุ่มสาระทางวิชาการที่เรียกว่า “กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน” ที่มีจดั
ประสงคข์องการจัดกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรเพื่อการตอบสนองต่อผูเ้รียน ในการพัฒนาตนเองที่
สนองต่อความแตกต่าง อย่างรอบดา้นตามความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ เหมาะสมกบัวัย
และวุฒิภาวะ รวมถึงส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องต่อการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ เหมาะสมกับบริบททางสังคม เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียนใชค้วามรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่จะก่อให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงคท์ี่สอดคลอ้งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสัตยส์ุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน, 2551, น. 2-4) 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมีสถานะเป็นหน่วยย่อยในสถานศึกษาที่เทียบเท่ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรูท้ัง้ 8 กลุ่ม โดยพึ่งพาการขบัเคลื่อนจากบุคคลากรภายในสถานศึกษาที่มาจากกลุม่
สาระต่างๆ มารวมเป็นทีมด าเนินการเดียวกัน โดยอาศัยการผสานจากทุกภาคส่วนของโรงเรียน 
จากการที่กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเกิดจากการรวมตวัของครูต่างกลุ่มสาระย่อมท าใหเ้กิดความ
แตกต่าง และความหลากหลายทางการท างานและทศันคติส่วนตวัค่อนขา้งสงู การท างานเป็นทีม
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน มีอิทธิพลและส่งผลต่อการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในดา้นการด าเนินงานรวมถึง
ผลลพัธข์องการปฎิบตัิงานที่ย่อมส่งผลอิทธิผลต่อคณุภาพของผูเ้รียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้(พอชาย 
พึงไชย, 2559, น. 353)  ดังนั้นแลว้การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งสรา้ง
ทีมที่มีประเภทของการท างานเป็นทีมที่สามารถส่งเสริมคณุภาพการด าเนินงานที่ไดร้บัมอบหมาย
เพื่อหล่อรวมและดึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างของครูที่มาจากต่างกลุ่มสาระเพื่อใหเ้กิดขีด
ความสามารถของการปฎิบตัิงานที่บรรลวุตัถุประสงคข์องสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบันการด าเนินการภายในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเป็นปัญหาที่สถานศึกษาแต่ละ
แห่ง มี ปัญหาไม่เหมือนกันขึน้อยู่กับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสรุปปัญหาที่พบในการ 
บริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวด้งันี ้ปัญหาดา้นการน าองคก์ร ปัญหาดา้นการวางแผน ปัญหาดา้น
การด าเนินงาน (เพ็ญศรี ค  าสิงห,์ 2551, บทคดัย่อ) และในขณะเดียวกนัก็ครูที่มีความเกี่ยวขอ้งกับ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนยังขาดการประสานงานระหว่างกันจึงท าใหก้ารปฎิบัติหนา้ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ไดก้ าหนดอนัเนื่องจากขาดการวางแผนร่วมกนัก่อนการด าเนินงาน และรวมถึงการ
มอบหมายอ านาจในการบริหารจัดการกระบวนการท างานเป็นทีมอย่างชัดเจน (เบญจมาศ 
วงศพ์ฒันกุล, 2557, น. 55) 

 การท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่ส  าคัญต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามการ
ท างานเป็นทีมภายในสถานศึกษาตามกระบวนการบริหาร ไม่อาจประสบความส าเร็จไดห้าก
ปราศจากปัจจยัที่มีผล ต่อประสิทธิภาพของการสรา้งทีมงาน ทัง้จากสิ่งที่มีผลโดยตรงและโดยออ้ม
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ของทีมงาน เพราะงานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรบัผิดชอบ ตอ้งการความร่วมมืออย่าง
จริงจงัจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ความสามคัคี เพื่อแสวงหาแนวทาง วิธีการ 
และเป้าหมายใหม่ (ธีระพล เพ็งจนัทร,์ 2555, น. 189) จากการศึกษาผลงานวิจยัของ พิน่า ทาริโค
เน่ (Pina Tarricone 2011, pp. 6-7) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบของความส าเร็จในการท างานเป็นทีม
พบว่า ความส าเร็จในของทีมงานที่ท างานร่วมกันตอ้งประกอบไปดว้ยคุณลักษณะ 6 ประการ 1. 
มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จและการเป้าหมายร่วมกนั โดยมุ่งเนน้การท างานร่วมในเชิงบวก  2. การพึ่งพา
ซึ่งกันและกนั สมาชิกมีความรบัผิดชอบต่อกันและกัน 3. ทักษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ ์มีการยอมรบั 
และความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. การสื่อสารที่เปิดกวา้งและขอ้เสนอแนะในเชิง
บวก มีการหารือ ใหค้  าปรกึษาในทางสรา้งสรรค ์5. องคป์ระกอบของทีมที่เหมาะสม มีการคดัเลือก
สมาชิกทีมที่เหมาะสมกบังานที่สอดคลอ้งกบัทกัษะเฉพาะดา้น 6. ความมุ่งมั่นต่อกระบวนการของ
ทีมความเป็นผูน้  าและความรบัผิดชอบ  สมาชิกในทีมตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของทุก
คนภายในทีม จากผลการศึกษาดงักล่าว สามารถยืนยนัไดว่้า การท างานในลกัษณะปัจจุบนัควร
ท างานเป็นทีม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรก าหนดประเภทของการท างานเป็นทีมใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายดว้ย 

สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  
ประกอบดว้ย 11 สหวิทยาเขต ประกอบดว้ย สหวิทยาเขตนวลจันทร ์  สหวิทยาเขตวิภาวดี  สห
วิทยาเขตรัชโยธิน  สหวิทยาเขตศรีนครินทร ์ สหวิทยาเขตวังทองหลาง  สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก  สหวิทยาเขตเสรีไทย  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา  สหวิทยาเขตจตุรวิทย ์ สหวิทยาเขต
ราชนครินทร ์ สหวิทยาเขตเบญจศิริ จ านวนโรงเรียน 52 โรง ซึ่งแต่ละสถานศึกษามีอ านาจในการ
บริหารจัดการเป็นของตนเอง แต่ในขณะเดียวประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานในแต่
ละสถานศึกษามีความเหลื่อมล า้ และความแตกต่างกนัแมว่้าจะมีการจดัท าโครงสรา้งการบริหาร
องคก์ารภายใน สถานศึกษาที่เนน้ใหม้ีการท างานเป็นทีม มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆใน
สถานศึกษา และมี การประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู ้ร่วมงาน ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการ
ท างานเป็นทีม และมีประเภทของการท างานเป็นทีมที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
วัฒนธรรมองคก์รของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นเป็นการสะทอ้นถึงผลลัพธใ์นการจดัการศึกษาของซึ่ง
เป็นหวัใจหลกัของคณุภาพการศึกษาประเทศชาติ 

จากความเป็นมาและความส าคัญที่กล่าว จึงท าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ตามแนวความคิดของ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(2560, น. 10) ได้จ าแนกลักษณะของทีมภายในองค์กร ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบ 1. ทีม
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แก้ปัญหา 2. ทีมบริหารตนเอง 3. ทีมขา้มสายงาน 4. ทีมเสมือนจริง  ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ว่ามีการท างานเป็นทีม ในลกัษณะใด เพื่อใหไ้ด ้ขอ้มลูสนเทศ
และเป็นแนวทางพฒันาการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ความุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้วิ้จยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1.เพื่อศึกษาระดบัของการท างานเป็นทีม โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  
2.เพื่อศึกษาระดับของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธข์องการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1.เป็นแนวทางส าหรบัผูบ้ริหารโรงเรียนในการวางแผน พฒันา และปรบัปรุงงานดา้นการ
บริหารงานวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษา 
เขต 2 

2.โรงเรียนในส านักงานเขตพืน้ที่มัธยมศึกษา เขต 2 สามารถก าหนดประเภทแบบการ
ท างานทีมที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูผูส้อนที่สังกัดกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทั้งสิน้จ านวน 
5,895 คน 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ คือ ครูผูส้อนที่สงักดักลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ในโรงเรียนสังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 2563 จ านวน 
361 คน ซึ่ง ไดจ้ากการก าหนดขนาด กลุ่มตวัอย่างตามตารางของเครจซี่และ มอรแ์กน (Robert V. 
Krejcie, 1967, pp. 608) จากนั้นใช้วิธีสุ่ม ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยใชร้ะดบัช่วงชัน้ที่ ท าการสอนเป็นชัน้ (Strata) และก าหนดผูใ้ห้
ขอ้มลูโดยใชวิ้ธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัฉลาก  

ตัวแปรท่ีศึกษา  
1.ตวัแปรพยากรณ ์ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม  

1.1 ทีมแกปั้ญหา 
1.2 ทีมบริหารตนเอง 
1.3 ทีมขา้มสายงาน 
1.4 ทีมเสมือนจริง 

2. ตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรพฒันาผูเ้รียน 
2.1 กิจกรรมแนะแนว 
2.2 กิจกรรมนกัเรียน 
 2.2.1 กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด 
 2.2.2 กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์
 2.2.3  กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
 2.2.4  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
2.3  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. การท างานเป็นทีม หมายถึง ลกัษณะหรือรูปแบบการท างานเป็นทีมของขา้ราชการครู

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ที่มีความแตกต่างเฉพาะออกไป ตามวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายของ
ภาระงานโดยสามารถแบ่งรูปแบบการท างานเป็นทีมไดต้ามลกัษณะต่อไปนี ้

1.1 ทีมแก้ปัญหา: หมายถึง การตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในระยะยาวของ
สถานศึกษา ที่ประกอบดว้ย ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและรวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยเป็นคณะกรรมการที่มีวัตถุประสงคใ์นการท างานเพื่อ แก้ไขอุปสรรคที่มีความซับซอ้น  เพื่อ
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ป้องกันและลดอุปสรรคของปัญหาที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานภายในสถานศึกษา 
ในลักษณะของการรายงานปัญหาใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบ มีการประชุมวางแผนก่อนการ
ด าเนินงาน มีการใหข้อ้คิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในทีมรวมถึงมีการขอค าแนะน าและค าปรกึษา
จากผูบ้ริหารหรือผูม้ีประสบการณเ์มื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน น าขอ้สังเกตุที่ไดร้บั
ไปสู่การคาดการณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ก าลังจะเกิดเพื่อคน้หาวิธีการการป้องกันของปัญหา
หรือปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการท างานหรือเมื่อสิน้สุด และน าปัจจยั
ต่างๆและผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการท างานมาคน้หาวิธีการที่จะปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาของการท างานในครัง้ต่อไป 

1.2 ทีมบริหารตนเอง หมายถึง การตั้งคณะกรรมการการท างานของขา้ราชการครูที่
ไดร้บัการแต่งตั้งจากผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อมอบหมายงานตามความช านาญเฉพาะด้านเพื่อ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษาตามรายปีของปีการศึกษานัน้ๆ โดยมีการปฏิบัติหนา้ที่
ตามวงรอบตลอดปีการศึกษาหรือจนกว่าจะมีค าสั่ งเปลี่ยนแปลง  โดยที่สมาชิกภายใน
คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาท หนา้ที่ และขอบข่ายความรบัผิดชอบที่ชัดเจน มีการไดร้บัมอบ
อ านาจการท างานจากผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมถึงอ านาจการตัดสินใจต่อการท างานที่อยู่ใน
ขอบข่ายของคณะกรรมการโดยเป็นอิสระจากผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยที่สมาชิกภายในทีมงาน
สามารถคัดเลือกบุคลากรที่จะเขา้ร่วมการท างานไดผ้่านการเห็นชอบของสมาชิกระหว่างกันโดย
ค านึงถึงความถนัด  ความสามารถของสมาชิกเพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ  มีการก าหนด
เป้าหมายของการท างานร่วม และรวมถึงสามารถประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและสมาชิก
ได ้

1.3 ทีมขา้มสายงาน หมายถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไดร้บัภาระหนา้ที่เป็นการ
เฉพาะกิจหรือชั่วคราวระหว่างปีการศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการท างานที่ในระยะเวลาสัน้
เพื่อภาระงานที่นอกเหนือจากงานที่ท าเป็นประจ าตามวงรอบของปีการศึกษาในรูปแบบ
คณะกรรมการ ในลักษณะงานตามนโยบายของหน่วยเหนือ โดยสมาชิกภายในคณะกรรมการ
ประกอบดว้ย บุคลากรที่มีต  าแหน่งระดับหัวหนา้ฝ่ายที่อยู่ต่างกลุ่มงานโดยที่สมาชิกแต่ละคนมี
ความช านาญเฉพาะด้านที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อสรรหาวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างและ
หลากหลายต่อการท างานภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสรา้งสมรรถภาพของการปฏิบัติหนา้ที่ที่มี
ความซบัซอ้น  โดยที่สมาชิกมีการใชเ้วลาในการสรา้งความสมัพนัธค์วามไวว้างใจระหว่างกนั 

1.4 ทีมเสมือนจริง หมายถึง การแต่งตัง้คณะกรรมการภายในสถานศึกษาที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็นการชั่วคราวหรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ที่มีการท างาน
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ในความรับผิดชอบโดยการอาศัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการท างานในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยในการท างานหรือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ   ซึ่งสมาชิกภายในคณะกรรมการจะมีจ านวนที่ค่อนขา้งนอ้ย มีการสื่อสารระหว่าง
การท างานผ่านเทคโนโลยี รวมถึงมีการท างานที่เปลี่ยนผนัตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 
สามารถท างานและติดต่อระหว่างกนัไดโ้ดยที่ปราศจากขอ้จ ากดัทางเวลาและสถานที่ และมีระดบั
ความสมัพนัธท์างสงัคมต่อภายในสถานศึกษาค่อนขา้งต ่าเนื่องจากมีการท างานหนา้ที่ที่ตอ้งอาศัย
เทคโนโลยีเป็นหลกั  

2. การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง การด าเนิงานของกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนที่สอดคลอ้งต่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีการ
ด าเนินการผ่านกระบวนการวิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นระบบผ่าน การวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการปฏิบตัิงาน   และภาระหนา้ที่ที่ตอ้งด าเนินการ มีการแบ่งงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเป็นหน่วยย่อยต่างๆพร้อมก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่าง
ชดัเจน  โดยการก าหนดคณะท างานหรือบุคลากรที่มีคณุสมบตัิและความถนดัที่สอดคลอ้งกับงาน
ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมถึงไดร้บัการนิเทศ ติดตามเพื่อก ากับการด าเนินงานใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดด้วย
วิธีการที่หลากหลายผ่านการการระดมสมองของคณะด าเนินงานรวมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนผ่านการลงมือปฏิบตัิจริง   และเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนสามารถ
อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ ประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรม ดงันี ้

2.1 กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาที่มีการก าหนด
กิจกรรมร่วมกบับุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งภายในสถานศึกษ โดยมีการประชุมเพื่อก าหนดปฏิทินของ
การท างาน ความรับผิดชอบ และท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไดส้ารสนเทศที่
สามารถน ามาส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียน ผ่านการจัดสรรงบประมาณที่เอือ้อ านวยต่อการจัดหา
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ ์และการประสานบุคลภายนอกที่มีศกัยภาพ ที่เอือ้ต่อการจัดกิจกรร มีการ
ตัดตารางการใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนทัง้กลุ่มและรายบุคคล มีการจัดการเยี่ยมบา้นเพื่อศึกษาและ
ท าความเขา้ใจที่แทจ้ริงต่อผูเ้รียนเพื่อน าขอ้มูลที่ไดจ้ากาการเยี่ยมมาวางแผนป้องกันการก่อเกิด
ปัญหาภายในอนาคต เพื่อส่งเสริม และเสริมสรา้งพฒันาผูเ้รียน ในดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้น
บุคลิกภาพและการด ารงอยู่ในสงัคมโดยสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อใหเ้กิดการ
คน้พบศักยภาพและตัวตนของผูเ้รียน เพื่อสามารถใหผู้เ้รียนวางแผนการใชช้ีวิต ปรบัตนและอยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ รวมถึงมีการพฒันาบลากรที่เกี่ยวขอ้งต่อการจดักิจกรรม ผ่านการ
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ฝึกอบรมและสมัมนาเพื่อก่อใหเ้กิดทกัษะที่จ าเป็นต่อการจดักิจกรรม มีการประเมินถึงผลลพัธ์ของ
การด าเนินงานและรายงานไปยังทุกภาคส่วนของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อน าผลที่ผ่านการ
ประเมินมาเป็นแนวทางต่อการพฒันากิจกรรม 

2.2 กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่ผูเ้รียนเป็นผูด้  าเนินการในทุกขัน้ตอน โดย
ตอบสนองต่อความถวามถนดัของผูเ้รียน และความสนใจของผูเ้รียน เพื่อสรา้งวินยั ความเป็นผูน้  า 
ผู ้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแบ่งปันช่วยเหลือ เอือ้อาทรและ
สมานฉันท ์กิจกรรมดงันี ้

2.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสงัคม และกิจกรรมในวนัส าคญัสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 และขอ้ก าหนดของคณะลกูเสือแห่งชาติและลกูเสือโลก  โดยที่บุคลากรภายในสถานศึกษาที่
มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการบริหารการจัดกลุ่มกองลูกเสือ การ
แต่งตั้งผู ้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่สอดคล้องต่อระเบียบของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมบุคลากรภายในสถานศึกษาเขา้ร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชา ผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือ 
ขั้นความรูร้ะดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการจัดกิจกรรม  โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณที่เอือ้ต่อการสรรหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่จ าเป็นต่อการจดักิจกรรม  โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนจะมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อน าผลการประเมินที่ไดไ้ปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรม 

2.2.2 กิจกรรมยุวกาชาด หมายถึง การด าเนินการจดักิจกรรมที่สอดคลอ้งกบั
หลกัการและหลกัสตูรของการจดักิจกรรมยุวกาชาดที่สามารถปฏิบัติไดจ้ริง โดยที่บุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีการวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกนัมีการประชุมวางแผนเพื่อสรา้ง
ความเข้าใจ บทบาทหนา้ที่ และก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
รวมถึงมีการส่งเสริมบุคลากรภายในสถานศึกษาเขา้ร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาในระดบั
ต่างๆตามหลกัสตูร ของกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อพฒันาทกัษะความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการจดักิจกรรม มี
การประสานหน่วยงานภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมต่อการจดักิจกรรม รวมถึงมีก าหนดการนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่การประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลายเพื่อน าผลการประเมินที่ไดไ้ป
พฒันากระบวนการจดักิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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2.2.3 กิจกรรมผู้บ  าเพ็ญประโยชน์ หมายถึง การด าเนินการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักการสอดคล้องกับกิจกรรมของเด็กผู ้หญิงและเยาวสตรี มีการจัดตั้งหมวดผู้
บ  าเพ็ญประโยชนจ์ากสมาคมผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด โดย
ที่บุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีการวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกนัมีการประชุม
วางแผนเพื่อสรา้งความเขา้ใจ บทบาทหนา้ที่ และก าหนดความรบัผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างชดัเจน รวมถึงมีการส่งเสริมบุคลากรภายในสถานศึกษาเขา้ร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูรวิชา
เป็นหัวหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์เพื่อพัฒนาทกัษะความรูท้ี่จ  าเป็นต่อการจดักิจกรรม  ที่เป็น
ประโยชนแ์ละสอดคลอ้งต่อหลกัการของการจดักิจกรรม มีรูปแบบการประเมินกิจกรรมตามสภาพ
จริงที่ครอบคลมุทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ คณุธรรมของผูเ้รียนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่สอดคลอ้งต่อวตัถุประสงคข์องกิจกรรมที่จดัขึน้  

2.2.4 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมผ่านบุคลากร
ภายในสถานศึกษาที่ผ่านการเขา้ร่วมการฝึกอบรมในหลกัสตูรวิชาผูก้  ากบันกัศึกษาวิชาทหาร โดย
ที่บุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งมีการวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกนัมีการประชุม
วางแผนเพื่อสรา้งความเขา้ใจ บทบาทหนา้ที่ และก าหนดความรบัผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เพื่อน าไปสู่การด าเนินการจัดกิจกรรมที่ที่ส่งเสริมความจงรกัรกัภักดี สามารถที่จะ
เสียสละ อุทิศกายและใจ ใหก้ับชาติ ที่มีลักษณะของกิจกรรมอันเป็นประโยชนต์่อสาธารณะชน
อย่างกวา้งขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายใหน้ักศึกษาวิชา
ทหารผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนดผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการขออนุญาตเปิดรบันกัศึกษาวิชาทหาร 
จากหน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง กองทพับก กระทรวงกลาโหม และมีรูปแบบการประเมินกิจกรรม
ตามสภาพจริงที่หลากหลายจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.2.5. กิจกรรมชุมนุม หมายถึง การด าเนินงานเพื่อจดักิจกรรมที่มีการสรา้ง
ระเบียบ ขอ้บังคับเพื่อเป็นแนวทางของการด าเนินงาน เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติต่อการจดัตัง้ชุมนุม
หรือชมรมอย่างชัดเจน ผ่านการประชุมเพื่อสรา้งแนวทางการจัดกิจกรรมอย่างอิสระบนพืน้ฐาน
ความแตกต่างของผูเ้รียนแก่คณะครูและผูเ้รียน โดยมีการจดัสรรบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรกึษาของแต่
ละกิจกรรมชุมนุมตามความช านาญเฉพาะดา้น โดยมีการเลือกตั้งคณะท างานของแต่ละชุมนุม
ผ่านลงคะแนนเสียงของสมาชิกในชุมนุม รวมถึงมีการปฐมนิเทศแก่สมาชิกชุมนุมเพื่อชีแ้งถึง
จุดประสงคแ์ละแนวปฏิบัติกิจกรรม โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึน้โดยกระบวนการรวมกลุ่มของ
ผูเ้รียนที่จดัขึน้ตามความสนใจเฉพาะเรื่อง หรือความถนดัเพื่อ  ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียน โดยมี
ขอบเขตของการจดักิจกรรมที่อิสระและ ยืดหยุ่นมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพสงัคม
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โดยมีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในกิจกรรมที่จดัใหผู้เ้รียนที่ โดยที่การด าเนินการเกิดจาก
ผูเ้รียนเองในทุกขัน้ตอน มีการผสานหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกเพื่อเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนการ
จดักิจกรรม มีการก าหนดการติดตาม นิเทศ และประเมินผลของการผลการด าเนินการจดักรรมทั้ง
ก่อน – ระหว่างและหลงัการปฏิบตัิ เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินที่สอดคลอ้งต่อวตัถุประสงคต์่อการจัด
กิจกรรมในลักษณะตามสภาพจริง มีการผลการประเมินที่ไดร้ายงานใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อการ
จดักิจกรรมไดร้บัทราบเพื่อน าผลการประเมินไปพฒันาการจดักิจกรรม 

3. กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์หมายถึง การด าเนินการเพื่อจดักิจกรรม
ที่เกิดจาการรวมกลุ่มของผูเ้รียนภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคส์่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมในลักษณะ
การปลูกฝังความเป็นจิตอาสาที่มีหลากหลายรูปแบบ ผ่านการประชุมเพื่อสรา้งระเบียบ ขอ้บังคบั
และแนวทางการจดักิจกรรมอย่างอิสระบนพืน้ฐานความแตกต่างของผูเ้รียนแก่คณะครูและผูเ้รียน 
โดยมีขอบเขตของการจดักิจกรรมที่อิสระและ ยืดหยุ่นมีความเหมาะสมต่อผูเ้รียน มีการปฐมนิเทศ
แก่ผู ้เรียนเพื่อชีแ้จงถึงจุดประสงคแ์ละแนวปฏิบัติกิจกรรม โดยมีการเลือกตั้งคณะท างานของ
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชนผ์่านลงคะแนนเสียงของสมาชิกในภายในกิจกรรม มีการ
ผสานหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกเพื่อเขา้ร่วมหรือสนบัสนุนการจดักิจกรรม มีการก าหนดการ
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลของการผลการด าเนินการจัดกรรมทัง้ก่อน – ระหว่างและหลังการ
ปฏิบัติ เพื่อใหไ้ดผ้ลการประเมินที่สอดคลอ้งต่อวัตถุประสงคต์่อการจัดกิจกรรมในลักษณะตาม
สภาพจริง มีการรายงานผลการประเมินใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อการจดักิจกรรมไดร้บัทราบเพื่อน า
ผลการประเมินไปพฒันาการจดักิจกรรม 

4. ขา้ราชการครู  หมายถึง ขา้ราชการครูที่ปฏิบัติหนา้ที่จัดการเรียนการสอน และงาน
นอกเหนือจากการสอนที่ได้รบัมอบหมาย ในสถานศึกษาที่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2563 

5. ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 หมายถึง หน่วยงานภายใตก้ารก ากับ
ของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่จดัการศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้
และมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครเขตที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิจัยในครัง้นีผู้วิ้จัยไดศ้ึกษาเรื่อง การท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กรุงเทพมหานคร เขต 2  จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งของนักวิชาการ 
รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

การท างานเป็นทีมผูวิ้จัยไดใ้ชแ้นวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
(2560, น. 5) ไดจ้ าแนกลกัษณะของทีมภายในองคก์ร ทัง้หมด 4 ประเภท (1) ทีมแกปั้ญหา (2) ทีม
บริหารตนเอง (3) ทีมข้ามสายงาน (4) ทีมเสมือนจริง เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาการ
ท างานเป็นทีม ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบับริบทของหน่วยงานราชการภายในสถานศึกษา 

การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูวิ้จัยไดใ้ชแ้นวความคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, น. 7) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักของการจดัการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในประเทศและยงัเป็นหน่วยงานตน้สงักดัของผูท้  าการวิจยั 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการท างานเป็นทีมกบัการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนพบว่าสอดคลอ้งกับแนวคิดการวิจยัของ พอชาย พึงไชย (2559, น. 353) ที่
กล่าวการท างานเป็นทีมของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบตัิงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน รวมถึงประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการ
ด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อผลลพัธข์องการปฎิบตัิงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนั้นแลว้กลุ่มกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะก าหนดประเภทของการท างานเป็นทีมใหส้อดคลอ้งกับ
ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิน่า ทาริโคเน่ (Pina 
Tarricone 2011, pp. 6-7) ที่ได้ระบุว่าองค์ประกอบของความส าเร็จในการท างานเป็นทีมนั้น 
จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของทีมที่เหมาะสม รวมถึงก าหนดประเภทของการท างานเป็นทีมให้
เหมาะสมและสอดคล้องภาระงานจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยสามารถเขียนแผนภาพ
ประกอบแนวความคิดในการวิจยั ไดด้งัภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย  
1. การท างานเป็นทีมกับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โรงเรียนสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธก์นั 
2. การท างานเป็นทีมสามารถพยากรณ์การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรพยากรณ ์

การท างานเป็นทมี 

1. ทีมแกปั้ญหา 

2. ทีมบริหารตนเอง 

3. ทีมขา้มสายงาน 

4. ทีมเสมือนจริง 

ตวัแปรเกณฑ ์

การด าเนนิงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
  1. กิจกรรมแนะแนว 

 2 . กิจกรรมนกัเรียน 
      2.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   

      2.2.2 กิจกรรมยุวกาชาด 

      2.2.3 กิจกรรมผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ 

      2.2.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

      2.2.5  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การวิจยัในครัง้นี ้ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เนือ้หา แนวคิดจากหนงัสือ วารสาร บทความและ
งานวิจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและน าเสนอแนวคิดตามล าดบัดงัรายละเอียด ต่อไปนี ้

1. ขอ้มูลพืน้ฐานของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร 

1.1 บริบททั่วไป 
1.2 สภาพการจดัการศึกษา 
1.3 อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
1.4  ขอ้มลูพืน้ฐานทางการศึกษา 

2.การท างานเป็นทีม 
2.1 ความหมายของทีมและการท างานเป็นทีม  
2.2 ความส าคญัของการท างานเป็นทีม 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัการท างานเป็นทีม 
2.4 ทฤษฎีที่เกียวขอ้งกบัการท างานเป็นทีม 
2.5 ความหมายของประเภทของการท างานเป็นทีม 
2.6 รูปแบบของของการท างานเป็นทีม 
2.7 องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม 
2.8 ประโยชนข์องการท างานเป็นทีม 
2.9 บทบาทในการท างานเป็นทีม 
2.10 ลกัษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.1 ความหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.3 ประเภทของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.4 แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 

5. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
 

1.1 บริบทท่ัวไป 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานใน

สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีภารกิจหลกัในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน และบริหาร
การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทั่วถึง ใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐาน มีบริบททั่วไป ดงันี ้ 

เขตพืน้ที่บริการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบดว้ย 
27 เขต ดงันี ้

1. เขตคลองสามวา   2. เขตคนันายาว 
3. เขตจตจุกัร   4. เขตดอนเมือง 
5. เขตบางกะปิ   6. เขตบางเขน 
7. เขตบึงกุ่ม   8. เขตประเวศ 
9. เขตมีนบุรี   10. เขตลาดกระบงั 
11. เขตลาดพรา้ว   12. เขตวงัทองหลาง 
13. เขตสวนหลวง   14. เขตสะพานสงู 
15. เขตสายไหม   16. เขตหนองจอก 
17. เขตหลกัสี่   18. เขตหว้ยขวาง 
19. เขตคลองเตย   20. เขตดินแดง 
21. เขตบางคอแหลม  22. เขตบางนา 
23. เขตบางรกั   24. เขตพระโขนง 
25. เขตยานนาวา   26. เขตวฒันา 
27. เขตสาทร 
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21. . สภาพการจัดการศกึษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูล

อปุถมัภ ์ถนนลาดพรา้ว เขตหว้ยขวาง กรุเทพมหานคร 10310 ดแูลรบัผิดชอบการจดัการศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 27 เขตการปกครอง เป็นหน่วยงานภายใตค้ณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง แบ่งสว่นราชการตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑก์าร
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ 2553 เพื่อให้
สอดคลอ้งกับภารกิจการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานและกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจดัการศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในตามโครงสรา้งการบริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ดงันี ้

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์
7. กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1.3 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ
ความตอ้งการทอ้งถิ่น 

2. วิเคราะห ์การจดัตัง้งบประมาณเงินอดุหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพืน้ที่การศึกษา และแจง้การจดัสรรงบประมาณที่ไดร้บัใหห้น่วยงานขา้งตน้รบัทราบ รวมทัง้
ก ากบัตรวจสอบติดตามการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
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4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและในเขตพื ้นที่
การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรพัยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อนส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นรวมทัง้บุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 

9. ด  าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พืน้ที่การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานดา้นการศึกษา 

11. ประสานการปฎิบตัิราชการทั่วไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆทัง้ภาครฐั เอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

12. ปฎิบตัิงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือ
ที่ไดร้บัมอบหมาย 
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41.  ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรบัผิดชอบการจัดการศึกษา

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันี ้

ตาราง 1 จ านวนนกัเรียนและสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

1. ขนาดเล็ก 500-1 คน 2 

2. ขนาดกลาง 1,500 – 501 คน 7 

3. ขนาดใหญ ่ 2,500 – 1,500 คน 19 

4. ขนาดใหญ่พเิศษ 2,500 คน 24 

รวม  52 

 

 ที่มา:ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 2. (2563). แผนปฎิบตัิการส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 น.15 

ตาราง 2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนคน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 52 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 72 

ครู 5,895 
พนกังานราชการ  37  

รวม 6,056 

ที่มา:ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2. (2563). แผนปฎิบตัิการส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 น.16 
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2.การท างานเป็นทีม 
 

2.1 ความหมายของทีมงานและการท างานเป็นทีม 
ในการด าเนินงานขององคก์าร ใหมุ้่งสู่ความส าเร็จ และเป้าหมายที่องคก์ารไดก้ าหนด

ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรในองคก์ารทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความรูส้ึกว่าตนนัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ทีม” ในองคก์ารนัน้ๆ และมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกนั ผูบ้ริหารจึงตอ้งมุ่งสรา้งและพัฒนา
ทีมงานในองคก์ร และสรา้งแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรมีความรูส้ึกว่ามีคณุค่าในการร่วมปฎิบัติงาน
ของทีมและเป็นส่วนหนึ่งที่พรอ้มขบัเคลื่อนเป้าหมายขององคก์ร โดยมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย
ไวด้งันี ้

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 5) ไดใ้หค้วามหมายของทีม
ไวว่้า หมายถึง การท างานของคนตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปมารวมกัน ดว้ยวัถตุประสงคเ์ดียวกัน โดยมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

อรุณีย ์โรจนะไพบูลย ์(2561, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของของทีมไวว่้า หมายถึง กลุ่ม
คนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและคงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวรซึ่ง
ประกอบดว้ยหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานโดยร่วมกนัท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของทีมงานเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่ วมกัน โดยต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่ มีวัตถุประสงค์(Purpose) ต้องชัดเจน มีการจัดล าดับ
ความส าคญั (Priority) ในการท างาน มีผลการท างาน (Performance) 

จากความหมายดังกล่าวสรุปไดว่้า ทีมงาน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่  2 คนขึน้ไป 
มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกนัจากการท างานร่วมกัน โดยยึดเป้าหมายขององคก์รเป็นแนวทางเดียวกนั
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน โดยมีการวางแผนร่วมกัน ก าหนด
บทบาทและความรบัผิดชอบของสมาชิกภายในทีม โดยใชก้ารสื่อสาร ช่วยเหลือเกือ้กูล สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ร่วมกันตัดสินใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  และมีการแลกเปลี่ยนทางความคิ ดและ
ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การที่จะขับเคล่ือนงานขององคก์รจะสามารถสัมฤทธ์ิผลไดน้ั้น ย่อมตอ้งพ่ึงพาอาศยั
การท างานที่ผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อใหเ้กิดสภาพของ “การท างานเป็นทีม” ที่เป็น
ลกัษณะของการท างานที่สรา้งสรรค ์ และมีอิทธิพลขต่อการท างานขององคก์รและสมาชิกโดยมี
นกัวิชาการที่ไดใ้หค้วามหมายของการท างานเป็นทีมไวด้งัต่อไปนี ้
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อรุณีย ์โรจนะไพบูลย ์(2561, น. 5) ไดใ้หค้วามหมายของการท างานเป็นทีมไว้ว่า 
หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจในการท างานของสมาชิกภายในทีม โดยวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน มีการ
จดัล าดบัความส าคญัของการท างานเพื่อที่จะบรรลเุป้าหมายร่วมกนั 

ธนกฤต ทุริสุทธ์ิ (2558, น. 179) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมไว้ว่า 
หมายถึง การท างานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ พยายามท าใหก้ลุ่มสามารถเรียนรูวิ้ธีการวินิจฉัย
ปัญหา ปรบัปรุงความสัมพันธ์ในการท างานใหด้ีขึน้ ความร่วมมือร่วมใจประสานงานกันในการ
ท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายและบรรลวุตัถุประสงคร์่วมกนั 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานของ
สมาชิกภายในที่ทีมที่มีการจัดล าดับความส าคัญในขั้นตอนการท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาของการ
ด าเนินงานที่เกิด โดยอาศยัการผสานความร่วมมือของบุคคลภายในทีม เพื่อบรรลวุตัถุประสงคข์อง
การท างานที่ไดก้ าหนดร่วมกนั 

 
2.2 ความส าคัญของท างานเป็นทีม 

ทีมงานมีส่วนส าคัญต่อการขับเคลื่อนองคก์ารเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่การท างาน
เป็นทีมจะช่วยท าใหบ้รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคข์ององคก์ร แต่การท างานเป็นทีมยังจะเป็น
องคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มและขวญัก าลงัใจในขบัเคลื่อนการท างานของหน่วยงาน
นัน้ดว้ย 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 11) ไดก้ าหนดถึงความส าคญั
ของการท างานเป็นทีมไวว่้า การปฏิบัติงานบางอย่างจ าเป็นต้องพึ่งพาการท างานร่วมกันจึงจะ
บรรลุความส าเร็จ เนื่องจากศักยภาพแต่ละบุคคลมีขีดจ ากดั การน าความสามารถของทุกคนมา
ผสานกนัจึงเกิดผลงานมากขึน้ อีกทัง้งานบางอย่างจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะแห่งการริเริ่มสรา้งสรรค ์
ดว้ยการระดมความคิดร่วมกัน ผลลัพธ์ของงานจึงจะบรรลุวัตถุประสงคต์ามที่ตอ้งการ องคก์รที่
สามารถสร้างทีม พัฒนาทีมให้เกิดการท างานร่วมกันนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ย่อมเกิด
ความกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว ทีมงานที่ดีย่อมส่งผลต่อผลส าเร็จขององคก์รทัง้ในแง่ของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และช่วยลดความเสี่ยงที่จะลม้เหลวขององคก์ร 

จุฑามาศ ช่วยเพชร (2560, น. 24) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการท างานเป็นทีมไว้
ว่า การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญในกระบวนการแก้ไขปัญหา และสรา้งปฏิสัมพันธ์ที่ดีของ
องคก์าร ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ไพเราะ เชือ้สาย (2561, น. 15) ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของการท างานเป็นทีมไวว่้า
การท างานเป็นทีมนอกจากจะชว่ยใหก้ารด าเนินงานมุ่งสู่ผลส าเร็จแลว้ ยงัปลกูฝังใหส้มาชิกภายใน
ทีมมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีความเป็นน ้าหนึ่งอันเดียวต่อทีมงาน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณใ์นการเรียนรู ้พึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ร่วมประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา 
และปฎิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มศกัยภาพ การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพย่อม
น าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดอ้ย่างยั่งยืน 

กล่าวโดยสรุป ทีมงานมีความส าคัญ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในการท างานร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยสรา้งรูปแบบของวัฒนธรรมองค์
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสมกบัสมกบัสถานการณ์ต่างๆ โดยผ่านการร่วม
ตัดสินใจจากสมาชิกในองค์กร และยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่และ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
2.3 แนวคิดท่ีเกียวกบัการท างานเป็นทีม 

แนวคิดที่อิทธิพลต่อการท างานเป็นทีมนั้นมีอยู่มากมาย ในการศึกษาครัง้นีผู้ศ้ึกษา
ขอน าเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกบัการท างานเป็นทีมดงัต่อไปนี ้

McGregor, 1960 อา้งถึงในสนุนัทา เลาหนนัทน ์(2542, น. 38) ไดใ้หแ้นวคิดเกี่ยวกบั
การท างานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพพบว่า ความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์ เ ป็น
คณุลกัษณะที่ส  าคญัต่อความส าเร็จของการท างานเป็นทีมขององคก์ารนัน้ๆ  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2560 , น. 7) การท างานเป็นทีมมี
ความส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จ ความก้าวหน้า และรวมถึงพัฒนาการทางการท างาน ซึ่งมี
องค์ประกอบความจ าเป็นทางหลักการดังต่อไปนี้ 1. ผู ้น าทีม  2. สมาชิกทีม 3. ระบบของการ
ท างานที่ชดัเจน 4. การส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมการท างานใหม้ั่นคง
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดที่เกี่ยวกบัการท างานเป็นทีม คือ คุณลักษณะของการท างาน
เป็นทีมที่ประกอบด้วย ผู ้น าทีม   สมาชิกทีม  ระบบของการท างานที่ชัดเจน และการส่งเสริม
บรรยากาศในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อกนัซึ่งมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการท างานใหม้ั่นคง
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 



  

 
 

23 

2.4 ทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับการท างานทีม 
การท างานเป็นทีมจะเกิดผลลัพธ์ที่สามารถคาดหวังไดน้ัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง

เขา้ใจในทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทมี ที่จะส่งผลต่อปัจจยัส าคญัพืน้ฐานในการสรา้งการ
ท างานเป็นทีมที่มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานผูศ้ึกษาขอน าเสนอ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการท างานเป็นทีมดงัต่อไปนี ้

วิลเลี่ม โออุชิ , 1981 อ้างถึงในเขมณัฐ ภูกองไชย (2556 , น. 131) ทฤษฎี Z (Z 
Theory) ทฤษฎี Z ถูกคิดคน้ขึน้โดย วิลเลี่ยม โออุชิ ซึ่งไดใ้ชเ้วลาหลายปีในการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างกิจการของอเมริกาและ กิจการญ่ีปุ่ น เป็นการจดัการรูปแบบโดยทั่วไป 3 รูปแบบ คือ การ
จัดการรูปแบบญ่ีปุ่ น Japanese Management Style” หรือ Type J การจัดการรูปแบบ America  
Management Style” หรือ Type A  และสุดท้ายคือ Type Z เป็นการจัดการรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างอเมริกาและญ่ีปุ่ นเขา้ดว้ยกนั  ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบกิจการของอเมริกัน  Type A 
และกิจการของญ่ีปุ่ น Type J สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. ลักษณะของกิจการแบบอเมริกนั (Type A) มีลักษณะการจา้งงานเป็นแบบระยะ
สั้นๆ  การท างานจะเน้นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ และความถนัดส่วนบุคคล 
ความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงานจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามคุณภาพและความสามารถ ในการ
ตดัสินใจจะมาบุคคลเพียงคนเดียวมากกว่าการตดัสินแบบองคค์ณะ  

2. ลกัษณะของกิจการแบบญ่ีปุ่ น (Type J) มีลกัษณะที่แตกต่างจากแบบอเมริกนั คอื 
การจา้งงานจะเป็นแบบการจา้งระยะยาว การท างานเนน้ใหค้วามส าคัญกับการท างานเป็นทีม 
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งจะเป็นไปอย่างชา้ๆ ตามล าดับอาวุโส และ  การตัดสินใจจะกระท า
ร่วมกนัโดยใชม้ติของที่ประชุมเป็นตวัก าหนด  

3. ลักษณะของการบริหารจัดการแบบปรบัปรุง (Type Z) เกิดขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1981 
โดย โออุชิ ได้เขียนผลงานชื่อ “Theory Z How American Business Can Meet the Japanese 
Challenge ” ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการที่ท าให้เป้าหมายประสบผลส าเร็จ ทั้งนี ้โออุชิกกล่าวให้
ความส าคญั ในรูปแบบในการบริหารงานบุคคลที่เนน้ไปยงัการสรา้งความผูกพนัและ จงรกัภกัดีต่อ
องคก์าร เช่น สญัญาจา้งงานในระยะยาว การพฒันาขีดความสามารถอย่างต่อเนือ การสนบัสนุน
ให ้สมาชิกมีความรูค้วามช านาญที่หลากหลาย (Generalists) แทนที่จะมีความรูเ้ฉพาะดา้นที่ตน
ช านาญหรือถนัด (Specialists) การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของพนกังาน การเลื่อนขั้นเลื่อน 
ต าแหน่งเป็นไปตามขัน้ตอน แบบค่อยเป็นค่อยไป 
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นอกจากนีส้มาชิกตามทฤษฎี Z ยังตอ้งการการสนับสนุนจากองคก์าร และการให้
ความส าคัญต่อวัฒนธรรม ประเพณีและสถาบันทางสังคมพอๆ กับงานส่วนประการสุดทา้ยคือ 
การที่องคก์ารใหค้วามไวว้างใจแก่พนกังาน ซึ่งจะเป็นการลดการออกจากงานและเพิ่มผลผลิตมาก
ขึน้ตามดว้ย 

แคทเทลล์, 1970 อ้างถึงในกาญจนา ไชยพันธุ์  (2549 , น. 27-28) ซึ่ งได้ให้
ความสัมพันธ์กับลักษณะของกลุ่ม หรือทฤษฎีบุคลิกภาพของกล่ม ( Group Syntality Theory) 
และไดก้ล่าวถึงแนวคิดองคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม ดงัต่อไปนี ้

1. ลกัษณะของกลุ่ม กลุ่มมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ 
1.1 บุคลิกภาพเฉพาะตัวของสมาชิก (Population Traits) ไดแ้ก่ สติปัญญา 

ทศันคติ บุคลิกภาพ เป็นตน้ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลที่ร่วมกนัเขา้เป็นกลุ่่ม การท างานของ
บุคคลที่มีลกัษณะสอดคลอ้งกนัรวมเรียกว่ากลุ่่ม 

1.2 บุคลิกภาพเฉพาะกลุ่ม (Syntality Traits หรือ Personality Traits) หรือ 
ความสามารถที่กลุ่มไดร้บัจากสมาชิก จะท าใหแ้ต่ละกลุ่มมีความจ าเพาะที่แตกต่างกันออกไป 
บุคลิกภาพของกลุ่มเกิดจากทกัษะของกลุ่มที่สมาชิกน ามาใชร้่วมกนั เช่น การใหค้ณุค่า พฤติกรรม
หรือ การแสดงความเห็นของสมาชิก เป็นตน้ 

1.3 โครงสรา้งภายในโดยเฉพาะ (Characteristic of Internal Structure) ซึ่ง
หมายถึงความสมัพนัธภาพของสมาชิกและระเบียบหรือลักษณะในการรวมกลุ่ม เช่น มีการแสดง
บทบาท ต าแหน่งหนา้ที่ มีการสื่อสารระหวางสมาชิก เป็นตน้ 

2. พลังของกลุ่มหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุ่ม (Dynamics of Syntality) 
หมายถึง การแสดงออกหรือการผสานร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเพื่อความส าเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง 
การกระท าของสมาชิก พลงัของกลุ่ม มี 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 ลักษณะที่ท าให้กลุ่มรวมกันได้ ( Maintenance Synergy) หมายถึง 
ลักษณะของความร่วมมือในการกระท ากิจกรรมของสมาชิกแต่ละกลุ่มเพื่อใหค้วามสัมพันธภาพ
ของสมาชิกเป็นไปไดอ้ย่างราบรื่นและก่อใหเ้กิดการเป็นหนึ่งเดียวกัน ความร่วมแรงร่วมใจกัน ( 
Cohesion) ซึ่งจะท าใหก้ลุ่มไม่เกิดการขัดแยง้หรือไม่มีใครแยกตัวออกจากกลุ่ม ท าใหเ้กิดความ
เป็นเอกภาพในการรวมกลุ่ม 

2.2 ลักษณะที่ท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ (Effective Synergy) หมายถึง 
กิจกรรมที่สมาชิกร่วมกนักระท าเพื่อใหก้ลุ่มบรรลคุวามส าเร็จที่ตัง้ไว ้
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3. การวิเคราะหบ์ุคลิกภาพของกลุ่ม ในการวิเคราะหบ์ุคลิกภาพรวมของกลุ่ม มีหลกั
กฎ 7 ประการดงันี ้ 

กฎขอ้ที่ 1 กลุ่มตั้งชื่อขึน้มาเพื่อตอบสนองความเป็นปัจเจกบุคคล และกลุ่มนั้นจะ
สิน้สดุลง เมื่อกลุ่มไม่สามารถท าหนา้ที่ตอบสนองความตอ้งการได ้

กฎขอ้ที่ 2 พลงังานของกลุ่มเป็นผลมาจากทศันคติของสมาชิกทัง้หมดที่มีต่อกลุ่ม 
กฎขอ้ที่ 3 พลงังานเพื่อกการปฏิบตัิงานใหแ้ก่กลุ่มนัน้ อาจถูกน าไปใชเ้พื่อท างานอ่ืน 

หรือเพื่อสิ่งที่อยู่นอกกลุ่มก็ได ้
กฎขอ้ที่ 4 กลุ่มอาจะเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลเุป้าหมายส่วนตวัของสมาชิกก็ได้ ดงันัน้ 

งานของกลุ่มอาจมีความส าคญัเป็นรองอาจจะงานหรือเป้าหมายส่วนบุคคลก็ได ้
กฎขอ้ที่ 5 รูปแบบหรือลกัษณะขอพฤติกรรมในกลุ่ม เช่น การมีความซื่อสตัยต์่อกลุ่ม 

การสนับสนุนกลุ่ม การไปในแนวทางของกลุ่ม เป็นสิ่งที่เกิดการเรียนรู ้(Learning) ซึ่งเป็นผลตาม
ทฤษฎีของการเรียนรูท้ี่เรียกว่ากฎแห่งผล (Law of Effect) 

กฎข้อที่ 6 สถานะของสมาชิกกลุ่มอาจจะซ า้ซอ้นได้ แต่พลังงานทั้งหมดในกลุ่มที่
ซ  า้ซอ้นนัน้จะยงัคงอยูในระดบัคงที่ตราบใดที่พลงังานของสมาชิกที่ไดใ้ชไ้ปกบัวัตถุประสงคอ่ื์น ซึ่ง
ไม่ใช่วตัถุประสงคข์องกลุ่มยงัคงที่เหมือนเดิม 

กฎขอ้ที่ 7 บุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคนมีลักษณะส่วนมากโนม้เอียงในทิศทางใด 
บุคลิกภาพโดยรวมของกลุ่มก็จะมีลกัษณะที่เป็นแบบเดียวกนั 

วู๊ดค็อก 1989, 1970 อา้งถึงในส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, 
น. 13) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดองคป์ระกอบของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะตอ้งประกอบไป
ดว้ย 11 คณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. บทบาทที่สมดุล (Balance roles) คือการผสานความต่างในด้านความสามารถ 
โดยก าหนดจากบุคลิกภาพที่แตกต่างและกระบวนการที่หลากหลายใหส้อดคลอ้งกับบริบทของ
สถานการณ์ของสมาชิกภายในทีม ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึง ความสามารถเฉพาะ และลักษณะ
จ าเพาะของแต่ละบุคคลในแต่ละดา้นก่อนจะมอบงานใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของสมาชิก เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย 

2. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน (Clear objective and 
agree goals) คือ การเปิดกวา้งทางการบริหารโดยใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
รวมถึงแนวทางในการปฏิบตัิ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความส านึกรวมกนัในฐานะเจา้ของ ส่งผลต่อขวญัและ
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ก าลงัใจในการขบัเคลื่อนงานสู่ความส าเร็จดว้ยความรูส้ึกที่ภาคภูมิใจในการปฏิบตัิงาน ดว้ยความ
มานะ อสุาหะ และสรา้งสรรคง์านใหพ้ฒันายิ่งขึน้ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อการแก้ไขปัญหา (Openness and 
confrontation) การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนัน้ สมาชิกภายในทีมตอ้งทศันคติต่อการรบัฟัง
การวิจารณ์ ใหข้อ้เสนอแนะ ที่มีความแตกต่างอย่างเปิดกวา้งโดยปราศจากอคติ เพื่อการสร้าง
คณุค่าในตนเอง 

4. การสนบัสนุนและการไวว้างใจต่อกนั (Support and trust) การท างานเป็นที่ทีมส่ิง
ขาดไม่ไดเ้ลยคือการสนับสนุนจากผูน้  า ดังนั้นผู ้น าจึงมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม
สมาชิกภายในองคก์าร เช่น การใหร้างวลัในทางบวก ส่ือสารเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างสรา้งสรรค ์
แสดงถึงความมีน า้ใจ ห่วงใยและช่วยเหลือในประเด็นปัญหาต่างๆของงาน โดยใหส้มาชิกนัน้รบัรู้
ว่าผูน้  าหรือผูบ้ริหารมีความใส่ใจ ในการที่จะรบัฟังปัญหาและด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อ
สรา้งความร่วมมืออย่างจริงใจ อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความร่วมมือ และการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค ์(Co – operation and 
conflict) การขบัเคลื่อนงานโดยอาศยัทีมนัน้ปัจจยัที่ส่งผลส าคญัที่สดุคือบุคลากรในการขบัเคลื่อน
งาน แต่เนื่องจากความแตกต่างระหว่างบุคคลในหลายๆดา้น ลว้นส่งผลที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใน
การท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนั้นผูน้  าในทุกระดับจึงตอ้งเผชิญหนา้กับความขัดแยง้ภายใน
องคก์าร ด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อลดผลลพัธใ์นการท างานที่ไม่พึงประสงค  ์

6. กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound proceddures) พฤติกรรมการท างาน
ของสมาชิกแต่ละคนนัน้แตกต่างตามประสบการณท์ี่ผ่านการสั่งสม ทกัษะของการปฏิบตัิงานและ
ทศันคติส่วนบุคคล หนา้ที่ส  าคญัของผูน้  าคือจะตอ้งสรา้งระบบการท างานที่สามารถขบัเคลื่อนและ
ก ากบัการท างานของสมาชิกไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององคก์าร 

7. ภาวะผูน้  าที่เหมาะสม (Appropriate leadership) การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่
เหมาะสมของผูน้  าตอ้งขึน้อยู่กบัความตอ้งการทกัษะความช านาญของผูร้่วมงาน ลกัษณะของงาน
รวมถึงขอ้จ ากดับางประการในบริบทขององคก์ารนัน้ๆ ซึ่งพฤติกรรมของผูน้  าในการบริหารงานนั้น
จะยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ได ้จะตอ้งท าการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริหารใหส้อดคลอ้ง
กบัผูร้่วมงาน และสถานการณท์ี่ปรบัเปลี่ยนไปเพื่อสรา้งความมีประสิทธิผลที่คงทนต่อความส าเร็จ
ของงานในดา้นต่างๆขององคก์าร หากยึดรูปแบบที่ตายตัวจะส่งผลต่อขวัญก าลังใจของสมาชิก
ภายในทีมที่จะส่งผลโดยตรงต่อการท างานที่ขาดประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันขา้มหากผู้น า
แสดงพฤติกรรมในการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์จะมีผลต่อการเปลี่ยน
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คุณลักษณะของบุคลากรใหเ้กิดแรงบันดาลใจ และความกระตือรือรน้ ที่จะขับเคลื่อนองคก์ารสู่
ความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การทบทวนการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ (Regular review) การร่วมกนัทบทวน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นกิจวัตร จะสามารถช่วยค้นหาข้อบกพร่อง และสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เป็นการเพิ่มพูนประสบการณข์องการท างาน ดังการทบทวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ 
จึงเป็นกระบวนการที่ส  าคญัต่อการขบัเคลื่อนการท างานขององคก์าร เพราะท าใหเ้กิดการวิเคราะห์
ถึงทรพัยากรขององคก์ารที่น ามาปฏิบัติงานนั้นสรา้งความคุม้ค่าแก่การท างานมากนอ้ยเพียงใด 
และก่อใหเ้กิดประโยชนแ์กองคก์าร สองประการคือ สมาชิกที่ขบัเคลื่อนงานจะทราบถึงผลขอ้มูลที่
สะท้อนการท างานของตนเองว่าท าได้ดีเพียงใด และประการสุดท้ายนั้นจะสามารถสร้างการ
ควบคมุการสั่งการต่างๆที่สามารถกระท าไดอ้ย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 

9. การพัฒนาตนเอง  ( Individual development) หากสมาชิ กของทีมจ ะมี
ประสิทธิภาพที่เพิ่มพนูขึน้นัน้ ตอ้งเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรภายในทีม โดยการฝึกอบรมการให้
การศึกษา และพัฒนาในรูปแบบเป็นกลุ่มเพราะถือว่าบุคคลากรในแต่ละคนมีส่วนส าคัญต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ารในการมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ความสัมพันธ์ ระห ว่า งกลุ่ ม  ( Sound intergroup relation) ทีมงานใดที่
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในทีมเป็นไปทางที่ดีในลักษณะสามัคคี สนิทสนม และร่วมแรง
ร่วมใจ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมกลุ่มที่เป็นไปในทางที่ดี และสมาชิกทุกคนก็จะเสียสละ ทุ่มเท และ
ใหค้วามส าคญักบังานที่รบัผิดชอบร่วมกนัของกลุ่มมากขึน้ 

11. การสื่อสารที่ดี (Good communications) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหางานที่
ส  าคญันัน้ขึน้อยู่ การสื่อสารที่ดีอนัจะส่งผลใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือและการประสานงานที่
ดี แผนงานต่างๆ จะน าไปสู่การปฏิบตัิมากนอ้ยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กบั การสื่อสารของผูส้่งสารที่จะ
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ยงยุทธ เกษสาคร (2546, น.  203-204) กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีในสรา้งทีมงานมี 
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดหนา้ที่หรือความรบัผิดชอบ หมายถึง ผูน้  าทีมงานจะตอ้งก าหนดขอบข่าย 
ความรบัผิดชอบหรือหนา้ที่ที่จะตอ้งท า รวมถึงขอบข่ายอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของสมาชิก
ทีมงานแต่ละคน 

2. สรา้งความเขา้ใจกับสมาชิกของทีม ใหโ้อกาสใหส้มาชิกทีมงานไดม้ีส่วนร่วม ใน
การแสดงออกทางความคิด ขอ้คิดเห็นและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงคใ์นการ



  

 
 

28 

ท างาน บรรทัดฐานของการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อสมาชิกของทีมงานในแง่ของความผูกพันกับ
ทีมงานมากขึน้ 

3. ระดมความคิด เมื่อสมาชิกภายในทีมเขา้ใจวัตถุประสงคร์่วมของการปฏิบตัิงาน  
รวมถึงตอ้งทราบทักษะเฉพาะด้านของสมาชิกที่ใชใ้นการท างานที่มี อยู่ ขอ้มูลข่าวสาร รวมถึง
ทรพัยากรในการท างานที่มีอยู่ในการท างาน 

4. คดัเลือกความคิด เป็นขัน้ตอนการพิจารณาถึงความคิดต่าง ๆ ของสมาชิกภายใน
ทีมถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องเป้าหมาย โดยผูน้  าทีมจะท าการเลือก
วิธีการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างานที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด มีความคล่องตัวต่อการ
ขบัเคลื่อน เพื่อน าความคิดนัน้ไป ก าหนดใหเ้ป็นแผนปฏิบตัิงาน 

5. ก าหนดแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ ตอ้งการ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหส้มาชิกของทีมงานทุกคนรบัทราบรายละเอียดของ
งานแผนงาน รบัทราบทิศทางของการท าที่ถูกตอ้ง ซึ่งแผนปฏิบัติงาน ที่ดีตอ้งสามารถปรบัปลี่ยน
และยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลง 

6. น าแผนสู่การปฏิบตัิ เป็นการน าแผนการปฏิบตัิงานไปสู่การขับเคลื่อนการท างาน 
ผู ้น าทีมจะต้องมี การก ากับ และตรวจสอบผลการท างานอยู่เสมอ ผู ้น าทีมต้องคอยส่งเสริม 
สนบัสนุน สั่งการ ให ้ค าแนะน าหรือสรา้งแรงเสริมทางบวกใหแ้ก่ทีมงานอย่างสม ่าเสมอ 

7. ประเมินผล เป็นการสรุปผลการปฏิบัติการในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนากา
ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงาน ข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ ้นการ
ด าเนินงาน ตลอดจนประสบการณท์ี่ไดร้บัจากการปฏิบตัิงานร่วมกบัสมาชิกในทีม 

กล่าวโดยสรุป การท างานเป็นทีมจ าเป็นตอ้งก าหนดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้ง
ต่อสภาพแวดลอ้ม บริบทและวฒันธรรมของหน่วยงานและสงัคมรวมถึง มีการก าหนดบทบาทและ
หนา้ที่ให้สอดคล้องต่อบุคลิกภาพและความสามารถของสมาชิกภายในทีม และรวมถึงมีการ
สื่อสารอย่างเปิดเผยเพื่อสรา้งความไวว้างใจระหว่างสมาชิกภายในทีมเพื่อใหเ้กิดการสร้างแรง
เสริมทางบวกใหแ้ก่ทีมงานอย่างสม ่าเสมอเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพสงูสดุของการท างานร่วมกนั 
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2.5 ความหมายของประเภทของการท างานเป็นทีม 
ความหมายของประเภทของการท างานเป็นทีมไดม้ีนกัวิชาการและนกัการศึกษาได้

ใหค้วามหมาย ไวด้งันี ้  
ฟอรเ์รส เอส ดคัเกอร ์(Forest S. Decker, 2010, p. 2) ไดใ้หค้วามหมายของประเภท

ของการท างานเป็นทีมไว้ว่า หมายถึง ทีมขององคก์รที่ถูกจัดประเภทตามวัตถุประสงค ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภารกิจที่รบัมอบหมาย 

เอเดล โมฮาเหม็ด ซาเยฟ (Adel mohamed zayed, 2005, p. 2) ไดใ้หค้วามหมาย
ของประเภทของการท างานเป็นทีมไว้ว่า หมายถึง ลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีการแบ่งตาม
วตัถุประสงค ์ตามลกัษณะของภาระงานที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์ร 

เจมส ์ดบับิว้ บิชอป James W. Bishop (2014, pp. 373-374) ไดใ้หค้วามหมายของ
ประเภทของการท างานเป็นทีมไวว่้า หมายถึง การจัดรูปแบบของการท างานเป็นทีมโดยค านึงถึง
บทบาทของสมาชิกในทีมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายจากองคก์ร 

พอล ซัป  และ  ปี เตอร์ ไ รลี่  (Pual Suff  และ  Peter Reilly, 2006, p. 4) ได้ให้
ความหมายของประเภทของการท างานเป็นทีมไวว่้า หมายถึง  รูปแบบการท างานขององคก์ารที่มี
ความแตกต่างกันในแง่ของระยะเวลา (ชั่วคราวหรือถาวร) ความสามารถในการแลกเปลี่ยนกัน 
(ช่วงของทักษะเฉพาะของกลุ่ม) และงานและช่วงการท างาน (ความกว้างของงานที่ทีมต้อง
ด าเนินการ) 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว่้า ประเภทของการท างานเป็นทีม หมายถึง ลกัษณะ
หรือรูปแบบการท างานที่มีความแตกต่างของระยะในลักษณะชั่วคราวหรือถาวร และค านึงถึง
บทบาทของสมาชิกภายในทีม ที่ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของภาระงาน 

 
2.6 รูปแบบของของการท างานเป็นทีม 

ในการวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาประเภทของการท างานเป็นทีมของ
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนโดยน ามาเป็นตวัแปรพยากรณ ์

1.ทีมแกปั้ญหา  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายของทีม

แก้ปัญหาไวว่้า หมายถึง ทีมที่ประกอบดว้ยสมาชิก และผูบ้ริหารเขา้มารวมกลุ่มดว้ยความเต็มใจ
และประชุมร่วมกันจนเป็นกิจวัตร เพื่อสรรหากระบวนการแก้ปัญหา ลักษณะโดยทั่วไปของทีม
แก้ปัญหามีเพียงแค่ ใหค้  าปรึกษา แนะน าเท่านั้น แต่จะไม่มีส่วนร่วมที่จะก่อใหเ้กิดผลของการ
กระท าตามค าแนะน า เช่น ทีม QC (Quality Circles) 
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ฟอรเ์รส เอส ดัคเกอร ์ (Forest S. Decker, 2010, p. 4) ได้ให้ความหมายของทีม
แกปั้ญหาไวว่้า หมายถึง ทีมที่สรา้งขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาที่มีความยุ่งยาก และซบัซอ้นขององคก์ร ทีม
ประเภทนี้ต้องมีสามทักษะที่จ าเป็น คือ 1.ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 2.
ความสามารถในการคิดอย่างยืดหยุ่นและจินตนาการและ 3.ความสามารถในการสร้างความ
มุ่งมั่นและแรงจูงใจที่จะเผชิญหนา้กบัความทา้ทายอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมแกไ้ขปัญหาโดยทั่วไป
ประกอบดว้ยสมาชิก 5 – 12 คน ในแผนกเดียวกันเพื่อการระดมความคิด หารือเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหาขององคก์ร เพื่อลดอุปสรรคและปัญหาที่ลดถอนประสิทธิภาพการท างานขององคก์รให้
ลดลง  

ขอ้ดีของทีมแกไ้ขปัญหาคือสามารถใหข้อ้มูลและความรูเ้พิ่มเติมผ่านการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาที่มีจ านวนมากขึ ้นส าหรับการแก้ปัญหาและสร้างทางเลือกที่
หลากหลายในการพฒันาศกัยภาพการท างานดา้นต่างๆไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย   

ขอ้เสียของทีมการแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่คือการท างานร่วมกนัระหว่างเพื่อนร่วมทีม
มักจะไม่ไดผ้ล ในทีมปประเภทจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึน้ของความขัดแยง้สูง เนื่องจากการจดัความ
ขัดแยง้มีการใชเ้วลาในการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจท าใหก้ารตดัสินใจล่าชา้บ่อยครัง้ที่สมาชิกบางคน
อาจมีอ านาจเหนือการตัดสินใจซึ่งอาจท าใหเ้กิดความคิดที่ ไม่ควรน ามาพิจารณา สถานการณ์
ดงักล่าวอาจท าใหเ้กิดความรูส้ึกไม่พอใจในหมู่สมาชิกในทีมซึ่งกนัและกนั 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว่้า ทีมแกปั้ญหา หมายถึง ทีมที่ประกอบดว้ยสมาชิก 
และผูบ้ริหารรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก และซับซอ้นขององคก์รโดยอาศัยการคิด
อย่างสรา้งสรรคบ์นความยืดหยุ่นที่มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอปุสรรคและ
ปัญหาที่ลดถอนประสิทธิภาพการท างานขององคก์รใหล้ดลง ผ่านการประชุมระดมความคิดจน
เป็นกิจวตัรของการท างาน 

2. ทีมบริหารตนเอง  
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายของทีม

บริหารตนเองไวว่้า หมายถึง ทีมที่สมาชิกทุกคนลว้นรบัผิดชอบต่อลกัษณะทั้งหมดของการท างาน
ร่วมกันอย่างแทจ้ริง ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสมากชิกจะท างานในลกัษณะ
ทั่วๆไป โดยมีการแบ่งบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ชดัเจน ส าหรบัทีมแบบบริหารตนเอง
สามารถที่จะเลือกสมาชิกผูร้่วมทีม และมีการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 

ฟอรเ์รส เอส ดัคเกอร ์ (Forest S. Decker, 2010, p. 3)ได้ให้ความหมายของทีม
บริหารตนเองไว้ว่า หมายถึง ทีมที่มีพื ้นฐานมาจากทางทฤษฎีในการท างานเป็นทีม ซึ่งมี
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ประสิทธิภาพและคุณภาพการท างานโดยรวมในผลลัพธ์ที่สามารถคาดหวังได ้ทีมบริหารดว้ย
ตนเองส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสมาชิก 10 -15 คนและถูกก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มคนที่ท างานร่วมกันใน
แบบความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกัน ที่เกิดจากการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกนัของทีมนัน้เอง  

ขอ้ไดเ้ปรียบของโครงสรา้งทีมประเภทนีค้ือ ผูน้  าคือผูเ้ล่นในทีมและไม่มีบทบาทเป็น
หัวหน้า ดังนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญของทีมประเภทนี ้จะต้องมีการ
สื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงคข์ององคก์ารเพื่อใหส้ามารถท างานไปใน
ทิศทางเดียวกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทีมประเภทนีเ้นน้เป้าหมาย รวมถึงเปิดโอกาสใหส้มาชิกใน
ทีมเรียนรูจ้ากสมาชิกทีมคนอ่ืน ๆ เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมและความร่วมมือใหม้ีปริมาณาที่มากขึน้  

ขอ้เสียของโครงสรา้งทีมประเภทนีค้ืออาจมีบางคนในทีมที่ไม่มีทักษะและความคิด
ริเริ่มที่จ  าเป็นในการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิผล สิ่งนีจ้ะลดการเติบโต พฒันาของสมาชิกใน
ทีม และเป็นการเพิ่มค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว่้า ทีมบริหารตนเอง หมายถึง ทีมที่สมาชิกทุกคนถูก
ก าหนดใหม้ีความรบัผิดชอบตามแบบความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายร่วมกนัโดย
มีการแบ่งบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ชดัเจน และสามารถเลือกสมาชิกผูร้่วมทีม รวมถึง
มีการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั โดยเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 

3. ทีมขา้มสายงาน 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายของทีม

ขา้มสายงานไวว่้า หมายถึง ทีมที่เกิดจาการผสมผสานขา้มหนา้ที่งาน ความสามารถในการดึง
ทรพัยากรบุคคลผนวกเขา้หากันจากภาระหนา้ที่ที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสรา้งสมรรถภาพในดา้น
ความแตกต่าง (Differentiation Capabilities) โดยเป็นการใชก้ าลังแรงงาน (Task Force) ที่มิใช่
ทีมประจ าแต่มีลกัษณะที่มาเหมือนกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ (Committees) เขา้มาเพื่อสรา้ง
ทีมใหม้ีการจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้เพื่อต่อยอดใหเ้กิดกระบวนการพัฒา ต่อยอดสิ่งแปลก
ใหม่ในการร่วมกนัแกปั้ญหา และปฏิบตัิงานที่มีความยุ่งยาก ซบัซอ้น ทีมขา้มหนา้ที่ จ าเป็นต่อการ
ใชเ้วลาในการเตรียมการมากเพือ่ใหส้มาชิกนัน้สามารถเรียนรู ้งานที่มีความแตกต่าง จากภาระเดิม
ที่ไดร้บัผิดชอบ และตอ้งการเวลาในการสรา้งความไวว้างใจเพื่อสรา้งการท างานเป็นทีม เนื่องจาก
สมาชิกแต่ละคนมีการสะสมประสบการณท์ี่แตกต่างกนัไป 

ฟอรเ์รส เอส ดคัเกอร ์(Forest S. Decker, 2010, p. 6) ไดใ้หค้วามหมายของทีมขา้ม
สายงานไวว่้า หมายถึง ทีมที่ประกอบดว้ยบุคลากรโดยทั่วไปในล าดบัชัน้ที่ใกลเ้คียง ทีมขา้มสาย
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งานสามารถรองรบัรูปแบบหลักของโครงสรา้งองคก์รหรือสามารถอยู่ไดอ้ย่างอิสระจากโครงสรา้ง
ล าดับชั้นหลักขององคก์ร มีลักษณะของความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมนั้นแตกต่างกัน ที่เกิด
จากการรวมกลุ่มหรือทีมในการท างานในลกัษณะภารกิจที่เฉพาะจงในดา้นที่ตอ้งการอาศัยทักษะ
จากผูเ้ชี่ยวชาญจากสาขาๆต่าง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย เช่นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาดวิศวกรรม
การขายและทรพัยากรมนุษยอ์าจท างานร่วมกนัเพื่อบรรลเุป้าหมายร่วมกนั ในทีมขา้มสายงานเป็น
ทีมที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบรรลเุป้าหมายภายในเวลาที่เหมาะสมไดอ้ย่างมีคณุภาพ  

ขอ้ดีของทีมขา้มสายงานคือพวกเขาสามารถแกปั้ญหาผ่านการประมวลผลขอ้มลู ทีม
ขา้มสายงานที่มีความคล่องตวัทางการส่ือสารมกัจะไม่ปรากฏในองคก์รที่มีโครงสรา้งแบบราชการ 
โครงสรา้งทีมประเภทนีใ้หค้วามเป็นเลิศทางเทคนิคหรือวิชาชีพ ลดเวลาที่ใชใ้นการท าสิ่งต่าง ๆ 
และสามารถแกปั้ญหาที่ซบัซอ้นไดอ้ย่างง่ายดายเนื่องจากความพรอ้มของความเชี่ยวชาญในทีมที่
หลากหลาย องคป์ระกอบของความคิดสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัสงูและสมาชิกในทีมสามารถพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและเทคนิคใหม่ ๆ ได้ง่ายขึน้ สมาชิกในทีมมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้จากกันและกัน
มากกว่าผูท้ี่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของทีมขา้มสายงาน  

ขอ้เสียของทีมขา้มสายงานคือทีมตอ้งอาศยัความเชี่ยวชาญของบุคคลหนึ่งหรือสอง
คนเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องนั้น ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึง้ ซึ่งอาจจะมีจ านวน
ผูเ้ชี่ยวชาญที่นอ้ยต่อความตอ้งการ และขณะเดียวกนัในศาสตรค์วามรูบ้างแขนงอาจจะขาดแคลน
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ทีมข้ามสายงาน หมายถึง  ทีมที่เกิดจากการ
ท างานโดยผูเ้ชี่ยวชาญแผนกต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในดา้นความแตกต่าง ที่มิใช่ทีม
ประจ าแต่มีลักษณะที่มาเหมือนกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกาล เพื่อมุ่งปฎิบัติงายของ
องคก์ารที่มีความยุ่งยากและสลับซบัซอ้น โดยอาศัยอาศัยทักษะจากผูเ้ชี่ยวชาญจากสาขาๆต่าง
เพื่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร 

4. ทีมเสมือนจริง 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 16) ไดใ้หค้วามหมายของทีม

เสมือนจริงไวว่้า หมายถึง ทีมที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานเป็นทีม แต่สภาพของการปฏิบัติงานจะ
แยกตัวออกจากกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะมีระบบของการส่ือสารระหว่างที่มีประสิทธิภาพสูง โดย
อาศัยความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี โดยใหค้วามส าคัญในเป้าหมายและความส าเร็จ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกนั แต่จะมีปฏิสมัพนัธก์ันต ่าเพราะจะติดต่อสื่อสารเท่าที่จ าเป็น
และส่งผลใหค้วามสมัพนัธด์า้นความรูท้างสงัคมต ่าดว้ยเช่นกนั 
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ฟอรเ์รส เอส ดัคเกอร ์(Forest S. Decker, 2010, p. 5) ได้ให้ความหมายของทีม
เสมือนจริงไวว่้า  หมายถึง ทีมที่มีการพึ่งพาอาศัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท างาน ในทีม
เสมือนจริงสมาชิกอาจไม่ไดม้ีปฏิสมัพนัธท์างร่างกายกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ  และใชเ้วลาส่วนใหญ่ใน
การสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างแทจ้ริง สามารถท างานร่วมกันทางออนไลนผ์่านการ
ประชุมทางวีดีโอคอนเฟอรเ์รนซเ์และสื่อเสมือนอ่ืน ๆ  

ขอ้ดีของโครงสรา้งทีมประเภทนีค้ือมีเวลาและคุม้ค่า นอกจากนีย้งัสามารถรบัความ
เชี่ยวชาญหลากหลายประเภทโดยไม่มีอปุสรรคทางภูมิศาสตร ์ 

ข้อเสียที่ส  าคัญของทีมประเภทนี้คือความแตกต่างของเวลาของสมาชิกในทีมที่
แตกต่างกนัเนื่องจากต าแหน่งทางภูมิศาสตร ์การสื่อสารทางกายภาพไม่สามารถท าได ้บ่อยครัง้ที่
เป็นการยากที่จะเขา้ใจความหมายทางวาจา นอกจากนีส้มาชิกในทมีไม่สามารถสื่อสารไดห้ากไมม่ี
คอมพิวเตอรแ์ละการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ทีมเสมือนจริง หมายถึง  ทีมที่มีลักษณะการ
ปฎิบัติงานที่แยกตัวออกจากกนัโดยพึ่งพาอาศยั นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการท างานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิบตัิงานร่วมกนัโดยปราศจากอปุสรรคทางภูมิศาสตร ์

 
2.7 องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม 

องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม สามารถแบ่งออกไดห้ลายลักษณะตามเกณฑ์
การพิจารณาของหน่วยงานราชการและนกัวิชาการ ดงันี ้

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2560, น. 14) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ
ของทีมงานที่เหมาะสมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

1. ผู ้น าทีม ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู ้น าของทีม คุณสมบัติของผู้น าที่ดีควรมีคุณลักษณะ
ดงัต่อไปนี ้

1.1 เป็นผู้ริเริ่มที่ดี มีกระบวนการคิดที่สรรสร้างหาวิธีการท างาน วิธีการ
จดัการปัญหา หรือเป็นผูร้ิเริ่มการคิดที่แตกต่างในการสรา้งแนวทางในการปฏิบตัิงานรูปแบบที่ต่าง
ไปจากเดิม เพื่อใหท้ีมงานสามารถสรา้งสรรควิ์ธีการท างานที่เหมาะสมร่วมกนั 

1.2 มีเป้าหมายชัดเจน ผูน้  าทีมงานจะตอ้งศึกษาและก าหนดเป้าหมายของ
การปฏิบตัิงานใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์าร มีการก าหนดตวัชีว้ดัผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ใหส้มาชิกในทีมไดร้บัทราบไปเป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น เป้าหมายเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ และเชิงระยะเวลา เป็นตน้ 
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1.3 มีความสามารถในการสรา้งแรงจูงใจใหส้มาชิก ผูน้  าทีมจะตอ้งทราบถึง
วิธีการสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นทีม โดยสามารถสร้างพลังทางบวก แรงผลักดันที่พึง
ประสงค ์และจูงใจใหบุ้คลากรในทีมใช ้ทกัษะเฉพาะดา้น ที่ผ่านการสะสมประสบการณข์องแต่ละ
คนในการท างานร่วมกันใหแ้ลว้เสร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดร่วมกนั  โดยทีมมี
สมัพนัธภาพที่ดีระหว่างและหลงัการปฏิบตัิงาน 

1.4 มีความสามารถในการใหค้  าแนะน าปรึกษาที่ดี ผูน้  าทีมงานที่ดีจะตอ้งมี
ทักษะในการใหค้  าปรึกษาที่ดี รวมถึงมีทักษะของการตั้งค าถามในรูปแบบเปิดและปิดการให้
ค าปรึกษาที่ดี สามารถสื่อสารในเชิงบวกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการคน้หาทักษะและ
ความสามารถของสมาชิก เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถเฉพาะของสมาชิก คน้หาอุปสรรค 
รวมถึงรกัษาความลับของสมาชิกภายในทีม โดยผูน้  าทีมจะตอ้งสรา้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ความเชื่อมั่นที่ผู ้รับค าปรึกษาจะสามารถน าการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง เน้นที่
กระบวนการมากกว่าผลที่ไดร้บั การเสริมพลงัใหแ้ก่ผูร้บัค  าปรกึษาจึงเป็นหวัใจส าคญัของผูน้  า 

1.5 มีทกัษะในการชีใ้หส้มาชิกในทีมรูบ้บทบาทหนา้ที่ของตนเอง โดยผูน้  าทีม
จะตอ้งแจกแจง ชีแ้จง อธิบายบทบาทและหนา้ที่ของสมาชิกที่ส่งผลต่อการบรรลคุวามส าเร็จอย่าง
เปิดเผย ผ่านการ ประชุม หาขอ้สรุปของภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย สั่งการหรือแบ่งงานใหส้มาชิก
รบัทราบอย่างทั่วถึง และสามารถระบุ อธิบายใหส้มาชิกไดต้ระหนกัถึงบทบาทของตนเองที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของทีมไดอ้ย่างดี 

1.6 มีทักษะในการจัดระบบและโครงสร้างภายในทีม ผูน้  าทีมที่ดีจะต้องมี
กระบวนการคิดแบบเชิงระบบ สามารถสรา้งระบบการท างานเพื่อไปสู่ความส าเร็จ โดยการบริหาร
ทรพัยากรขององคก์ารที่มีอยู่อยากจ ากดั มีการจดัโครงสรา้งการท างานภายในทีมใหส้อดคล้องกับ
ภาระงานและเป้าหมาย 

1.7 เป็นผู้ฟังที่ดี ทักษะของการร่วมงานที่ดีของผู้น าทีมที่พึงมีนั้น คือการ
เรียนรูท้ี่จะรบัฟังสมาชิกในทีม ที่แสดงใหเ้ห็นถึงความใส่ใจ เห็นถึงความส าคัญของผูอ่ื้น และการ
รบัรูถ้ึงสมาชิกอย่างเปิดใจ การมีทกัษะผูฟั้งที่ดี ส่งผลใหเ้กิดมมุมองหลายดา้น ผ่านการรบัรูข้อ้มูล
ที่ครบถ้วน ที่จะน าไปสู่การสร้างวิธีการท างาน หาวิธีแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.8 เป็นนักสื่อสารที่ดี หัวหนา้ทีมที่ดีจะตอ้งสรา้งการสื่อสารแบบเปิดอย่าง
เป็นระบบ คือ เปิดโอกาสทางความคิดเห็น และใหโ้อกาสสมาชิกไดแ้สดงออกถึงความคิดเห็นที่มี
อย่างเปิดเผย สามารถสรุปความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน าเสนอใหแ้ก่สมาชิกเป็นขอ้มลูที่จะน าไปสู่การ
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พิจารณาและตดัสินใจร่วมกนั โดยค านึงความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล โดยใหค้วามส าคญัการ
สื่อสารแบบสองทาง เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และตอ้งมีทักษะใชภ้าษาที่
สร้างอิทธิพลทางบวกให้สมาชิกคล้อยตาม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของความส าเร็จตาม
เป้าหมายงาน 

1.9 เป็นนักคิดวิเคราะหแ์ละตัดสินใจที่ดี หัวหน้าที่ดีต้องมีทักษะของการ
วิเคราะหแ์ละตดัสินใจ โดยเริ่มจากการหาขอ้มลูที่ดี ขอ้มูลที่ดีควรมาจาก 3 จริง ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่มา
จากของจริง ไดร้บัรูผ้่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ขอ้มูลที่มาจากสถานที่จริง โดยผูน้  าจะตอ้งลงไปยงั
สถานที่จริงของสมาชิกในทีม ได้สัมผัสการท างานจริงของทีมประการสุดท้าย ข้อมูลที่ เป็น
ขอ้เท็จจริง คือขอ้มลูที่ไม่ไดม้ีทศันะส่วนบุคคลของผูใ้หข้อ้มลู โดยผูน้  าจะตอ้งดึงขอ้เท็จจริงมาใชใ้น
กระบวนการวิเคราะห ์แยกแยะ เพื่อสรา้งแนวทางการปฏิบตัิงาน และหากขอ้มลูมีความไม่ชัดเจน 
ผูน้  าจะตอ้งอาศยัความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมในการที่จะกลา้ตัดสินใจน าทีมใหบ้รรลุ
เป้าหมายของงานได ้โดยเป็นผูท้ี่เปิดกวา้งต่อผลลัพธ์ที่จะสรา้งผลกระทบของการตัดสินใจที่จะ
เกิดขึน้ 

2. สมาชิกทีม ซึ่งมีบทบาทต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการท างานเพื่อใหท้ีมงานมุ่งสู่
ความส าเร็จ โดยสมาชิกทีมที่ดีควรมีคณุสมบตัิดงันี ้

2.1 ท าหนา้ที่ของตนใหด้ีที่สุด สมาชิกทีมควรตระหนักถึงความส าคัญของ
ตนเองที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยดึงศกัยภาพ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ของตนเองที่มีเพื่อส่งเสริมการท างานใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมายที่ทีมงานไดก้ าหนด
ร่วมกนั หากพบปัญหา อปุสรรคหรือการติดขดัในการปฏิบตัิควรรีบแจง้หวัหนา้ทีมและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง
ใหร้บัทราบ เพื่อเร่งแกไ้ขปัญหาใหล้ลุ่วง รวมทัง้ตอ้งเรียนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของสมาชิกคน
อ่ืน ไม่ก้าวล่วงหนา้ที่ของผู ้อ่ืน และช่วยกันรักษาสภาพของทีมใหม้ั่นคง เช่น การอ านวยความ
สะดวก การเสริมก าลงัใจกนัและกนั เป็นตน้ 

2.2 ยอมรบักฎ กติกาของทีม มนุษยม์ีลกัษณะของสตัวส์งัคม ดงันัน้มนุษยจ์งึ
ตอ้งอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อจะไดม้ีความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในกลุ่มซึ่งจะก่อใหเ้กิดกระบวนการ
มีชีวิตรอดที่มุ่งสู่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์แต่ในขณะเดียวกนัมนุษยม์ีความตอ้งการที่เหมือนกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน คือ ความตอ้งการมุ่งกระท าตามส านึกคิดของตนเอง ตอ้งการอ านาจและการยอมรบั 
จึงท าใหก้ารอยู่ร่วมกนัของมนุษยไ์ม่สามารถด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย เกิดความขดัแยง้จน
น าไปสู่การการต่อสูป้ระหตัประหาร มนุษยจ์ึงไดค้ิดแนวทางมาใชใ้นการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เพื่อให้
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สังคมมีระเบียบ ควบคุมความขัดแยง้และความเจริญเพื่อใหส้ังคมเกิดความสงบสุข การท างาน
เป็นทีมก็เป็นไปลักษณะเดียวกนั เกิดจากสมาชิกที่มีความหลากหลายเพื่อการปฏิบัติงานที่ไดร้บั
มอบหมายใหส้ าเร็จ ดงันัน้การมีกฎ กติกาของทีมจะส่งผลใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยเรียบรอ้ย หาก
กฎระเบียบไม่ไดน้ ามาสู่การปฏิบตัิจะเป็นปัจจยัหลกัของการที่ทีมตอ้งพบกบัความลม้เหลว เพราะ
สมาชิกในทีมยึดเอาแต่ตัวเป็นศนูยก์ลาง และยังน าไปสู่บ่อเกิดแห่งความขดัแยง้ในการท างานอีก
ด้วย แต่หากสมาชิกยึดกฎระเบียบที่วางร่วมกันก่อให้เกิดสภาพการท างานที่พึงประสงคข์อง
องคก์าร และจะเป็นสาเหตุที่ส  าคัญต่อความก้าวหนา้ของทีม ท าใหก้ารท างานของทีมเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดงันัน้ สมาชิกทุกคนจะเคารพและปฏิบตัิตาม กฎ กติกาของการท างานร่วมกนั 

2.3 ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ งานที่ได้รับมอบหมายของทีมไม่สามารถ
บรรลุความส าเร็จไดห้ากไม่ไดร้บัการผสานความร่วมมือจากสมาชิกภายในทีม ดังนั้น สมาชิกใน
ทีมตอ้งยินดีที่จะใหค้วามร่วมมือที่จะใชศ้กัยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลกัดนั
การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ โดยไม่เพิกเฉยหรือถือว่ามิใช่หน้าที่ในความ
รบัผิดชอบของตน 

2.4 ปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่ไวว้างใจ หากสมากชิกในทีมไดร้บัมอบหมายงานจาก
ทีม ใหป้ฏิบัติงานใดงานหนึ่ง นั้นหมายความว่า ทีมงานไดใ้หค้วามไวว้างใจที่จะฝากความส าเร็จ
ของงานไว้กับสมาชิกคนนั้นสมาชิกควรตระหนักถึงความส าคัญของตนเองและตระหนักถึง
ความส าคัญของความไวว้างใจของทีมงาน โดยมุ่งปฏิบตัิงานใหเ้ต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ 
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อใหส้่งผลต่อความส าเร็จของงานในทางบวก 
และเพื่อเพิ่มพูนความไวว้างใจของทีมงานว่าเมื่อไดม้อบหมายงานแก่สมาชิกแลว้ สมาชิกจะน า
การท างานของตนใหบ้รรลคุวามส าเร็จได ้

2.5 เปิดใจรบัความคิดใหม่ๆ การเป็นผูเ้ปิดใจรบัความคิดใหม่ๆ  จะพบว่า การ
ที่จะใหง้านบรรลคุวามส าเร็จนนัน้มีหนทางที่หลากหลาย จะพบว่ากระบวนการหรือวิธีการท างาน
และแก้ไขปัญหาใหง้านส าเร็จไดน้ัน้ไม่ไดม้ีแค่วิธีการเดียว ดังนั้นการเปิดใจรบัความคิดใหม่ๆ จะ
เห็นว่าผูอ่ื้นมีความคิดที่ดีๆเช่นกัน และยังส่งเสริมใหเ้กิดบรรยายกาศที่เอือ้อาทรและส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงาน 

2.6 ยอมรบัความแตกต่าง การท างานลว้นพบปัญหาและอุปสรรคเนื่องจาก
ความแตกต่าง ทางดา้น อุปนิสัย ความถนัด ความไม่ถนดั เพศ การศึกษา ประสบการณแ์ละอายุ 
ที่มีความแตกต่างของกันและกันระหว่างสมาชิก ดังนั้นสมาชิกในทีมจึงต้องเปิดใจมองใหเ้ห็น
คณุค่าของความแตกต่างของสมาชิกแลว้น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อความส าเร็จของงาน 
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2.7 สรา้งความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมทีม ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างสมาชิกใน
ทีม จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการท างานที่พึงประสงค์ เช่น การแบ่ งปัน การเอือ้อาทร การ
ช่วยเหลือ การห่วงใย และมิตรภาพเป็นส่วนส าคญัที่ท าใหส้มัพนัธภาพของสมาชิกในทีมนัน้ใกลช้ดิ 
แน่นแฟ้น อนัส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศของการสามคัคี เห็นอกเห็นใจ และการใหอ้ภยัระหว่างกนั จะ
ส่งผลให้การท างานของทีมนั้นมีความคล่องตัวสูง ดังนั้นแล้วสมาชิกในทีมจะตอ้งสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกนัใหเ้กิดขึน้ จากการทกัทายดว้ยปิยวาจา ยิม้ใหก้นั ใหอ้ภัย การเปิดโอกาสที่
จะรบัฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และยอมรบัในความแตกต่างซึ่งลว้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส  าคญัต่อการ
สรา้งสมัพนัธภาพทางบวกแก่เพื่อนร่วมทีม 

2.8 คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จุดเนน้ที่ส  าคัญของการท างานเป็นทีม 
คือการกา้วไปดว้ยกนั ท างานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายร่วมกนั เพราะฉะนัน้ความแตกต่างของ
บุคคลในดา้นต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อคนรอบขา้ง ดงันัน้สมาชิกในทีมจงึ
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีจิตใจเปิดกวา้งและมองถึงประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตัง้มากกว่าส่วนตน เพื่อลดความ
ขดัแยง้ภายในทีม โดยยึดเป้าหมายของทีมยึดขอ้สรุปที่ผ่านการลงความเห็นในที่ประชุมและยึดมั่น
ในเป้าหมายของความส าเร็จของทีมร่วมกนั 

3. ระบบการท างาน คือ ล าดับขั้นของการท างานของทีมงานที่ประสบความส าเร็จ 
โดยทั่วไปมี 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

3.1 การรบัรูง้าน เป้าหมาย หรือปัญหา (Problem Awareness) การรบัรูง้าน 
เป้าหมาย หรือปัญหาเป็นกระบวนการแรกของการท างาน ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ
ทีม โดยจะตอ้งท าการพิจารณาปัญหาหรืองานที่รบัผิดชอบร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายที่สามารถ
ปฏิบัติไดห้รือบรรลุใหช้ดัเจน เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน การเขา้ใจ
เป้าหมายและกระบวนการใหแ้ก่สมาชิกภายในทีมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการมีส่วนร่วม
ของการปฏิบตัิงานของสมาชิก ผ่านการสื่อสารที่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเป้าหมายเดียวกนั 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล (Data Gathering and Analysis) การ
รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลู สมาชิกในทีมจะร่วมกนัก าหนดทิศทางของการรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ที่จะน าไปสู่ข้อเท็จจริงในการวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องกับการท างาน และก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจนผ่านการระดมความคิด 
(Brainstorm) จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแสดงความคิดเห็นที่จะน าใหท้ีมงานเขา้ใจถึง
ปัญหาที่พบเจอ 
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3.3 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) เกิดจาการที่สมาชิกระดม
ความคิด จากขอ้มลูที่ไดวิ้เคราะหปั์ญหามาก าหนดเป็นวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหา และวางแผน
ปฏิบัติการ (Action Planning) ที่มีความเป็นรูปธรรม มีล าดับขั้นตอนที่ชดัเจน โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับทรัพยากรที่คงมีขององคก์าร สมาชิกอาจจะแสดงความคิดเห็นใน
ทางเลือกที่มีความแตกต่างรวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดในทางเลือกนั้น เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของทีม โดยขอความร่วมมือ และ
ความเห็นจากผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถที่เกี่ยวขอ้งจากภายนอก หรือที่ปรกึษา ตลอดจนรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะก าหนดทางแผนที่ดีและเหมาะสม ซึ่งทีมจะตอ้งมีการมอบหมาย
งานใหเ้หมาะสมศักยภาพของสมาชิกแต่ละคน และควรมีการทดลองใช ้เพื่อคน้หาขอ้ผิดพลาด
และเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าแผนที่วางไวน้ั้นมีโอกาสที่บรรลุตามวัตถุประสงคห์รือความส าเร็จได้
สงูสดุ 

3.4 การด าเนินงาน (Action Implementation) สมาชิกในทีมน าแผนงานไป
ปฏิบตัิใหเ้ห็นผลเป็นที่ประจกัษ์ ตอ้งคอยอ านวยการใหแ้ผนด าเนินการไปอย่างคล่องตวัที่สดุ และ
มุ่งตรงสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้อาจมีการสอนงานกนั ใหค้  าปรกึษาแนะน ากนั เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
สถานการณท์ี่อาจจะเป็นอปุสรรคต่อความส าเร็จของงาน 

3.5 การประเมินผลลพัธจ์ากการด าเนนิงาน (Evaluation of Results) สมาชิก
ในทีมร่วมกันก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และเสนอแนะทางเลือกของการแกไ้ขปัญหาหรือ
ส่งเสริม การด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยผสานความร่วมมือและระดมความเห็นในการ
ประเมินผลลัพธ์ของงาน และประสิทธิภาพของทีมงานว่าการด าเนินงานตามแผนที่วางไวบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ก าหนดหรือไม่ จะตอ้งมีการส่งเสริมศกัยภาพของตนเองอย่างไร เพื่อใหเ้ป็นทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

4. บรรยากาศในการท างาน ความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากสมาชิกในทีม การ
ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีของทีมงานนัน้ จะส่งผลใหส้มาชิกมีความรูส้ึกในทางบวก ที่จะส่งเสริมการ
ท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ บรรยากาศที่ดีในการท างานเป็นทีมนั้น ควรสรา้งใหส้นุกสนานโดยมี
บรรยากาศของการแข่งขันเพื่อมุ่งผลส าเร็จของงานที่ดียิ่งขึน้เรื่อยๆ ท าให้ทุกคนมีความหวัง 
คาดหวงัในผลลพัธข์องความส าเร็จ ท าใหส้มาชิกในทีมเห็นคณุค่าของตนเองต่อตนเอง ต่อคนรอบ
ขา้งและต่อความส าเร็จของทีม โดยการกระตุน้ขวญัและก าลงัใจใหเ้กิดความรูส้ึกที่พึงประสงคต์่อ
การท างาน โดยใชวิ้ธีการท างานที่ดีที่สดุที่เร็วที่สดุและสอดคลอ้งกบังานและบริบทของทีม เพื่อมุ่ง
สู่ความส าเร็จที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ควรให้สมาชิกได้ท างานที่ท้าทายและแปลกใหม่เพื่อคง
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ความตื่นตัวของการท างาน และสรา้งความตระหนกัต่อความรู ้ความเขา้ใจและความรบัผิดชอบ
ต่อบทบาทหนา้ที่ของตน โดยลกัษณะของทีมที่มีความสขุ สมาชิกควรสรา้งบรรยากาศดงัต่อไปนี  ้

4.1 สรา้งทัศนคติต่อสมาชิกในทีม “ทุกคนมีความสามารถที่เฉพาะตน ไม่มี
ใครไม่มีความสามารถ” 

4.2 ยอมรบัในความแตกต่างอย่างเขา้ใจ 
4.3 ใส่ใจซึ่งกนัและกนั 
4.4 แบ่งปันผลประโยชนอ์ย่างเท่าเทียม 
4.5 ใหอ้ภยั จริงใจ และใหโ้อกาสกนัและกนั 
4.6 ส่งเสริม ประสานงาน ร่วมมือ และช่วยเหลือการท างานของกนัและกนั 
4.7 ใหใ้จกนัและกนั และเป็นผูใ้หม้ากกว่าผูร้บั 
4.8 มุ่งใช้สติปัญญาในการท างาน และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการ

ตดัสินใจท างาน 
กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม นั้นมีความส าคญัต่อการท างาน

เป็นทีมอย่างยิ่ งควรมีก าหนดองค์ประกอบของการท างานให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดลอ้มของการท างานขององคก์รโดยก าหนด บทบาทและความรบัผิดชอบของบุคคลให้
เหมาะสมกับศักยภาพและความสามรถ มีการก าหนดล าดับขั้นของการท างานเพื่อก ากับการ
ท างานของทีม และรวมถึงมีการส่งเสริมบรรยากาศการท างานใหเ้ป็นไปในทางที่เหมาะสมเพื่อ
ขบัเคลื่อนการท างานร่วมกนัใหมุ้่งสู่ความส าเร็จ 

 
2.8 ประโยชนข์องการท างานเป็นทีม 

การท างานเป็นทีมนัน้มีลกัษณะของการพึ่งพาอาศยัความร่วมมือของสมาชิกภายใน
ทีม ในการขับเคลื่อนงานใหบ้รรลุวัตถุประสงคท์ี่มีร่วมกนั โดยการท างานเป็นทีมนั้นนอกจากจะ
เป็นสรา้งความเป็นเอกภาพใหก้บัองคก์รแลว้ การท างานเป็นทีมยงัมีประโยชนต์ามที่นกัวิชาการได้
กล่าวไวด้งัต่อไปนี ้

อรุณีย์ โรจนะไพบูลย์ (2561 , น. 10)  การปฏิบัติงานภายใต้องค์กรเดียวกัน ก็
เหมือนกบัการลงไปอยู่ในเรือล าเดียวกนั เมื่อตอ้งการไปใหถ้ึงความส าเร็จ บุคลากรทุกยิ่งสามคัคี 
ยิ่งช่วยเหลือกนัมากเท่าไร องคก์รก็ยิ่งเขา้ใกลค้วามส าเร็จไดเ้ร็วขึน้เท่านัน้ ไม่เหมือนกับการตอ้ง
ท างานคนเดียว หากอยากบรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานก็ตอ้งยิ่งผสานการท างานใหม้ากขึน้ 
แม้ว่าการท างานคนเดียวจะท าให้เราสามารถควบคุมการท างานได้อย่างที่ใจเราคิด ไม่ต้อง
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เสียเวลารอการผสานงานจากผูอ่ื้น ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาท าใหง้านเกิดความล่าชา้ แต่การ
ท างานคนเดียวนัน้ เป็นการท างานที่ตอ้งแลกกบัการที่ตวัเราจะตอ้งเหนือ่ยเป็นอย่างยิ่ง อีกทัง้ยงัท า
ใหเ้ราไม่ไดฝึ้กทักษะการเรียนรูท้ี่จะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนดว้ยหลาย ๆ องคก์รเล็งสะทอ้นผลของการ
ท างานเพียงคนเดียวนัน้ จะท าใหก้ารท างานมุ่งสู่ความส าเร็จที่ล่าชา้ หากยงัใหค้วามส าคญัต่อการ
ท างานโดยใชก้ าลังคนเพียงไม่กี่คนในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ด้าน องค์กรคงไม่สามารถไปถึง
ความส าเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งการท างานเป็นทีมนั้นมีความแตกต่างจากการ
ท างานคนเดียวอย่างเห็นไดช้ดั ดงันี ้

1. ความรวดเร็วในการท างาน 
ท างานคนเดียว: การท างานทุกอย่างโดยึ่งพาคนเพียงคน ๆ  เดียว การตัดสินอาจจะ

รวดเร็วเร็วแต่ก็เป็นการสรา้งภาระที่มากเกินไป เรียกไดว่้างานเสร็จเร็ว แต่เหนื่อย เพราะงานแต่ละ
อย่างตอ้งอาศัยทักษะในการท างานที่หลากหลาย หากงานที่ไดร้บัมอบหมายที่ไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน ย่อมส่งผลต่อความราบรื่นของการท างานของเรา 

ท างานเป็นทีม: หากภาระงานใดที่ไม่เคยไดร้บัผิดชอบมาก่อน เราสามารถใหค้นที่
เชี่ยวชาญกว่าใหค้  าแนะน าเราได ้รวมถึงสามารถส่งต่อการท างานแบบส่งต่อกนัเป็นทอด ๆ ที่ช่วย
ใหก้ารท างานของเรามีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึน้เพียงแค่เรารบัผิดชอบส่วนงานของเราใหด้ี
ที่สดุ จากนัน้ ใหเ้พื่อนร่วมงานคนอ่ืนช่วยท างานส่วนของเขาต่อการท างานก็จะเร็วขึน้เป็นเท่าตวั 

2. ความร่วมมือในการตดัสินใจ 
 ท างานคนเดียว: การท างานเพียงคนเดียว ท าให้เราเป็นศูนยก์ลางของตัดสินใจ

เพราะไม่ตอ้งรอความเห็นของคนอ่ืน เพียงแต่เราตอ้งมั่นใจในความสามารถของตวัเราเอง เราตอ้งรู้
ว่าการตดัสินใจของเราจะกระทบต่อความส าเร็จของงานหรือไม่ 

ท างานเป็นทีม: อาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการรอความคิดเห็นจากผูอ่ื้น แต่สมาชิก
ในทีมไดม้ีส่วนร่วม ท าใหก้ารขับเคลื่อนของงานอยู่บนฐานของการตดัสินใจในความคิดเห็นของ
ส่วนรวม เพราะทุกคนตอ้งรบัผิดชอบร่วมกนั ท าใหเ้กิดความผูกพนัธใ์นทีมมากขึน้ 

3. ความคิดสรา้งสรรค ์
ท างานคนเดียว: การท างานเพียงคนเดียวท าใหข้าดความคิดสรา้งสรรค ์ เราก็ตอ้งคิด

ให้หลายมุมและแตกต่าง ซึ่งค่อนข้างใช้พลังงานในการท างานมากกว่าเดิม ท าให้เหนื่อยมาก
กว่าเดิม 
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 ท างานเป็นทีม: การท างานเป็นทีมเป็นบ่อเกิดของความคิดเห็นที่หลากหลาย 
เนื่องจากมีคนหลาย ๆ คนช่วยกนัคิด สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดม้าก และทุกคนยงัมีส่วนร่วมใน
การท างาน โดยการออกความคิดเห็นเพื่อคน้หาสิ่งที่เหมาะสมที่สดุ 

4. การสรา้งความสมัพนัธ ์
ท างานคนเดียว: เมื่อเราตอ้งท างานคนเดียว โอกาสในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผู ้อ่ืนมี

นอ้ยมาก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครได ้ เราจะท างานและไตร่ตรองเพียงล าพัง 
ขาดผูใ้หค้  าปรกึษา อาจจะท าใหเ้ราเกิดความเครียดได ้

ท างานเป็นทีม: เมื่อตอ้งท างานเป็นกลุ่ม อาจจะมีการขดัแยง้ หรือเห็นต่างกนับา้งแต่
ทา้ยที่สุดแลว้ เราจะกลับมาผสามพลังในการท างานร่วมกันได ้เพราะความสัมพันธ์ที่มาจากการ
ท างานร่วมกัน จะช่วยใหเ้ราไม่สามารถไม่พอใจกันไดน้าน เพราะเรามีความรับผิดชอบที่มีต่อ
ส่วนรวมร่วมกนั 

5. ท างานที่ตรงกบัความสามารถ 
ท างานคนเดียว: เมื่อเราตอ้งท างานคนเดียว เราจ าเป็นตอ้งมีความสามารถรอบดา้น 

ไม่มีสิทธิเลือกว่าจะท างานส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะในทีมมีเราเพียงคนเดียว ไม่สามารถเปลี่ยน
ความรบัผิดชอบไปใหค้นอ่ืนท าได ้เรียกไดว่้าคนหนึ่งคนตอ้งท างานใหไ้ดทุ้กอย่าง 

ท างานเป็นทีม :  เราสามารถเลือกมาท างานตามความถนัด เพียงแต่ตอ้งบอกถึง
ขีดจ ากดัและความสามารถของเราใหท้ีมไดร้บัรูก้่อน การไดท้ างานที่ตรงกบัความสามารถ จะช่วย
ใหเ้ราท างานออกมาไดม้ีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของการท างานเป็นทีมนั้น เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
เป้าหมายของการท างานร่วมกนัระหว่างบุคคลนัน้บรรลผุลเนื่อง สมาชิกทุกคนจะมีความคล่องตัว
ต่อการท างานเนื่องจากไดร้บัผิดชอบมอบหมายการท างานตามความถนดัที่ตรงกบัความสามารถ 
มีการออกความเห็นมีการส่วนร่วมการตดัสินใจเพื่อคน้หาสิ่งที่เหมาะสมที่สดุ ท าใหก้ารท างานมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
2.9 บทบาทในการท างานเป็นทีม 

ในโลกปัจจุบันความทา้ทายที่ส  าคัญที่หลาย ๆ  องคก์รตอ้งเผชิญคือการผสมผสาน
ระหว่างการจับคู่คนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม การผสมผสานที่ลงตัวของการท างานที่
เหมาะสมส าหรบัคนนัน้ย่อมสรา้งผลลพัธท์ี่มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความส าเร็จภายในกรอบระยะ
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ที่เหมาะสม โดยบทบาทของสมาชิกในทีมนั้นได้มีนักวิชาการได้แบ่งบทบาทที่ หลากหลายใน
ลกัษณะแตกต่างกนัไปดงัต่อไปนี ้

ธนกฤต ทุริสุทธ์ิ (2558, น.191) ไดก้ าหนดบทบาทของสมาชิกในการท างานเป็นไว้
ดงัต่อไปนี ้

1. นักคิด  สมาชิกประเภทนี ้มักมีขอ้เสนอแนะ และความคิดริเริ่มต่างๆมากมาย ไม่
ค่อยใหค้วามส าคญักบัรายละเอียด การจดัการกบัสมาชิกในรูปแบบนีจ้ะตอ้งพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
ใหเ้กียรติ ใหก้ าลงัใจเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการป้องกนัไม่เกิดการถอนตวัออกจากทีม 

2. นักจัดองคก์ร เป็นผูท้ี่มีความคิดสรา้งสรรค ์ชอบเกี่ยวขอ้งกับการจัดการ จัดสรร
งาน และหนา้ที่ต่างๆ มีความเป็นเจา้ระเบียบ ยึดมั่นในหลกัการสูง แต่ก็เป็นผูท้ี่มีประสิทธิภาพใน
การท างานที่ดี มีวิสยัทศัน ์และความคิดที่กวา้งไกล แต่ไม่ชอบการยืดหยุ่นเท่าทื่ควร มกัจะประสบ
ปัญหาเมื่อเกิดความไม่แน่นอนและมีเมื่อการเปลี่ยนแปลง จึงจ าเป็นที่ตอ้งมีแผนการปฏิบตัิงานที่
ชดัเจนเพื่อประสานกบัสมาชิกรูปแบบนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

3. นักปฏิบัติการ สมาชิกที่เป็นผูส้รา้งงาน มีความมุ่งในการท างานเพื่อผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นลกัษณะที่เปิดเผย ใจรอ้น ไม่ชอบความล่าชา้รวมถึงการควบคมุการท างานของ
สมาชิกประเภทนีอ้ย่างใกลช้ิด มักจะผิดหวังหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผูน้  าทีม
จะตอ้งพยายามควบคุมสมาชิกรูปแบบนีอ้ย่างพอดี และเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งที่จะ
เกิดขึน้จากการกระท าของสมาชิก 

4.  สมาชิกของทีม เป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการท างานเพื่อให้ทีมงาน  ประสบ
ความส าเร็จมีส่วนส าคญัในการสรา้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อเพื่อนร่วมทีม แต่มักไม่ชอบ
ความขัดแยง้หรือการเผชิญหนา้ และไม่ต่อตา้นสมาชิกในทีมแต่ในขณะเดียวกันสมาชิกรูปแบบนี้
จะถูกมองขา้มจากผูอ่ื้น จึงมีลักษณะที่ปลีกตนเองออกจากสมาชิกทีม การจัดการที่เหมาะสมกบั
สมาชิกรูปแบบนืค้ือกระตุน้ให้แสดงออกทางความคิดเห็นรวมถึงใหโ้อกาสในการตดัสินใจร่วมกนั 
และใหข้อ้เสนอะแนะในดา้นบวกกบัสมาชิกรูปแบบนีเ้สมอ 

5. นักตรวจสอบ เป็นผูท้ี่ชอบจบัตาดูความกา้วหนา้และพฒันาของงาน มีลักษณะที่
รักความยุติธรรมและพิถีพิถันแต่สมาชิกคนอ่ืนจะมองว่าเป็นพวกชอบใชอ้ านาจ บทบาทของ
สมาชิกรูปแบบนี้คือคอยเตือนทีมงานให้รีบเร่งและจริงจังต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความกา้วหนา้ละบรรลเุป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด รูปแบบการจดัการสมาชิกประเภทนีค้ือ
ตอ้งประสานการท างานรวมกันและบางครัง้ต้องเป็นตัวกลางในการประนีประนอมระหว่างนัก
ตรวจสอบกบัเพื่อนร่วมทีม 
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6. นักประเมินผล ลักษณะของสมาชิกรูปแบบนีค้ือเป็นผูส้รา้งสมดุลระหว่างนกัคิด
และนักปฏิบัติการ รักอิสระ สันโดษและมักจะแยกตัวออกจากทีม มีความละเอียดถี่ถ้วนและ
รอบคอบเมื่อตอ้งเขา้ไปวิเคราะหห์รือประเมินสถานการณ ์แต่มักจะไม่เป็นที่ชอบของสมาชิก แต่
ทศันะทางความคิดก็เป็นที่ยอมของสมาชิกทีมอ่ืนๆ 

Belbin and Polak (2009) อ้างถึ งในJurka Lepicnik Vodopivec. Maja Hmelakb 
(2015, p. 1067) ไดก้ าหนดบทบาทของสมาชิกในการท างานเป็นทีมในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. ผู ้ริเริ่ม คือ ให้ความคิด ข้อเสนอะแนะ ในการแก้ปัญหาที่มีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้น แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ต่อการปฏิบตัิจริง 

2. ผูค้น้หาทรพัยกร คือ คน้หาและแสวงหาตวัเลือกใหม่ ๆ รวมถึงติดต่อ เจรจาต่อรอง 
กบับุคคลภายนอกรายใหม่ๆเพื่อสรา้งทรพัยากร 

3. ผู ้ประสานงาน คือ ผู ้น าในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน รวมถึงสร้างความ
เขา้ใจวตัถุประสงคร์่วมของทีม 

4. ผูท้า้ทาย. คือ มองหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคไดร้บั และสนุกกับการแก้ไขความ
ขดัแยง้แต่บางครัง้ก็ใชวิ้ธีการไมเ่หมาะสม 

5. ผูค้วบคมุ / ผูป้ระเมิน คือ ทบทวนความเป็นไปไดข้องทัง้หมด มีทกัษะการคิดอย่าง
และตดัสินที่แม่นย า 

6. ผูท้ี่ท างานเป็นทีม: ฟัง แนะน า ป้องกนัความเขา้ใจผิด เสริมสรา้งการร่วมมือกนั 
7. ผูส้มบูรณ์แบบ ท างานแบบปฏิบัติไดจ้ริง แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ ท างาน

หนกัเพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์
8. ผู ้ด  าเนินการ คือ บทบาทของผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดของการด าเนินการและ

มองเห็นถึงขอ้ผิดพลาดของการด าเนินการ 
9. ผูเ้ชี่ยวชาญ: บทบาทของผูท้ี่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนามความเชี่ยวชาญและ

ทกัษะพิเศษซึ่งเป็นไปตามความสอดคลอ้งของลกัษณะเฉพาะในการท างานของผูอ่ื้น 
Lepicnik Vodopivec (2006) อ้ า ง ถึ ง ใ น Jurka Lepicnik Vodopivec. Maja 

Hmelakb (2015, p. 1067) ได้ก าหนดบทบาทของสมาชิกในการท างานเป็นทีมในลักษณะ
ดงัต่อไปนี ้

1. ผูด้  าเนินการ อนุรกัษ์นิยมภกัดีและคาดเดาได ้
2. ผูป้ระสานงาน เป็นผูท้ี่รกัสนัติ และไดร้บัความไวว้างใจจากสมาชิก 
3. ผูท้า้ทาย เป็นผูท้ี่มีพลงัมหาศาล มีการเคลื่อนไวตลอดเวลา 
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4. ผูร้ิเริ่ม เป็นผูท้ี่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสงู เอาจริงจงัในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ 
5. ผูต้รวจสอบทรพัยากร เป็นผูช้อบเขา้สังคม ใจกวา้ง มีการสื่อสารที่กวา้งขวา้งต่อ

บุคคลภายนอก 
6. ผูค้วบคมุ / ผูป้ระเมิน เป็นผูท้ี่มีลกัษณะรอบคอบ จริงจงัและสขุุม 
7. ผูท้ี่ท างานเป็นทีม มุ่งเนน้สงัคม สงบเสงี่ยมและละเอียดอ่อน; 
8. เป็นผูท้ี่มีลกัษณะ ซื่อสตัย,์ ละเอียดถี่ถว้น, เที่ยงตรง, กระตือรือรน้ 
กล่าวโดยสรุป บทบาทในการท างานเป็นทีม คือ การผสมผสานระหว่างการจบัคู่คนที่

เหมาะสมกับงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด ความสนใจและ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดบทบาทการท างานที่เหมาะสมเพื่อสรา้ง
ผลลพัธข์องการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
2.10 ลักษณะการสร้างทีมท่ีมปีระสิทธิภาพ 

ทีมงานที่สามารถขับเคลื่อนการท างานสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั สมาชิกแต่ละคนในทีมที่มีบรรยากาศในการท างานทีเ่อือ้ต่อการสนบัสนนุ
กันและกัน นับเป็นตัวชี ้วัดประสิทธิภาพของทีมงาน ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายถึง
คณุลกัษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพไวด้งันี ้

สถาบนัด ารงราชานุภาพ (2555, น. 10) ความส าเร็จหรือลม้เหลวของการท างานเป็น
ทีมจะขึ ้นอยู่กับสมาชิกในทีมงาน หากสมาชิกในทีมงานสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่อมท าใหผ้ลงานบรรลวุตัถุประสงค ์ ส่งผลดีต่อความกา้วหนา้และภาพ
ลักษณะขององค์กร ดังนั้น หัวหน้าทีมงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมในการ
ท างานของสมาชิกในทีมใหเ้กดิบรรยากาศของความร่วมแรง รว่มใจในการท างาน โดยคณุลกัษณะ
ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพมี ดงันี ้

1. มีเป้าหมายของสมาชิกกับเป้าหมายของทีมงานเข้ากันได ้ เป้าหมายมีลักษณะ
สนบัสนุนและเอือ้ต่อการร่วมมือกนัระหว่างสมาชิก 

2. มีการสื่อสารแบบสองทาง ท่ามกลางบรรยากาศการท างานที่เปิดเผยไดส้ื่อสารทั้ง
ความคิดและความรูส้ึก 

3. สมาชิกในทีมมีส่วนรว่มและมีโอกาสเป็นผูน้  าร่วม 
4. มีการกระจายอ านาจให้สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน ที่มาของอ านาจคือศักยภาพ

ของสมาชิกและขอ้มลู 
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5. ส่งเสริมการตดัสินใจโดยกลุ่ม กระบวนการตดัสินใจยืดหยุ่นตามสถานการณ์และ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นมติที่กลุ่มต่องการ 

6. ความขัดแย้งและการอภิปรายเชิงวิพากษ์  วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
ยอมรบัไดแ้ละช่วยในการปรบัปรุงงานของทีม 

อรุณีย ์โรจนะไพบูลย ์(2561, น. 14) การจะพฒันาองคก์รก้าวไปสู่ความส าเร็จใน
ระดับใดก็ตามนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องอาศัย “Teamwork” ซึ่งการท างานแบบทีมเวิร ์กจะมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะตอ้งมีคณุลกัษณะดงัต่อไปนี ้

1. สรา้งจุด “โฟกัส” เพื่อการท างานเป็นทีม เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปอย่างคล่องตวั 
เขา้ใจทิศทางของการท างาน เพื่อสรา้งการท างานร่วมกนัที่ไปเป็นในทิศทางเดียวกนัอย่างถูกตอ้ง 
ท าใหเ้กิดจุดมุ่งหมายร่วมของการท างานทีส่รา้งความรูส้ึกร่วมกนัภายในทมี อนัน าไปสู่ความส าเร็จ
ของการท างาน 

2. เพิ่มความรูส้ึกร่วมต่อการท างาน เพราะการที่องคก์รจะบรรลุเป้าหมายโดยไปสู่
ความส าเร็จไดน้ัน้มิใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะออกค าสั่งหรือด าเนินการ แต่เกิดจากสมาชิกทุกคน
ในทีมตอ้งมีความรูส้ึกร่วมกันต่อการรบัผิดชอบร่วมกัน โดยสรา้งความเป็นผูน้  าใหก้บัทุก ๆ  คนใน
ทีม และใหท้ีมรบัรูแ้ละเขา้ใจตรงกนัว่าจุดมุ่งหมายร่วมกนันัน้คือ อะไร เพื่อจะไดเ้กิดความรูส้ึกร่วม 
และช่วยกนัออกความคิดเห็นใหไ้ปในแนวทางเดียวกนั 

3. ภาวะผู้น ากับความส าเร็จของ Teamwork ภาวะผู้น าจะช่วยคัดสรรต าแหน่งที่
เหมาะสมภายในทีม ท าใหเ้ราไดร้บับทบาทความรบัผิดชอบสอดคลอ้งกบัความสามารถที่จะสร้าง
ความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม  ภาวะผู้น านั้นต้องมาจากการฝึกฝนตนเองเพื่อท าใหเ้ราเกิด
ความรู้สึกอยากท างานจากภายในที่ส  านึกในหน้าที่ของตนและการท างานอย่างมีภาวะผู้น า
ลกัษณะยงัช่วยใหส้มาชิกรอบขา้งเราไดร้บัอิทธิพล ของการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4.ปลดปล่อยพลังในการท างาน สมาชิกทีมตอ้งรูจ้กัปลดปล่อยพลังที่จ าเป็นต่อการ
ท างานใหอ้อกมามากที่สดุ เพื่อสรา้งแรงกระตุน้ต่อการท างานและเพิ่มศกัยภาพที่เต็มเป่ียม ซึ่งจะ
ท าใหก้ารท างานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึน้ และส่งผลลพัธก์ลบัมาสู่องคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

5. พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทีมงาน ในการท างานร่วมกันเป็นทีมนั้น 
พฤติกรรมของสมาชิกแต่ละคน ย่อมมีผลกระทบต่อสมัพนัธภาพของกลุ่มได ้ในระดบัที่แตกต่างกนั
โดยที่ตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ดงันัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถ่วง
ความเจริญของกลุ่ม ดงันี ้
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5.1 พฤติกรรมแบบ ยีราฟ มักใหค้วามสนใจต่องาน พฤติกรรม เรื่องราว หา
จุดอ่อน จุดบกพร่อง และชอบจบัผิดของผูอ่ื้น   

5.2 พฤติกรรมแบบ เม่น มกัหวาดระแวงผูอ่ื้นอยู่ลึกๆว่าจะคิดรา้ยกบัตนและ 
ไม่ไวใ้จผูอ่ื้น 

5.3 พฤติกรรมแบบ แรด เป็นอนัธพาล มุ่งใชแ้ต่ก าลงั มีความกา้วรา้วสงู เมื่อ
เกิดความไม่พอใจก็จะแสดงออกรุนแรงไปถึงขัน้สรา้งความเสียต่อชีวิตและทรพัยส์ินเช่น อาละวาด 
ขวา้งปาขา้วของ ชกต่อยเตะตี  

5.4 พฤติกรรมแบบ หนู มักจะเกียจครา้นเอาเปรียบผู้อ่ืน ไม่ใชค้วามคิดใน
การท างาน เวลามีประชุมมักไม่ให้ความสนใจ เมื่อถึงเวลาลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นดว้ย ก็จะ
คลอ้ยตามแต่พวกมากจะลากไป 

5.5 พฤติกรรมแบบ สนุขั มกัพดูมากกว่าท า พดูหาสาระส าคญัไม่ได ้นินทาว่า
รา้ย มากกว่าพดูเพื่อสรา้งสรรค ์รวมถึงประจบประแจงสอพลอ เพื่อใจหรือแสวงหาผลประโยชน ์ 

5.6 พฤติกรรมแบบ งู มกัชอบหลีกเลี่ยง เวลามีการประชุม เพื่อไปท ากิจกรรม
อ่ืน  เวลาไม่สบอารมณม์กัแสดงความโกรธ แสดงอ านาจ พรอ้มจะฉกกดัผูอ่ื้น แต่ถา้ในกลุ่มมีคนที่
มีอ านาจเหนือกว่าก็จะยอศิโรราบให ้ 

5.7 พฤติกรรมแบบ เสือ มักก้าวรา้ว โผงผาง พูดจาโวยวายไม่เกรงกลัวใคร 
ทะนงตน ทา้ทาย เมื่อโกรธมกัพดูรุนแรง ชอบใชอ้ านาจและดนัทุรงั 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ นั้นเป็นตัวชี ้วัดถึง
ความส าเร็จในการท างานขององค์กร ในการท างานร่วมกันนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการสร้าง
คณุลกัษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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3.กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

3.1 ความหมายของกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือหน่วยงานย่อยภายในสถานศึกษาที่มีขอบข่ายในการ

ส่งเสริม กระบวนการพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียนนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสขุ 
โดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไวด้งันี ้

วุฒิชัย แข่งขัน (2559, น. 6) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่หลากหลายมีการจัดอย่างเป็นระบบ เพื่อนเสริมสรา้งการพัฒนาผูเ้รียนตาม
ลักษณะเฉพาะของบุคคลและความสนใจ เพื่อพัฒนาศกัยภาพใหแ้ก่ผูเ้รียน ผ่านการลงมือปฎิบตัิ
เพื่อสามารถน าทักษะรวมถึงองค์ความรู้ไปใช้ในการด ารงชี วิตโดยการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้ม และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมบนพืน้ฐานความแตกต่างไดอ้ย่างมีความสขุ กิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณะประโยชน ์

ธนวัต สมานมิตร (2557, น. 4) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไวว่้า 
หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนระดบัขัน้พืน้ฐาน จดัใหผู้เ้รียนในทุกระดบัชัน้ โดยมีกลุ่มกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง มีระเบียบการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
อย่างชัดเจน และโดยจัดกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 ที่ใหส้ถานศึกษา
ด าเนินการจัดกิจกรรมใหแ้ก่ผู ้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมและ
กิจกรรมแนะแนว 

บุญณิศา มะสิโกวา (2559, น. 6) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนไวว่้า 
หมายถึง กิจกรรมที่สรา้งขึน้เพื่อมุ่งเนน้พัฒนาผูเ้รียนดา้นร่างกายจิตใจ สติปัญญาอารมณ์และ
สงัคม รวมถึงเสริมสรา้งคณุค่าชีวิตปลกูฝังคณุธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ที่มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรูจ้กั
แสวงหาตนเอง ที่น าไปสู่ปรบัตวัและปฏิบตัิตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อสาธารณะและอยู่ร่วมกับสังคม
ไดอ้ย่างมีความสขุ  

เชษฐ์สุดา สันธิ (2561, น. 6) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่ผ่านกระบวนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรลผุลตามเป้าหมายหลกั
ของวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 

วัฒนา อุปพงษ์ (2562, น. 15) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไวว่้า 
หมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษาสร้างขึน้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อใหผู้ ้เรียนได้รับ
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ประสบการณจ์ากการปฏิบตัิจริง เพื่อเสริมสรา้งผูเ้รียน ใหส้ามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ซึ่ง
มี 3 กิจกรรม ดังนี ้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, น. 2) ไดใ้หค้วามหมายของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ว่า หมายถึง  กิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่เนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้สริมตนเองตามความถนัด อย่างรอบดา้นเพื่อ
ความสมบูรณส์ าหรบัในมนุษย ์ทัง้กายภาพ สติปัญญา อารมณ ์และสงัคม รวมเนน้การเสริมสรา้ง
นิสยัของการด ารงตนเพื่อประโยชนส์่วนร่วมและสามารถปรบัตัวอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
โดยอาศยั มวลประสบการณท์ี่ถูกตอ้งจากการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และประสบการณข์อง
ผูเ้รียนมาสู่การปฏิบัติเพื่อที่มุ่งให ้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิตและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว่้า กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน หมายถึง  กิจกรรมที่ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่มุ่งเสริมสรา้งพฒันาผูเ้รียนใหรู้จ้กัคน้หาตนเอง ผ่านการ
ประยุกตใ์ชม้วลประสบการณ์และองคค์วามรู ้3 กลุ่มสาระการเรียนรูเ้พื่อเสริมเสรา้งค่านิยมที่พึง
ประสงคต์่อสงัคมในทุกระดบัที่ น าไปสู่ปรบัตวัและปฏิบตัิตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อสาธารณะและอยู่
ร่วมกับสังคมไดอ้ย่างมีความสุขโดยผ่านกระบวนการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ดังนี ้กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมนกัเรียนและกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์

3.1.1 ความหมายของกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมแนะแนว คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา แก้ปัญหาผูเ้รียนและ

ใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัตนเองโดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้
รื่นฤดี ผนัผาย (2545, น. 9) หมายถึง รูปแบบประสบการณต์ามหลกัสตูรที่ครอบคลมุ

กระบวนการแนะแนวทัง้ 3 ดา้น คือ ดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นบุคลิกภาพ 
สพุิชญ ์ประจญยุทธ (2552, น. 9) หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนตาม

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อคน้พบศกัยภาพที่ส  าคญัของตนเองโดยมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ที่
เหมาะสม เพื่อการศึกษาต่อและพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
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ลลิต กันธิยะ (2560, น. 6)หมายถึง กิจกรรมจัดประสบการณ์ เพื่อแก้ไข พัฒนา 
เสริมสรา้งและส่งเสริมผูเ้รียนทางดา้นการศึกษา อาชีพ รวมถึงลักษณะทางส่วนบุคคลและสงัคม 
เพื่อใหผู้เ้รียนรูแ้ละเขา้ใจตนเองในการจดัการปัญหาไดอ้ย่างถูกวิธี 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551, น. 21)หมายถึง กิจกรรมที่มุ่ง
หมายใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัตนเอง สรา้งเป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ดา้นการเรียนและอาชีพ สามารถปรบั
ตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู ้สอนรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
สนบัสนุน และใหค้  าปรกึษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน 

จากความหมายดังกล่าวสรุปไดว่้า กิจกรรมแนะแนว หมายถึง  กิจกรรมที่เกิดขึน้
ภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม และเสริมสรา้งพัฒนาผูเ้รียน  ในดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ ดา้น
บุคลิกภาพและการด ารงอยู่ในสงัคมโดยสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อใหเ้กิดการ
คน้พบศักยภาพและตัวตนของผูเ้รียน เพื่อสามารถใหผู้เ้รียนวางแผนการใชช้ีวิต ปรบัตนและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 

3.1.2 ความหมายของกิจกรรมนกัเรียน 
กิจกรรมนักเรียน  คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา ไดเ้รียนรูเ้พื่อใหเ้กิด

การเรียนรู้ ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยโดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาให้
ความหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

อรุณี ไชยวงศ์ (2545, น. 5) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อตอบสนองความสนใจ 
ถวามถนัดของผูเ้รียนอย่างกวา้งขวางเป็นรายบุคคล ผ่านกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างครู
และผูเ้รียน เช่น กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 

ประสิทธ์ิ พิมพิสาร (2554, น. 10) หมายถึง มวลประสบการณ์หรือกิจกรรมนอก
หลกัสตูร ที่สถานศึกษาจดัขึน้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และพฒันาผูเ้รียน ตามความถนดัและความ
สนใจ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลการเรียนตามหลกัสตูร 

สารภี เอกเพชร (2550, น. 6) หมายถึง ภารกิจของสถานศึกษาในการด าเนินการเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทัง้ดา้นกาย อารมณ์ และสังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียน 

ทวีสิทธ์ิ สมัครกิจ (2551, น. 5) หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนเป็นผูด้  าเนินการด้วย
ตนเองอย่างครบวงจรตัง้แต่การตัง้โครงการ ศึกษาวิเคราะหว์างแผน ปฏิบตัิตามแผน ประเมินและ
ปรบัปรุงการท างานโดยเนน้การท างานเป็นทีมร่วมกนัอย่างเป็นระบบ 
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551, น. 25) กิจกรรมที่มุ่งสรา้งวินยั 
ความเป็นผูน้  า ผูต้ามที่ดี ความรบัผิดชอบ ทักษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การแบ่งปันช่วยเหลือ มี
น า้ใจอย่างรอบดา้น โดยค านึงถึงความแตกต่าง และความถนดัของผูเ้รียน โดยผ่านการปฎิบตัิดว้ย
ตนเองในทุกกระบวนการ ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และ
ปรบัปรุงการท างาน มุ่งเนน้การท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับพัฒนาการ
ทางวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทโดยรอบของสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 

จากความหมายดังกล่าวสรุปไดว่้า กิจกรรมนกัเรียน หมายถึง กิจกรรมที่ผูเ้รียนเป็น
ผู้ด  าเนินการในทุกขั้นตอน โดยตอบสนองต่อความถวามถนัดของผู้เรียน และความสนใจของ
ผูเ้รียน เพื่อสรา้งวินยั ความเป็นผูน้  า ผูต้ามที่ดี ความรบัผิดชอบ ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การ
แบ่งปันช่วยเหลือ เอือ้อาทรและสมานฉันท ์ 

ความหมายของกิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 

ผูเ้รียนใหผู้เ้รียนมีวินยั มีคุณสมบตัิของการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ลกูเสือโลก โดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

สินธุ์ รตันปัญญา (2550, น. 7)หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัหลกัการคณะลูกเสือแห่งชาติและคณะลูกเสือโลก ซึ่งมีองคป์ระกอบ
ต่อการจดักิจกรรมที่มุ่งพฒันาเยาวชนใหเ้กิดความมีวินยัที่พึงประสงคต์่อการเป็นพลเมืองที่ดี 

อยุทธ์ สวนมะม่วง (2553, น. 9) หมายถึง กิจกรรมบังคับเลือกในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างเยาวชนใหเ้ป็น
พลเมืองดี มีวินยั เป็นไปตามหลกัสตูร วิธีการ และวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสือแห่งชาติ 

สมควร จารุธนภัทร ์(2555, น. 5) หมายถึง กิจกรรมที่บังคับเลือกที่อยู่ใน
ความรบัผิดชอบของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 
2551 ที่มีวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัลกูเสือแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2551 , น. 27)หมายถึง 
กิจกรรมที่มุ่งเนน้ฝึกอบรม พฒันาเยาวชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี โดย
ไม่ยึดถือความต่างทาง เชื ้อชาติ ศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ และวิธีการ ที่ลูกเสือโลกได้
ก าหนดไว ้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งส่งเสริม
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ศกัยภาพของบุคคลทัง้รอบดา้น เพื่อใหเ้ป็นบุคคลที่มีความประพฤติเหมาะสม ไม่กระท าตนใหเ้ป็น
ปัญหาต่อบริบทโดยรอบ และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสขุ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี หมายถึง 
กิจกรรมที่อยู่ในความรบัผิดชอบของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พทุธศกัราช 2551 โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัคณะลกูเสือแห่งชาติและ
ลกูเสือโลก เพื่อเสริมสรา้งเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี โดยไม่ยึดถือความต่างทาง เชือ้ชาติ ศาสนา  

ความหมายของกิจกรรมยุวกาชาด  
กิจกรรมยุวกาชาด คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาใหผู้เ้รียนมี

พืน้ฐานในการคิดและปฏิบตัิการปฏิบตัิตามหลกัการกาชาดและยุวกาชาดสากลโดยมีนักวิชาการ
และนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

ล าเพลิน พรมสุพรรณ (2546, น. 5) หมายถึง กิจกรรมบังคับเลือกที่จัดให้
ผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ที่รบัผิดชอบโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่สอดคล้องกับ
หลกัการกาชาดและยุวกาชาดสากล 

ศศิธรา รตันวรรณชยั (2543, น. 4) หมายถึง วิชาบงัคบัเลือก ในกลุ่มกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน ซึ่งเนน้การเรียนรูผ้่านกิจกรรม เพื่อสรา้งความรบัผิดชอบ ความมีวินยั เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
และมีน า้ใจ มีระบบความพรอ้มเพรียงของหมู่พวกเป็นพลเมืองดีของชาติได ้

วิภาวรรณ ศศิสุริยาภูมิ (2547, น. 8) หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้
สมาชิกยุวกาชาดไดป้ฏิบัติการเรียนรู ้และมีความเขา้ใจตามหลักการของการกาชาดและกาชาด
สากล สามารถปฏิบตัิตามค าปฏิญาณตนและปฏิบตัิตนตามระเบียบเกี่ยวกบัยุวกาชาด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551 , น. 33) หมายถึง 
กิจกรรมที่มุ่งเสริมเสรา้งคณุธรรมจริยธรรม พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีวินยั เห็นถึงความส าคญัในการท า
ประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสงัคมไทย ผ่านการปฏิบตัิจริงจากผูเ้รียน
อย่างครบวงจร เนน้ทักษะ กระบวนการตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห ์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
ปรบัปรุงการท างาน และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมยุวกาชาด หมายถึง กิจกรรม
บังคับเลือกที่จัดใหผู้เ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ที่เนน้การเรียนรูผ้่านกิจกรรม เสริมเสรา้ง
คณุธรรมจริยธรรม พฒันาผูเ้รียนใหม้ีวินยั เห็นถึงความส าคญัในการท าประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม ผ่าน
การปฏิบตัิจริงจากผูเ้รียนในทุกขัน้ตอนโดยพึ่งการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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ความหมายของกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์
กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาให้

ผูเ้รียนที่เป็นเยาวชนผูห้ญิงมีพืน้ฐานในการคิดและปฏิบตัิตามหลกัการของอาสามสมคัรเพื่อส่วน
ร่วม โดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

เรืองศิริ ประสพโชคชยั (2539, น. 7) หมายถึง กิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ
ใหก้ าหนดเป็นกิจกรรมบงัคบัเลือก โดยเนน้การฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีระเบียบวินยั มีความรบัผิดชอบ 
มีความเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี มีการท างานเป็นระบบหมู่ มีความอดทน และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
สิ่งแวดลอ้ม 

พรวิจิตร วรศิลป์ (2529, น. 7) หมายถึง กิจกรรม ประเภทหนึ่งในจ านวน
ประเภทกิจกรรมที่ก าหนดใหเ้ลือกในหลักสูตรการจัดกิจกรรมนกัเรียน เฉพาะหลักสูตรสมาชิกผู ้
บ  าเพ็ญประโยชนร์ะดบักลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551 , น. 39) หมายถึง 
กิจกรรมส าหรบัสตรีเด็กและผู้หญิงที่สนใจเป็นอาสาสมัครนานาชาติโดยไม่ค านึงถึงความต่าง
ศาสนา และเชือ้ชาติ  มีวัตถุประสงคเ์พื่อฝึกเด็กผูห้ญิงใหเ้ป็นพลเมืองดีมีประโยชนต์่อสังคม ตาม
หลักการที่ Lord Baden Powell ผูก้่อตั้งกิจกรรมลูกเสือและผูบ้  าเพ็ญประโยชนไ์ดก้ าหนดไว ้โดย
การฝึกทกัษะต่าง ๆ  ใหม้ีความพรอ้มอย่างรอบดา้นทัง้ กาย สติปัญญา อารมณส์งัคม และคณุธรรม 
มีค  าปฏิญาณและกฎ 10 ขอ้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใหป้ฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยมีการจดัองคก์ร 
การบริหารตามข้อบังคับ และนโยบายขององค์การผู ้บ  าเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World 
Association of Guides and Girl Scouts) 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมผู้บ  าเพ็ญประโยชน ์หมายถึง 
กิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการใหก้ าหนดเป็นกิจกรรมบังคับเลือกส าหรับสตรีเด็กและผู้หญิงที่
สนใจเป็นอาสาสมคัรนานาชาติโดยไม่ค านึงถึงความต่างศาสนา และเชือ้ชาติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ฝึกเด็กผูห้ญิงใหเ้ป็นพลเมืองดีมีประโยชนต์่อสงัคม โดยการฝึกทกัษะต่าง ๆ ใหม้ีความพรอ้มอย่าง
รอบดา้นทั้ง กาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และคุณธรรม เลือก โดยเนน้การฝึกใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ี
ระเบียบวินยั มีความรบัผิดชอบ มีความเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี มีการท างานเป็นระบบหมู่ มีความ
อดทน และรูจ้กัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม 

ความหมายของกิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมชุมนุม คือ กิจกรรมภายในสถานศึกษาที่เกิดจากการรวมกลุ่มจาก

ผูเ้รียนโดยตรงโดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้
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กนกธร พิมพกรรณ (2542, น. 4) หมายถึง กิจกรรมบังคับเลือกที่จัดขึน้โดย
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผูเ้รียนตามความสนใจหรือความถนดั โดย
ผ่านการปฎิบตัิจริงจากผูเ้รียนอย่างครบวงจร 

จริยา รวยสวสัดิ์ (2553, น. 5) หมายถึง กิจกรรม การจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ มีทักษะและความสามารถต่างๆ ตามความสนใจหรือความถนดั
ของผูเ้รียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, น. 51) หมายถึง เป็น
กิจกรรมที่สถานศึกษาสนบัสนุนใหผู้เ้รียนจดัขึน้ตามความสมคัรใจ ความถนดั ความสามารถของ
ผู้เรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว่้า กิจกรรมชุมนุม หมายถึง กิจกรรมบังคบั
เลือกที่จดัขึน้โดยกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผูเ้รียนตามความสนใจหรือ
ความถนัดเพื่อเติมเต็มศักยภาพของผูเ้รียนตามเจตนารมณข์องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ความหมายของกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร คือ กิจกรรมที่ผูเ้รียนซึ่งอยู่ในระหว่างเขา้รบัการ

ฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร พ.ศ. 2503 โดยมีนกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

อานนท ์กระบอกโท (2543, น. 6) หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งฝึกผูเ้รียนให้เกิด
ความมีระเบียบวินัย มีความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติผ่านกระบวนการทางทหาร เพื่อใหไ้ดก้ าลงั
ส ารองที่เหมาะสม 

วิยวชั สขุทอง (2550, น. 5) หมายถึง การด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
ฝึกวิชาทหารที่สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 ให้มีความรู้
ความสามารถเบือ้งตน้ เพื่อใหไ้ดก้ าลงัส ารองที่มีประสิทธิภาพผ่านการฝึกทางการทหารทัง้การสอน
ปกติและการฝึกภาคสนาม 

ประตินันท ์สายหัสดี (2549, น. 4) หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวขอ้งกบั
การฝึกกิจกรรมทางทหาร รวมถึงการด าเนินการทางธุรการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผูเ้รียนที่มี
ระเบียบวินยั มีความเป็นผูน้  าผูต้ามที่ดีและเป็นก าลงัส ารองที่มีประสิทธิภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551 , น. 46) หมายถึง 
กิจกรรมที่มุ่งสรา้งระเบียบวินัยใหผู้เ้รียน รบัฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ประเพณีและวฒันธรรมที่ดี และมีพลานามยั สขุภาพ ที่สมบูรณ์ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง
กิจกรรมที่มุ่งสรา้งระเบียบวินยัใหผู้เ้รียนมีความเป็นผูน้  าผูต้ามที่ดี ที่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เพื่อใหไ้ดก้ าลงัส ารองที่มีประสิทธิภาพ 

3.1.3 ความหมายของกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน

สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
นกัวิชาการและนกัการศึกษาใหค้วามหมายของค าว่า ไวด้งันี ้

นพเชรษฐ์ สิริสุริยกมลชัย (2558, น. 8)หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคด์า้นความมีวินยั ความมุ่งมั่นในการท างาน และการมีจิตสาธารณะ ที่
สอดคล้องแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2551 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551, น. 56) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู ้เรียนกระท าตนเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ประเทศชาติในรูปแบบอาสาสมัคร เพื่อเสริมสรา้งและปลูกฝังนิสัยของผูเ้รียนใหม้ีความเอือ้เฟ้ือ 
เมตตา เห็นอกเห็นใจ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสรรคส์รา้งสังคมใหอ้ยู่ร่วมกนั
บนความแตกต่างไดอ้ย่างมีความสขุ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
หมายถึง กิจกรรมปลูกฝังใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตนเองตามความจ าเพาะและเสริมสรา้งตาม
ศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงคใ์หผู้เ้รียนบ าเพ็ญตน ใหเ้ป็นประโยชนต์่อสังคมในทุกระดับ เพื่อให้
ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

 
3.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) 2 (2561, น. 11) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์ทั้ง
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ดา้นร่างกาย สติปัญญาและสังคม เพื่อน าไปสู่การมีจิตส านึกของการเป็นพลเมืองและพลโลก ที่
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 

โรงเรียนบ้านทุ่งนุย้ “มิตรภาพที่ 49” (2561, น. 1) กิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้
พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ที่นอกเหนือจากการเรียนในเชิงวิชาการจากกลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่ม ผ่านกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจ ตามความตอ้งการ และความสนใจอย่าง
แทจ้ริง เพื่อใหเ้กิดการเสริมสรา้งที่ส  าคัญ คือ การส่งเสริมที่น าไปสู่การพฒันาความเป็นมนุษยใ์น
ทุกดา้น ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ใหเ้ป็นผูม้ีค่านิยม จริยธรรม มีระเบียบวินยัที่
เหมาะสม มีคุณภาพ รวมถึงปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคมส่วนรวม
ในทุกระดบั 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2551, น. 7) กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมี
จุดหมายเพื่อ มุ่งส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนใชค้วามรู ้ทกัษะ และประสบการณจ์ากการเรียนรูไ้ป
พฒันาตนเองใหเ้กิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ ในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี ที่จะก่อใหเ้กิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท์ี่สอดคลอ้งตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551  8 ประการ ไดแ้ก่ รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์ซื่อสัตยส์จุริต มี
วินยั ใฝ่เรียนรู ้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีความส าคญัเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดการพัฒนาตนเองตาม
ศกัยภาพอย่างรอบดา้นเพื่อความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ ์ทัง้ดา้นร่างกาย สติปัญญาและสงัคม ผ่าน
กิจกรรมที่เลือกดว้ยตนเอง ตามความตอ้งการ และความสนใจอย่างแทจ้ริง ที่ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่นอกเหนือจากกิจกรรมวิชาการจากกลุ่มสาระทั้ง 8 เพื่อน าไปสู่การมี
จิตส านึกของการเป็นพลเมืองและพลโลก ที่สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 

 
3.3 ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551 , น. 2 - 4) กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งใหผู้เ้รียนมีพฒันาการที่
สอดคลอ้งกบัศกัยาภาพ อย่างรอบดา้นทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์และสงัคม ปลกูฝังใหเ้ป็นผู้
มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมุ่งสรา้งจิตส านึกของการท าประโยชนเ์พื่อสังคม สามารถ
ด ารงตนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนใชอ้งคค์วามรู ้
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ทักษะและเจตคติ จากการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบตัิ
กิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ไดแ้ก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิดความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลยี ซึ่งจะเสริมสรา้งการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตรที่
ไดก้ าหนด รวมถึงมีความสามารถที่ส  าคญัตอ่การปรบัตวัในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายให้ผู ้เรียนได้เข้าใจในตัวตน ก าหนด
เป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ดา้นการศึกษาและประกอบอาชีพ รวมถึงด ารงตนอยู่ในสงัคม ไดอ้ย่าง
เหมาะสม นอกจากนีย้งัช่วยใหผู้ส้อนเขา้ใจและรูจ้กัผูเ้รียน ทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่มีปฎิสมัพนัธใ์นการ
ใหค้  าปรกึษาแก่ผูป้กครองที่น าไปสู่การเสริมสรา้งผูเ้รียนไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสม 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างวินัย ความเป็นผู้น า ผู ้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแบ่งปันช่วยเหลือ เอือ้อาทรและสมานฉันท ์โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน และความสนใจของผูเ้รียน โดยผ่านการปฏิบตัิโดยตวัผูเ้รียน
เองในทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห ์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรบัปรุงการ
ท างาน ที่ให้ความส าคัญต่อการปฎิบัติงานต่อกับผู ้อ่ืนตามความสามารถและเหมาะสมต่อ
พฒันาการทางความคิดของผูเ้รียนและบริบทของ สงัคมโดยรอบ กิจกรรมนกัเรียน ประกอบดว้ย 

 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์และนักศึกษาวิชา
ทหาร 

 2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามส าคัญต่อการ

เสริมสรา้งใหผู้เ้รียนพัฒนาตนใหเ้ป็นประโยชนต์่อสังคมโดยรอบ ตามความสนใจในรูปแบบจิต
อาสา เพื่อเสริมสร้างนิสัยของความรับผิดชอบ มุ่งสร้างคุณงามความต่อดี เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคม  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 ทั้ง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์เมื่อผูเ้รียนไดผ้่านการลงมือปฎิบตัิกิจกรรมแลว้น าไปสู่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
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สมรรถนะส าคญั และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 มีความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนั ดงัภาพ 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของกลุ่มกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ที่มา : แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 น. 4 

3.4 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551, น. 19) แนวการจัดกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  เป็นการจดักิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนใหค้รอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน ์โดยเสนอไวเ้ป็นระบบ เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งเห็นภาพกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งเห็นภาพกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 3 ขอบข่ายของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

ที่มา : แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 น.19 

 แนวการจดักิจกรรมแนะแนว 
1. หลกัการ   
การจัดกิจกรรมแนะแนวตอ้งมุ่งเสริมสรา้งและสนับสนุนผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้อัน

จะน าไปสู่สมรรถนะที่ส  าคญั 5 ประการ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ผ่านการบูรณา
การในการจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะชวิีต
ผ่านการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความแตกต่าง และธรรมชาติของผูเ้รียน และเป้าหมาย
ของสถานศึกษา ที่สอดคลอ้งต่อจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 ที่สามารถตอบสนองทั้งดา้นการศึกษา ดา้นอาชีพ รวมทั้งดา้นส่วนตัวและสังคมเนน้ผูเ้รียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักเรียน 

  
 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมเพือ่สังคมและ
สาธารณประโยชน ์

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช      

เป้าหมาย ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ 

ด้านสังคมและ
ส่วนตัว 

กิจกรรมจติอาสา 

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
และนักศึกษาวิชาทหาร 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
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เป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีเสรีภาพในทางความคิดและตดัสินใจดว้ยตนเอง สรา้งองค์ความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองดว้ยการปฏิบตัิที่น าไปสู่ทกัษะชีวิต โดยครูที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งตอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
โดยมีครูแนะแนวเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาและประสานงาน 

 
2. วตัถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อใหผู้เ้รียน เขา้ใจถึงความส าคญัต่อคณุค่าในตนเองและผูอ่ื้น 
2.2 เพื่อใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมายของการเรียน การท างาน และการใชช้ีวิต 
2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสขุ 
  
3. ขอบข่าย  การจดักิจกรรมแนะแนว มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ดงันี ้
3.1 ดา้นการศึกษา ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการเรียนอย่างเต็มตามศกัยภาพ

รูจ้ักเสริมสรา้งและวางแผนการเรียนหรือการศึกษาผ่านการไตร่ตรองจากขอ้มูลอย่างรอบดา้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสยัรกัการเรียนรู ้มีวิธีการพฒันาตนเอง และสามารถวางแผนการเรียนหรือ
การศึกษาต่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.2 ดา้นอาชีพ ใหผู้เ้รียนไดม้ีการเตรียมตวัสู่อาชีพ ที่สอดคลอ้งกบัความสามารถและ
ความตอ้งการของตนเองในทุกดา้น รูแ้ละเขา้ใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสจุริต สามารถวางแผนเพื่อประกอบ อาชีพตามที่ตนเองมีความถนดัและสนใจ 

3.3 ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู ้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการ
ด ารงชีวิต รกัและเห็นคณุค่าต่อตนเองและมนุษยโ์ลก มีวฒุิภาวะทางอารมณ ์ และสามารถปรบัตวั 
ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมและมีความสขุ 

 
4. แนวการจดักิจกรรม 
4.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลและ ธรรมชาติของผูเ้รียน

อย่างรอบดา้น  
4.2 วิเคราะหส์มรรถนะส าคัญของผูเ้รียน คุณลักษณะที่พึงประสงค ์วิสัยทัศนข์อง

สถานศึกษา และวิเคราะหข์อ้มลูของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4.3 ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมต่อบริบทที่ส  าคัญต่อการ

ด าเนินใช้ โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา โดยควาร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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4.4 ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับ
การศึกษาและชัน้ปี 

4.5 ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดว้ย วัตถุประสงค ์การจัดกิจกรรม
เวลาจดักิจกรรม หลกัฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 

4.6 จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม 
จุดประสงคเ์วลา เนือ้หา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อปุกรณ ์และการประเมินผล 

4.7 จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

4.8 ประเมินเพื่อตดัสินผล และสรุปรายงาน 
 
5. การประเมินกิจกรรมแนะแนว 
การประเมินกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครอง มีส่วนที่รบัผิดชอบ

ดงันี ้
5.1 ครูแนะแนว ผูเ้รียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

โดยครูผูจ้ดักิจกรรมมีหนา้ที่ส  าหรบัการวางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมินน าผลการประเมิน
ที่ไดไ้ปสู่การส่งเสริมผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอ และรายงานผลการผลลพัธข์องงานใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ 

5.2 ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมต่อการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพื่อน 
ผูป้กครองมีส่วนร่วมต่อการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนาผูเ้รียน โดย
ผสานความร่วมมือกับครูผูร้ ับผิดชอบ ประเมิน บันทึก สรุปผลการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเ้รียน 

5.3 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ครูผูจ้ัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเขา้ร่วม
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังนี ้   ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด    ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้
ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คุณลักษณะไม่
เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
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แนวการจดักิจกรรมนกัเรียน 
1. หลกัการ   
กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสรา้งให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามความ

ถนดัและความสนใจ โดยเนน้เรื่องคณุธรรมจริยธรรม ความมีวินยั การเห็นแก่ผูอ่ื้น ความเป็นผูน้  าผู ้
ตามที่ดี ความรบัผิดชอบ การท างานร่วมกนั การรูจ้ักแก้ปัญหา การตัดสินใจ รู้จักเหตผุล มีความ
เอือ้อาทร และและสมานฉันทก์ารจดักิจกรรมนกัเรียนควรด าเนินการ ดงันี ้

1. รูปแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจและความต่างระหว่างของผูเ้รียน 
2. เกิดจากการด าเนินการของผูเ้รียนในทุกขัน้ตอน 
3. ปลกูฝังในความส าคญัของการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อย่างเหมาะสมที่สอดคลอ้งกับ

พฒันาการดา้นต่างๆของผูเ้รียน รวมถึงบริบทของสถานศึกษาและสงัคมโดยรอบ 
 
2. วตัถุประสงค ์ 
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าผู ้ตามที่ดี และมีความ

รบัผิดชอบ 
2.เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการท างานร่วมกนั รูจ้ักการแกปั้ญหา มีเหตุผล มีการ

ตดัสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอือ้อาทรและสมานฉันท 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีคณุธรรมจริยธรรม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีคณุธรรมจริยธรรม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์
 
3. ขอบข่ายกิจกรรมนกัเรียน  
ผู้เรียนจะต้องเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจ ของ

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม
ประกอบดว้ย  

1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี คือ กิจกรรมที่มุ่งเน้นฝึกอบรม พัฒนาเยาวชน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี โดยไม่ยึดถือความต่างทาง เชื ้อชาติ ศาสนา ซึ่ง
สอดคลอ้งกับหลักการ และวิธีการ ที่ลูกเสือโลกไดก้ าหนดไว ้ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็น
กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งส่งเสริมศักยภาพของบุคคลทั้งรอบดา้น เพื่อใหเ้ป็น
บุคคลที่มีความประพฤติเหมาสม ไม่กระท าตนใหเ้ป็นปัญหาต่อบริบทโดยรอบ และด ารงชีวิตอย่าง
มีความหมายและมีความสขุ 
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หลกัการ   
กระบวนการลกูเสือมีหลกัการส าคญั ดงันี ้ 
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึง

ปฏิบตัิศาสนกิจดว้ยความจริงใจ 
2. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน

ความสมานฉันท ์ความเขา้ใจ และความร่วมมือซึ่งกนัและกัน ตั้งแต่ระดบัทอ้งถิ่น ระดับชาติ และ
ระดบันานาชาติ 

3. เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาสงัคม ยอมรบัและใหค้วามเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษยท์ุกคน รวมทัง้ธรรมชาติและสรรพส่ิงทัง้หลายในโลก 

4. มีความรบัผิดชอบต่อการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ลกูเสือทุกคนตอ้งยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
 
วตัถุประสงค ์  
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ฝึกอบรมลูกเสือเพื่อปลูกฝังลูกเสือ ให้เป็นพลเมืองดี ในด้านร่างกาย ความฉลาดทางอารมณ์ 
ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรบัผิดชอบ และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กิดความเป็นหนึ่งเดียว มีความ
เจริญกา้วหนา้ ทัง้นีเ้พื่อสนัติสขุและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดงัต่อไปนี  ้

1. ใหม้ีนิสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2. ใหม้ีความซื่อสตัยส์จุริต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3. ใหรู้จ้กับ  าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน ์
4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู ้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของ

ประเทศชาติ  
 
ขอบข่าย  
กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสรา้งความมีวินยัและกติกา เพื่อการ

อยู่ร่วมกัน ให้รู ้จักการประโยชนส์่วนรวมและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของส านักงานลูกเสือ
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แห่งชาติ รวมทั้งใหส้อดคลอ้งกับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ก าหนดหลกัสตูรเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1.  ลกูเสือส ารอง  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2.  ลกูเสือสามญั  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
3.  ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 
4.  ลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
แนวการจดักิจกรรม การจดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจดักิจกรรมตาม

วิธีการลกูเสือ (ScoutMethod) ซึ่งมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักปฏิบัติที่ลูกเสือทุกคนใหค้  ายึดมั่น ว่าจะกระท า

ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ใหลู้กเสือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ท าให้เกิดผลดีแก่
ตวัเอง และเป็นที่ไดร้บัการยอมรบั เป็นผูม้ีเกียรติเชื่อถือได ้ 

2. เรียนรูจ้ากการกระท า เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
ของผลงานอยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าใหม้ีความรูท้ี่ชดัเจน และสามารถแกปั้ญหา

ต่าง ๆดว้ยตวัเองได ้และทา้ทายความสามารถของตนเอง 
3. ระบบหมู่ เป็นแกนหลกัของการลกูเสือ เป็นกฎเกณฑใ์นการอยู่ร่วมกนัการยอมรบั

ซึ่งกันและกัน การกระจายความรับผิดชอบ การเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ ในวิถี
ประชาธิปไตยเบือ้งตน้ 

4. การใชส้ัญลักษณร์่วมกัน มุ่งใหเ้กิดความเป็นเอกภาพของการเป็นสมาชิกลูกเสือ
เนตรนารี ดว้ยการใชส้ญัลกัษณร์่วมกนั ไดแ้ก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหสัค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน ์ค าขวญั ธง เป็นตน้ กระบวนการดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดภาคภูมิในการ
เป็นสมาชิกลกูเสือโลก ซึ่งมีความเป็นสากลและเป็นองคก์รที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สดุในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติคือ หวัใจส าคญัที่สดุของกิจกรรมลกูเสือ ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ
ตามชนบท มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดักิจกรรรม กบัธรรมชาติ และตัง้ค่ายพกัแรมตามวาระ
ของการอยู่ค่ายพกัแรม ตามขอ้ก าหนดที่ก าหนดของคณะลกูเสือแห่งชาติ 

6. ความก้าวหนา้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดใหส้มาชิกลูกเสือเนตร
นารีท า ตอ้งใหม้ีความน่าสนใจและกา้วหนา้ สรา้งใหเ้กิดแรงกระตุน้ที่อยากจะท า และวตัถุประสงค ์
ในการจัดแต่ละอย่างใหส้อดคลอ้งกบัความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง ลักษณะกิจกรรมที่
เป็นการแข่งขนักนัก็เป็นตวัเลือกที่ดึงดดูใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
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7. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท้ี่ชีแ้นะหนทางที่ถูกตอ้งใหแ้ก่เด็ก เพื่อใหเ้ขา
เกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความตอ้งการซึ่งกันและกันเด็กก็
ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่ช่วยชีน้  า ผูใ้หญ่เองก็ตอ้งการน าพาใหไ้ปสู่หนทางที่ดี ใหไ้ดร้บัการพัฒนาอย่าง
ถูกตอ้งและดีที่สดุ จึงเป็นการร่วมมือกนัทัง้สองฝ่าย 

 
เงื่อนไข ประกอบดว้ย 
1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารีตามหลกัสตูรในแต่ละ

ระดับชั้น สถานศึกษาตอ้งจดัเวลาใหต้ามความเหมาะสมส่วนการจดักิจกรรมเพื่อรบัเครื่องหมาย
วิชาพิเศษของลกูเสือ เนตรนารี แต่ละประเภทอาจใชใ้นเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

2. การจดักิจกรรม 
2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ให้มีการเปิดประชุมกองทุกครัง้ 

เพื่อเป็นการฝึกความมีวินยัในตนเอง โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอน ดงันี ้
2.1.1 พิธีเปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2.1.2 เกมหรือเพลง 
2.1.3 เรียนตามหลกัสตูร 
2.1.4 การเล่าเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน ์
2.1.5 พิธีปิด (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 
2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์

เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ในวินัย สร้างความอดทน รู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนฝึกฝนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ดังนั้นบทบาทผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อ
ลกูเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพกัแรม และตามหนา้ที่ของตนเองจึงจ าเป็นตอ้งน าลกูเสือในการดแูลไป
ฝึกประสบการณใ์นค่ายพกัแรม ใหผู้ก้  ากบัลกูเสือมอบหมายภารกิจการเดินทางไกลแกล่กูเสือ และ
เขา้ค่ายพกัแรมปีหนึ่งอย่างนอ้ยกว่า 1 ครัง้ ในแต่ละครัง้ใหค้า้งแรมอย่างนอ้ย 1 คืน 

2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการพิธีการลกูเสือ เช่น พิธีเขา้ประจ า
กองพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดดุี พิธีประดบัเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 
เพื่อส่งเสริมความส าคญัและเห็นถึงคณุค่าของการเป็นสมาชิกลกูเสือ 

2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ลูกเสือจะตอ้งผ่านการบ าเพ็ญประโยชนท์ี่สอดคลอ้ง
ต่ออดุมการณข์องลกูเสือ ผ่านการสนบัสนุนจากสถานศึกษา  
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3. ผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือจะตอ้งไดร้บัการอบรมเชิงปฏิบตัิการวิชาผูก้  ากับลูกเสือขัน้
ความรูเ้บือ้งทั่วไปและเบือ้งตน้ในแต่ละประเภท 

4. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

 
การประเมินกิจกรรม  
การประเมินกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูต้ามทฤษฎีแลว้ ยงั

เป็นรูปแบบของการทดสอบศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนลกูเสือ เนตรนารี 
ตอ้งพิจารณาถึงความประพฤติ พฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมที่เนน้ทักษะและการปฏิบัติต่างๆ
ดว้ยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 
ส่วน คือ 

1. กิจกรรมบงัคบั เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลกัสตูร เพื่อใหผู้เ้รียนผ่านเกณฑ์
การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสงัเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม การ
ซกัถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่าน การปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใชวิ้ธีการทดสอบทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้บงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ 

 
2. กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่มุ่งก่อใหเ้กิดคณุธรรมจริยธรรม พฒันาผูเ้รียนให้

มีวินัย เห็นถึงความส าคัญต่อการท าประโยชนต์่อสิ่งรอบขา้ง ที่สอดคลอ้งต่อค่านิยมที่พึงประสงค์
ของสงัคมไทย ผ่านการปฏิบตัิจริงจากผูเ้รียนอย่างครบวงจร เนน้ทกัษะ กระบวนการท างานร่วมกนั
ที่น าไปสู่การพฒันาผลลพัธข์องการท างานที่ร่วมกนั เพื่อเรียนรูก้ารอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

หลกัการ  
กิจกรรมยุวกาชาดมีหลกัการของการจดักิจกรรม ดงันี ้
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1. เป็นกิจกรรมที่ปลกูฝังพืน้ฐานในการตดัสินใจและปฏิบัติตามหลกัการกาชาดและ
ยุวกาชาดที่สอดคลอ้งกบัคณุค่าความเป็นมนุษย ์ รวมทัง้ทกัษะในการจดัการ ทกัษะในการด าเนิน
ชีวิต ในทุกดา้นที่น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาได ้

2. มีความเป็นเอกภาพและมีความหลากหลายในกิจกรรม กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่มี
ฐานของมวลประสบการณค์วามรูท้ี่ยืดหยุ่น ทัง้นีเ้พื่อความจ าเป็นและความสอดคลอ้งส าหรบัการ
พฒันาคณุภาพชีวิต ความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

3. สามารถสนองตอบต่อสภาพความตอ้งการที่แทจ้ริงของสถานศึกษาและทอ้งถิ่น 
 
วตัถุประสงค ์ 
กิจกรรมยุวกาชาด เป็นการจดักิจกรรมที่มุ่งเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม ที่เนน้การ

พฒันาผ่านระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และเกิดทกัษะที่เกี่ยวขอ้งตามหลัก
ปฏิบัติของการกาชาดและยุวกาชาดสากล และประพฤติตนที่ก่อเกิดประโยชนต์่อสังคม อนุรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม การสรา้งความเขา้ใจและสัมพันธภาพที่มุ่งสู่สันติภาพ ก่อใหเ้กิดความสุขในการอยู่
ร่วมกันทุกแห่งหน(ข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 60 พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุว
กาชาด) จึงก าหนดเป้าหมายใหผู้เ้รียนเกิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัต่อไปนี ้

1. มีความเชื่อมั่นในศานติสขุ มีความศรทัธาต่อสถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา สถาบนั
กษัตริย ์

2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาสุขลักษณะต่อตนเองและบุคคล
โดยรอบ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาการทางกาย จิตใจ คุณธรรรม และรักษาไวซ้ึ่งคุณลักษณะที่
ส  าคญัทางวฒันธรรมของชาติ 

3. มีความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและอดุมการณก์าชาด มีคณุธรรรมจริยธรรม และ
มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์

4. บ าเพ็ญตนใหเ้กิดประโยชนต์่อผูอ่ื้น ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 
5. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6. มีสมัพนัธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 
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ขอบข่าย  
การจดักิจกรรมยุวกาชาด ก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูรยุวกาชาดในสถานศึกษาเป็น 4 

ระดบั ดงันี ้
1. ยุวกาชาดระดบั 1 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2. ยุวกาชาดระดบั 2 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 
3. ยุวกาชาดระดบั 3 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 
4. ยุวกาชาดระดบั 4 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
 
แนวการจดักิจกรรม  
การจดักิจกรรมยุวกาชาด ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกัและกิจกรรมพิเศษ ดงันี ้
1. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญที่สมาชิกยุวกาชาดทุกคน

ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมหลกัประกอบดว้ย 4 กลุ่มกิจกรรม คือ 
1.1 กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด เป็นการจดักิจกรรมเพื่อสนบัสนุนใหส้มาชิก

ยุวกาชาดมีความรู ้ความเขา้ใจในหลกัการและอุดมการณข์องกาชาด มีความเชื่อต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมดว้ยความเสียสละ เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยสรรคส์รา้งสังคม เป็นผูน้  าในการแผ่ขยาย
กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมศกัยภาพ คณุค่าของ
ความเป็นมนุษย ์บทบาทชาย-หญิง เป็นผูม้ีทักษะชีวิตในการจดัการกบัปัญหารอบ ๆ  ตัวมีความ
พรอ้มเพื่อการปรบัตวัเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต ประกอบดว้ยสาระที่เกี่ยวกบัเรื่อง 

1.1.1. กาชาดสากล 
1.1.2. สภากาชาดไทย 
1.1.3. ยุวกาชาด   
1.2 กลุ่มกิจกรรมสขุภาพ เป็นกิจกรรมใหส้มาชิกยวุกาชาดไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาทกัษะ

การป้องกันสุขภาพและชีวิต การเสริมสรา้งสมรรถภาพ มีความรูแ้ละทักษะในการรกัษาอนามัย
ของตนเอง และส่งเสริมอนามยัของผูอ่ื้น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาลการเตรียมตัวป้องกัน
อบุตัิเหตแุละอนัตรายต่าง ๆ  เช่น มีทกัษะในการป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดชีวิตครอบครวั 
อิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดลอ้ม ประกอบดว้ยสาระเกี่ยวกบัเรื่อง 

1.2.1. สขุภาพ  
1.2.2. การป้องกนัชีวิตและสขุภาพ 
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1.3 กลุ่มกิจกรรมสมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมใหส้มาชิก
ยุวกาชาดมีวินยั ไดรู้จ้กัตนเอง มีความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ รูจ้กัปรบัตวัเขา้กบัสงัคมโดยรอบ
ไดด้ี มีควากลมเกลียวทางสมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดีกบัเพื่อนมนุษย ์ยอมรบัความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่มีพืน้ฐานการด ารงชวิีตและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั มีทกัษะที่จ าเป็นต่อการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นและแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม และมีความรูส้ึกในทางบวก สามารถการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างกันของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการ
ท างานในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป ประกอบดว้ยสาระเกี่ยวกบัเรื่อง 

1.3.1. ความกลมเกลียวและความเป็นเอกภาพ 
1.3.2. ความมีระเบียบวินยั 
1.3.3. ปฏิสมัพนัธแ์ละสมัพนัธภาพในทางบวก 
1.4 กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นรูปแบบการด าเนินการที่มุ่งพัฒนาและ

เสริมสรา้งเพื่อสมาชิกยุวกาชาดไดป้ฏิบัติในการตอบสนองต่อหลักการณ์และเป้าประสงคข์องยุว
กาชาด เห็นถึงความส าคญัในวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พรอ้มที่จะ
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและธรรมชาติ เป็นผูท้ี่มุ่งสละความสขุส่วนตนเพื่อบ าเพ็ญตนใหเ้กิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมประกอบดว้ยสาระเกี่ยวกบัเรื่อง 

1.4.1. การบ าเพ็ญประโยชน ์
1.4.2. การอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทัง้ 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรบัแต่ละ

สาระมากนอ้ยแตกต่างกันไดต้ามความสอดคลอ้งกับบริบทโดยรอบ สภาพการณ์ปัจจุบันความ
ตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน รวมทัง้ความพรอ้มของสถานศึกษา ทัง้นีใ้หอ้ยู่ในการตดัสินใจ
ของสถานศึกษา 

2. กิจกรรมพิเศษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ ์ที่น าไปสู่
การพัฒนาทักษะพืน้ฐานของการด ารงชีวิตในสังคมที่มีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความ
ตอ้งการของสังคม โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมตามศักยภาพหรือความถนัด และมี
เกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดแต่ละกิจกรรม เมื่อผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจึงสามารถประดับ
เครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ  มีจ านวน 54 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่จัดนอกเหนือกิจกรรมหลกั
โดยผูส้อนเป็นผูก้  าหนดเงื่อนของกิจกรรมไดต้ามความเหมาะสม  
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เงื่อนไข ประกอบไปดว้ย 
1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลกัสตูรในแต่ละช่วง

ชั้นการศึกษา สถานศึกษาก าหนดเวลา ใหส้อดคลอ้งตามความเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรม
ส าหรบัการรบัเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาดแต่ละประเภท อาจใชใ้นเวลาเรียนปกติหรอื
นอกเวลาเรียนก็ได ้

2. การจดักิจกรรม ตอ้งมีพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาดทุกครัง้ก่อนที่จะมี การ
ด าเนินการในกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการปลกูฝังในความมีวินยัต่อเอง โดยปฏิบตัิตามล าดบั ดงันี ้ 

2.1 พิธีเปิดกิจกรรมยุวกาชาด   
2.1.1. เรียกสมาชิกเขา้แถวครึ่งวงกลมหนา้เสาธง  
2.1.2. ชกัธงยุวกาชาดขึน้สู่ยอดเสา  
2.1.3. สงบนิ่ง  
2.1.4. กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด  
2.1.5. ตรวจและรายงาน  
2.1.6. นดัหมายและชีแ้จง   
2.2 พิธีปิดกิจกรรมยุวกาชาด   
2.2.1. เรียกสมาชิกเขา้แถวครึ่งวงกลมหนา้เสาธง  
2.2.2. นดัหมายและชีแ้จง  
2.2.3. ชกัธงยุวกาชาดลง  
2.2.4.  เลิกแถว  
2.3 กิจกรรมพิธีการ การจัดกิจกรรมพิธีการยุวกาชาดควรไดร้บัการปฎิบตัติจริงโดย

สถานศึกษา เช่น พิธีเขา้ พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ  พิธีทบทวนค าปฏิญาณตนยุวกาชาดและ
สวนสนาม ประจ าหมู่ เป็นตน้  

2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ยุวกาชาดจะตอ้งไดบ้  าเพ็ญประโยชนท์ัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ผ่านการส่งเสริมจากสถานศึกษา 

3. ผูน้  ายุวกาชาดจะตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจา้หนา้ที่และผูบ้ังคับบญัชายุว
กาชาด เช่น หลกัสตูรครูผูส้อน หลกัสตูรผูน้ ายุวกาชาด เป็นตน้  

4. สถานศึกษาควรใหม้ีการจดัตัง้หมู่ยุวกาชาดตามขอ้บงัคบั 
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การประเมินกิจกรรม 
การประเมินกิจกรรมยุวกาชาด เป็นขั้นตอนในการทดสอบศกัยภาพและพฒันาการ 

ดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการน าการแสดงออกในพฤติกรรมต่อการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น 
และพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมที่เนน้ทกัษะและการปฏิบตัิต่าง ๆ  ดว้ยวิธีการมาร่วมพิจารณาใน
การประเมิน ซึ่งมีวิธีการ  ประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการ
ประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. กิจกรรมหลกั เป็นการประเมินผลเพื่อใหผู้เ้รียนผ่านเกณฑก์ารตดัสิน เลื่อนชัน้หรือ
จบหลกัสตูร โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสงัเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม การซกัถาม และการทดสอบ
ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ผ่าน  หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามผ่าน  เกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

2. กิจกรรมพิเศษ เป็นการประเมินเพ่ือใหผู้เ้รียนมีสิทธ์ิประดับเคร่ืองหมายกิจกรรม
พิเศษได ้เมื่อผูเ้รียนสามารถสอบผ่านเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 
3. กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์เป็นกิจกรรมส าหรบัสตรีเด็กและผูห้ญิงที่สนใจเป็น

อาสาสมัครนานาชาติโดยไม่ค านึงถึงความต่างศาสนา และเชื ้อชาติ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึก
เด็กผู ้หญิงให้เป็นพลเมืองดีมีประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการที่ Lord Baden Powell ผู้ก่อตั้ง
กิจกรรมลกูเสือและผูบ้  าเพ็ญประโยชนไ์ดก้ าหนดไว ้โดยการฝึกทกัษะต่าง ๆ ใหม้ีความพรอ้มอย่าง
รอบดา้นทัง้ กาย สติปัญญา อารมณส์งัคม และคณุธรรม มีค าปฏิญาณและกฎ 10 ขอ้ เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใหป้ฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยมีการจัดองคก์ร การบริหารตามขอ้บังคับ และนโยบาย
ขององคก์ารผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งโลก (The World Association of Guides and Girl Scouts) 

หลกัการ  
กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์เป็นรูปแบบของการท างานเพื่อใหเ้ด็กผู ้หญิงและเยาวส

ตรีมีความเสมอภาคในการพฒันาใหเ้ต็มตามศกัยภาพของตนเอง โดยในการฝึกจะตอ้งใหส้มาชิก
ไดร้บั การฝึกฝนในตนเองครบถ้วนทัง้ 6 ดา้น คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และ
คณุธรรม 



  

 
 

71 

 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหเ้ด็กผูห้ญิงและเยาวสตรีมีคณุลกัษณะที่ดีตามแนวทางของค าปฏิญาณและ

กฎ 
2. เพื่อพัฒนาเด็กผูห้ญิงและเยาวสตรีใหม้ีความพรอ้มในการด ารงชีวิตที่เหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
3. เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้ด็กผูห้ญิงและเยาวสตรีไดร้บัการปลูกฝังทักษะของความเป็น

ผูน้  าและผูต้ามที่เหมาะสม 
4. เพื่อสรา้งโอกาสใหเ้ด็กผูห้ญิงและเยาวสตรีไดช้่วยเหลือบุคคลอ่ืนและบ าเพ็ญตน

ใหเ้กิดประโยชนใ์นสงัคม 
 
แนวการจดักิจกรรม 
การจดักิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชนม์ีขอบข่ายที่ประกอบดว้ย ขอ้ก าหนด จุดประสงค์

สาระกิจกรรม กระบวนการฝึก หลกัสตูรพืน้ฐาน พิธีการ และเครื่องแบบ โดยแบ่งตามประเภทของ
สมาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์ซึ่งประกอบดว้ย สมาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชนท์ี่เรียกว่า เยาวสมาชิกผู ้
บ  าเพ็ญประโยชนม์ีทัง้หมด 4 รุ่น คือ 

รุ่นที่ 1 นกนอ้ย ไดแ้ก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 4-6 ปี เรียนอยู่ในชัน้อนุบาล 1-3 
รุ่นที่ 2 นกสีฟ้า ไดแ้ก่ เด็กหญิงอายุประมาณ 7-11 ปี เรียนอยู่ในระดบัประถมศึกษา 

(ป.1-ป.6) 
รุ่นที่ 3 ผูบ้  าเพ็ญประโยชนรุ่์นกลาง ไดแ้ก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 12 -15 ปี เรียนอยู่

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) 
รุ่นที่ 4 ผูบ้  าเพ็ญประโยชนรุ่์นใหญ่ ไดแ้ก่ เยาวสตรีอายุประมาณ 16 - 20 ปี เรียนอยู่

ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือสงูกว่านัน้ 
กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์มีแนวการจดักิจกรรมเฉพาะ 9 ขอ้ ดงันี ้
1. ให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของกิจกรรมผู้บ  าเพ็ญประโยชน์  

(Promise and Laws) วิธีการนีเ้ป็นการเสริมสรา้งอปุนิสยัที่มีคณุค่า มีคณุธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค ์และตระหนกัในหนา้ที่ของตนที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติ 
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2. ระบบหมู่ (Patrol System) เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นทีมที่เรียกว่า ระบบ
หมู่ โดยใหท้ างานร่วมกนัเป็นหมู่เล็ก ๆ 6-8 คน เสริมสรา้งความเป็นผูน้  าและผูต้ามในการปกครอง
ตนเอง วิธีการนีช้่วยพฒันากระบวนการความเป็นประชาธิปไตย 

3. เรียนรูด้ว้ยการปฏิบัติจริง วิธีการนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนไดรู้ถ้ึงความตอ้งการ ความ
สนใจ และความสามารถของตนเอง 

4. ฝึกพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ (Progressive Development) ใหม้ีการเปลี่ยนแปลง
พฒันาตนเอง รูจ้กัสรา้งโอกาสในการพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ที่ทา้ทายตนเองดว้ยความสามารถ วิธีการนี ้
จะช่วยใหผู้ ้เรียนพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์พัฒนาความสนใจและความสามารถของตน
ยิ่งขึน้ 

5. ให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (Active Co-operation 
between Youths and Adults) เป็นความร่วมมือดา้นแนวคิด การเตรียมการ การตัดสินใจ การ
ด าเนินกิจกรรมและการประเมินผลร่วมกนั ความร่วมมือนีต้ั้งอยู่บนพืน้ฐานของการส่งเสริมใหค้น
รุ่นเยาวไ์ดพ้ฒันาตนเองและมีความรบัผิดชอบ วิธีการนีจ้ะช่วยสรา้งปฏิสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างเด็กและ
ไดเ้ห็น แบบอย่างที่ดีของผูใ้หญ่ดว้ย 

6. การใชส้ญัลกัษณร์่วมกนั (Symbolism) เป็นกระบวนการเสริมสรา้งความเป็นหนึ่ง
เดียวกันในการเป็นสมาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชนด์ว้ยการใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ 
เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหสั ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน ์ค าขวญั ธง กระบวนการนีจ้ะช่วย
ใหผู้เ้รียนตระหนกั และภาคภูมิใจในการที่เป็นสมาชิกขององคก์ารผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งโลก ซึ่งมี
สมาชิกอยู่ทั่วโลก และเป็นองคก์รสตรีที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สดุในโลก 

7. กิจกรรมกลางแจง้ (Outdoor Activities) ฝึกการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกการเตรียม
ความพรอ้มเสมอ ผ่านกิจกรรมกลางแจง้และการอยู่ค่ายพักแรม วิธีการนีช้่วยใหผู้เ้รียนมีความ
พรอ้มในการด าเนินชีวิต 

8. ฝึกใหบ้  าเพ็ญประโยชนต์่อชุมชน (Community Service) วิธีการนีจ้ะท าใหผู้เ้รียน
ได้เสริมสร้างนิสัยการบ าเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู ้อ่ืน ชุมชน 
ประเทศชาติและสงัคมโลก 

9. เรียนรู้เกี่ยวกับนานาชาติ ( International Experience) ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ศาสนา และวิถีชีวิต วิธีการนีช้่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเขา้ใจในแตกต่างของบุคคลในชาติและสังคม
โลก เพื่อมุ่งสู่สนัติภาพ และรูจ้กัพึ่งพาอาศยักนัเป็นการสรา้งสนัติสขุในโลก 
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โปรแกรมการจดักิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์
กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์มีสาระของกิจกรรม 10 โปรแกรม ดงันี ้
1. การบ าเพ็ญประโยชน ์(Giving Service) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพฒันา

ใหเ้ยาวชนสตรีและเด็กผูห้ญิงไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบั กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์ไดพ้ฒันาทกัษะต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นผูท้ี่ช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ แสดงความเมตตา กรุณา เพื่อใหไ้ปบ าเพ็ญประโยชนต์่อครอบครวั 
ชุมชน และสงัคม 

2. การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)โปรแกรมนี้จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้
เยาวชนสตรีและเด็กผูห้ญิง ไดพ้ัฒนาตนเองใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีมีความรบัผิดชอบ ผ่านการปฏิบตัิ
หนา้ที่ต่อตนเอง ครอบครวั โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติดว้ยความเต็มใจ ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ
และกฎของผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

3.  วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage)  โปรแกรมนี้จะช่วย
เสริมสรา้งและพัฒนาใหเ้ยาวชนสตรีและเด็กผูห้ญิง มีความรู ้ความเขา้ใจ ความภาคภูมิใจ ใน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมที่จะรักษาและช่วย 
เผยแพร่สิ่งที่ดีงามนีแ้ก่ผูอ่ื้น 

4. สิ่งแวดลอ้ม (Environment) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาใหเ้ยาวชน
สตรีและเด็กผูห้ญิง ไดรู้ ้เขา้ใจ และเห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดลอ้ม ไดท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

5. การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้น (Relationships) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาให้
เยาวชนสตรีและเด็กผูห้ญิงไดรู้จ้ักตนเองและรูจ้ักผูอ่ื้น ดว้ยการ เป็นมิตร และเรียนรูก้ารท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นโดยกระบวนการของระบบหมู่ 

6. สุขภาพ (Health) โปรแกรมนี้จะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาใหเ้ยาวชนสตรีและ
เด็กผูห้ญิง มีสขุภาพดี มีสติปัญญา มีอารมณม์ั่นคง และรูจ้กัปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นและสงัคมไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

7. ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding) โปรแกรมนี้จะช่วย
เสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนสตรีและเด็กผู ้หญิง  ได้มีความรู้ ความเข้าใจอันดีในระดับ
นานาชาติ และยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมที่
แตกต่างกนัโดยการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสนัติ เด็กผูห้ญิงและเยาวส
ตรีจะไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมนานาชาติ ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนข์อง
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ประเทศต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกบัองคก์ารผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสายใย
แห่งความสมัพนัธข์องสมาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชนท์ั่วโลก 

8. เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพฒันาใหเ้ยาวชนสตรี
และเด็กผู ้หญิง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะและสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

9. ครอบครวั (Family Life) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพฒันาใหเ้ยาวชนสตรี
และเด็กผูห้ญิง รูแ้ละเขา้ใจบทบาทความรบัผิดชอบและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว เกิด
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวัและมีพืน้ฐานในการสรา้งครอบครวัในอนาคต 

10.วิสัยทัศน ์(My Vision) โปรแกรมนีจ้ะช่วยเสริมสรา้งและพัฒนาใหเ้ยาวชนสตรี
และเด็กผูห้ญิง แสวงหาความตอ้งการ ความสามารถ ความสนใจ และวิสัยทัศนข์องตนเอง ได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเตรียมตัวเองใหส้ามารถตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจใน
อนาคตได ้

เมื่อผูเ้รียนรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชนต์ามโปรแกรม 10 โปรแกรม
แลว้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถเลือกท าเครื่องหมายแสดงความสามารถ (Efficiency Badges) ที่ตน
สนใจและถนดัได ้เป็นการประเมินผลขัน้สดุทา้ยของสมาชิกแต่ละระดบั 

 
เงื่อนไข 
1. เวลาในการร่วมกิจกรรม  การจดักิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชนต์ามหลกัสตูรในแตล่ะ

รุ่น สถานศึกษาอาจจดัเวลา ไดต้ามความเหมาะสม 
2. การจดักิจกรรม 
2.1 การจัดกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชนต์ามหลักสูตร ควรจัดใหม้ีการเปิดชุมนุมทุก

ครัง้ก่อนที่จะมีการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินยัในตนเอง โดยปฏิบัติตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

2.1.1. เปิดชุมนุม (การเปิดชุมนุมของสมาชิกรุ่นนกนอ้ยและนกสีฟ้า ตอ้งท าทุกครัง้ที่
มีการจดักิจกรรม ส าหรบัสมาชิกรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ไม่จ าเป็นตอ้งท าทุกครัง้ แต่อย่างนอ้ยควรท า
เดือนละ 1 ครัง้) 

2.1.2.  จัดกิจกรรมตามโปรแกรมหรือตามเครื่องหมายแสดงความสามารถ 
(Efficiency Badges) 

2.1.3. ใชวิ้ธีการ (Methods) 9 ขอ้ 
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2.1.4.ใชเ้พลงหรือเกมที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หาที่จดักิจกรรม 
2.1.5. ปิดชุมนุม  
2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม มี

วัตถุประสงคเ์พื่อฝึกใหส้มาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชนอ์ยู่ในวินยั มีความอดทน รูจ้ักพึ่งพาตนเอง รูจ้ัก
ท างานและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะตามหวัขอ้ (Theme) ของการเขา้ค่ายพกั
แรม ซึ่งหัวหนา้หมวด ผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ละเยาวสมาชิกไดว้างแผนไวล้่วงหนา้แลว้ การอยู่ค่าย
พกัแรมสามารถท าไดต้ามความเหมาะสมหรืออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการของผูบ้  าเพ็ญประโยชนเ์ช่น 
การเปิดชุมนุม พิธีปฏิญาณตน พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ (Efficiency 
Badges) พิธีวันร าลึก (Thinking Day) เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกผู ้บ  าเพ็ญประโยชน์ตระหนักถึง
ความส าคญัและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์สถานศึกษาควรสนบัสนุนการจดักิจกรรมใหส้มาชิกผู ้
บ  าเพ็ญประโยชนไ์ดม้ีด  าเนินการเพื่อการบ าเพ็ญประโยชนต์ามอดุมการณข์องผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

3. หัวหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์(Leaders) คือผูร้บัผิดชอบการจดักิจกรรม ตอ้ง
ผ่านการอบรมหลกัสตูรหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชนข์ัน้พืน้ฐาน 

4. สถานศึกษาที่ประสงคจ์ะจดักิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชนใ์หข้ออนุญาตเปิดหมวดผู้
บ  าเพ็ญประโยชนต์่อสมาคมผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 
การประเมินกิจกรรม 
1. ประเมินจากพฤติกรรมความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยประเมินจากจ านวน

ครัง้และเวลาในการจดักิจกรรม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมไดต้รงตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดย

ประเมินจากผลงานและการร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น 
3. ประเมินพัฒนาการของเยาวสมาชิกด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม 

จิตใจสติปัญญา และคณุธรรม โดยประเมินจากผลการปฏิบตัิกิจกรรมเพื่อไดร้บัเครื่องหมายแสดง
ความสามารถ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ผ่าน  หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
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ไม่ผ่าน หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 
4. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มุ่งสรา้งระเบียบวินยัใหผู้เ้รียน รบัฟัง

และปฏิบัติตามค าสั่ง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี และมีพลานามัย 
สขุภาพ ที่สมบูรณ ์

หลกัการ  
กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรมที่จดัขึน้ตามความสามารถ ความถนดั และ

ความสนใจของผูเ้รียน มีหลกัการส าคญัดงันี ้
1. เป็นกิจกรรมที่เกิดขึน้ตามความสมคัรใจของผูเ้รียน 
2. เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงตอ้งมีความจงรกั

รกัภกัดี สามารถที่จะเสียสละ และอทุิศกายและใจ ใหก้บัชาติ โดยไม่ปราถนาต่อสิ่งตอบแทน 
3. เป็นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละประสบการณใ์นทางการทหารที่

เหมาะสม มีทศันคติที่ต่อกองทพั และมีความพรอ้มในฐานะก าลงัพลส ารองที่จะเขา้รบัใชช้าติ ที่มี
คณุภาพของกองทพั เมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลกัสตูรดว้ยความเต็มใจ 

4. เป็นกิจกรรมที่เป็นตวัเชื่อมต่อการสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างกองทพั กบัสงัคม
รวมทัง้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้บัเยาวชนในสงัคม โดยเฉพาะเพื่อป้องกนัและต่อตา้นยาเสพ
ติด 

 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 
2. เพื่อใหน้ักเรียนทัง้ชายและหญิงที่สมัคร มีความรูวิ้ชาทหารทั้งในทางเทคนิคและ

ทางยุทธศาสตร ์
3. เพื่อปลกูฝังใหม้ีอดุมการณ ์เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยแ์ละ

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และมีจิตส านึกในเรื่อง
ชาตินิยม 

4. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและ
วฒันธรรมที่ดีของชาติ มีสขุภาพพลานามยัแข็งแรง มีความอดทน และอดกลัน้ ที่ 
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5. เพื่อส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในการรณรงค ์และด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชนต์่อ
สาธารณะชนอย่างกวา้งขวาง จริงจงั และต่อเนื่อง 

6. เพื่อเสริมเสร้างให้มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน รวมทั้งให้มีความ
ส านึกในภาระหนา้ที่ของตนใหบ้งัเกิดเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยต่อเนื่อง 

 
ขอบข่าย  
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 3 ศึกษาวิชาทหารพืน้ฐานในระดับลูกแถว เพื่อ

ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะนิสัย สามารถใชอ้าวุธประจ ากาย และท า
การยิงอย่างไดผ้ล 

นักศึกษาวิชาทหารชัน้ปีที่ 3 ศึกษาวิชาทหารในระดับผูบ้ังคบัหมู่ รองผูบ้ังคับหมวด
และผูบ้ังคับหมวด มีความพรอ้มในการควบคุมบงัคบับญัชาหน่วยในการปฏิบตัิการรบทัง้ในแบบ
และนอกแบบ 

 
แนวการจดักิจกรรม 
การสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร ตอ้งมีคณุลกัษณะและคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
1. เป็นชายหรือหญิงที่มีสญัชาติไทย 
2. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการทหารได ้ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 
3. มีขนาดรอบตวั น า้หนกั และความสงูตามส่วนสมัพนัธ์ที่ไดป้ระกาศ 
4. มีความประพฤติเรียบรอ้ย 
5. ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง 
6. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือเทียบเท่าขึ ้นไป และมีผล

การศึกษาของชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าตัง้แต่ 1.00 ขึน้ไป หรือนกัเรียนที่เคยเป็นลกูเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ และสอบไดวิ้ชาพิเศษไม่นอ้ยกว่า 8 วิชา จะตอ้งมีผลการศึกษาของชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ไม่ต  ่ากว่า 1.5 เวน้แต่ผูซ้ึ่งส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
เทียบเท่าขึน้ไป และก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม หรือก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ไม่ตอ้งมีผลการศึกษาของชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 
3 หรือเทียบเท่าตามที่กองทพับกก าหนด 

7. นกัศึกษาวิชาทหารจะตอ้งผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ก าหนดดงันี  ้
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7.1 ลกุ-นั่ง 34 ครัง้ ภายในเวลา 2 นาที 
7.2 ดนัพืน้ที่ 22 ครัง้ ไม่จ ากดัเวลา 
7.3 ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใชเ้วลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 
8. นกัศึกษาหญิงตอ้งผ่านการทดสอบสมรรถภาพตามที่ก าหนด ดงันี ้
8.1 ลกุ-นั่ง 25 ครัง้ ภายในเวลา 2 นาที 
8.2 ดันพื้นที่ 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไม่จำกัดเวลา) 
8.3 ว่ิงระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที (เดิม 8 นาที) 
 
เงื่อนไข 
1. เป็นผูเ้รียนที่ศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. สถานศึกษาที่เปิดรบันักศึกษาวิชาทหาร ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากหน่วยบัญชาการ

ก าลงัส ารอง กองทพับก กระทรวงกลาโหม 
3. การจดักิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษาก่อนจะมีการปฏิบตัิกิจกรรมควร

ปฏิบตัิดงันี ้
3.1 พิธีเปิด รวมพลเขา้แถวตอน ชักธงชาติขึน้ สวดมนต ์ปฏิญาณตน และแยกแถว

ทำกิจกรรม 
3.2 พิธีปิด รวมพลเขา้แถวตอน นดัหมาย ชกัธงชาติลง และเลิก 
4. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม 

ส าหรบัการฝึกภาคสนามสถานศึกษาควรส่งเสริมใหม้ีการฝึกโดยใชเ้วลาเรียนปกติหรือนอกเวลา
เรียน ไดต้ามความเหมาะสม 

5.  ผูก้  ากบันกัศึกษาวิชาทหาร ตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรของกองบญัชาการ
ส ารอง กองทพับก กระทรวงกลาโหม 

6. การขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร การฝึก การสอบ และการปกครองใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของหน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง กองทพับก กระทรวงกลาโหม 

 
การประเมินกิจกรรม 
การประเมินกิจกรรม เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพฒันาการดา้นต่าง 

ๆของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งนอกจากพิจารณาความรูต้ามทฤษฎีแลว้ยงัตอ้งพิจารณาดา้นความ 
ประพฤติ พฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมที่เนน้ทกัษะและการปฏิบัติต่าง ๆ  ดว้ยวิธีการประเมิน ที่
หลากหลาย และตามสภาพจริง โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
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ผ่าน  หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 
5. กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเสริมให้

ผูเ้รียนจัดขึน้ตามความสนใจ ความถนัด ความแตกต่างของผูเ้รียน เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพของ
ผูเ้รียนที่สอดคลอ้งต่อเป้าหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  

ชุมนุม หมายถึง การก่อตัวของผู้เรียนที่มีความตอ้งการ หรือความสนใจ ในเรื่อง
เดียวกันและร่วมด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เพื่อพัฒนาทกัษะที่จ าเป็นต่อการเรียนและ
ด ารงชีวิต ของตนเองใหเ้ต็ม ตามศักยภาพ ตลอดจนเสริมสรา้งจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อ
สงัคมโดยรอบ 

ชมรม หมายถึง การก่อตัวของกลุ่มผูเ้รียนที่มีเป้าหมายที่ส  าคัญของการปฎิบัติ ที่มี
การร่วมกันก าหนดองคป์ะกอบต่างๆ ในดา้นวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ สมาชิก โครงสรา้งของชมรม 
และบทบาทของ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ถูกตอ้งของสถานศึกษา 

หลกัการ 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลกัการที่ส  าคญัดงันี ้
1. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการระดมทางความคิดและก าหนดขั้นตอนกิจกรรมของ

ผูเ้รียนตามความเตม็ใจ 
2. เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่มร่วมกนั ระดมความคิด ประสานความร่วมมือ 

และช่วยกนัแกไ้ขอปุสรรค 
3. เป็นกิจกรรมที่ใหค้วามส าคญัต่อการเสริมสรา้งและขีดความสามารถของผูเ้รียน 
4. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของผูเ้รียนและ

บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ่น 
 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมตามความแตกต่างของศกัยภาพของตน 
2. เพื่อให้ผู ้เรียนไดพ้ัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างรอบดา้น เพื่อใหเ้กิด

ประสบการณท์ี่น าไปสู่งการพฒันาตนเองทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพตามศกัยภาพ 
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3. เพื่อปลกูฝังการใชเ้วลาของผูเ้รียนใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมและตนเอง 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามวิถีประชาธิปไตย  
 
ขอบข่าย 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข่ายดงันี ้
1. เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน การบูรณาการการเรียนรู้จาก 8 กลุ่มสาระการรู้ให้

กวา้งขวางชดัเจนยิ่งขึน้ 
2. เป็นกิจกรรมตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
3.  เ ป็นกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นต่อการด าเนินการทั้งภายนอกและภายใน

สถานศึกษา และทัง้ในและนอกเวลาเรียน 
 
แนวการจดักิจกรรม 
การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความ

เหมาะสมกบับริบทและสภาพของสถานศึกษา ดงันี ้
1. สถานศึกษาส่งเสริมการจดัการเพื่อใหผู้เ้รียนจดัตัง้ชุมนุมหรือชมรมไดอ้ย่างอิสระ 

บนความยืดหยุ่น ทัง้ภายในและภายนอกชัน้เรียน และระยะเวลาการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมอาจ
อยู่ในระยะ 1 ภาคเรียน หรือ 1  ปีการศึกษา ขึน้อยู่ความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 

2. กรณีสถานศึกษาไดม้ีการตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู่แลว้ สถานศึกษาควรพิจารณา
ความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อการเลือกเขา้ร่วมชุมนุม ชมรม 

3. กรณีที่สถานศึกษายังไม่มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนรวมตัว
จัดตั้งชุมนุมชมรม และติดต่อครูที่มีความสนใจเป็นที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันด าเนินกิจกรรมชุมนุม 
ชมรม ตามขอ้ก าหนดภายในของที่สถานศึกษา 

4. ครูที่ปรึกษาสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีการสรุปผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ์เรียนรูร้ะหว่างสมาชิกและเผยแพร่กิจกรรม 

 
เงื่อนไข 
1. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต่ละระดบัชัน้ สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการให้

เป็นตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 
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2. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่ไดร้ะบุไว ้รวมถึงระเบียบของ
ชุมนุม ชมรม และมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามที่ก าหนดไวข้องแต่ละกิจกรรม 

3. สถานศึกษามีรูปแบบของการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
ชุมนุมชมรมอย่างสม่ำเสมอ 

การประเมินกิจกรรม 
การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ

ดา้นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด ดว้ยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริงโดย
ก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

 
แนวการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเ์ป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคใ์หผู้เ้รียน

บ าเพ็ญตน ใหเ้ป็นประโยชนต์่อสังคมในทุกระดับ และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อ
เสริมสรา้งลักษณะนิสัยของผูเ้รียนใหม้ีเห็นอกเห็นใจ มีความน า้ใจ ใหค้วามช่วยเหลือ และมีจิต
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การสรรคส์รา้งสงัคมที่สามารถอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างอย่างมีความสขุ 

หลกัการ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเ์ป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันา

ตนเองตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงพัฒนาการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ เน้นใหค้วามส าคัญทั้งสติปัญญาและค่านิยมต่อสังคมที่เหมาะสม โดยจัด
กิจกรรมที่เกิดจากผู้เรียนผ่านการสร้างสรรค์ รูปแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่าง
หลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงการเห็นต่อประโยชนส์่วนรวมของสงัคมในลกัษณะจิตอาสา 

 
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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2. เพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชนต์ามศกัยภาพและความสนใจในรูปแบบอาสาสมคัร 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู ้ควบคู่ค่านิยมที่เหมาะสม ตามคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4. เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนท์ี่น าไปสู่การมีจิตสาธารณะ 
ขอบข่าย 
เป็นขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม

อาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยผูเ้รียนปฏิบัติดว้ยตนเองทุกขั้นตอนในรูปแบบ
อาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรบัผิดชอบ ความดีงาม มีจิตสาธารณะ และการเห็นต่อประโยชนต์่อ
สงัคม 

 
แนวการจดักิจกรรม 
การจัดกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ มุ่งปลูกฝังค่านิยมส าคญัผ่านการ

กระบวนการร่วมกนัระดมความคิดและวิเคราะหส์ภาพปัญหา รวมถึงกระบวนการด าเนินการในทกุ
ขั้นตอนตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงล าดับสุดท้ายของกระบวนการอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
โดยผูเ้รียนสามารถเลือกการด าเนินการหรือเขา้ร่วมกิจกรรมไดผู้เ้รียน ดงันี ้

1. จดักิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมวิถีชีวิตโรงเรียน) เป็นกิจกรรมที่ผูเ้รียนและครู
ที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันด าเนินการในทุกขั้นตอนที่น าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาใน
สอดคลอ้งกับบริบทภายในของ สถานศึกษาจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่พึ่งประสงคต์่อการอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้น เพื่อประโยชนข์องสังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะขยายขอบเขตจากตัวผูเ้รียนไปสู่สังคมที่อยู่
ภายนอกได ้

2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมที่
ผูเ้รียนไดร้บัการสนับสนุนตามโครงการของกิจกรรม โดยใหก้ารด าเนินการดว้ยความสมัครใจที่
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมในทุกระดบั 

 
แนวการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์มีแนวการจดัดงันี ้
1. จัดกิจกรรมในลักษณะที่ประมวลประสบการณ์ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้า

ด้วยกันผ่านการบูรณาการ เพื่อใหผู้ ้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนรูใ้นแต่กลุ่มสาระการเรียนรูต้ามความเหมาะสมที่สอดคลอ้งในแต่ละกิจกรรม 
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2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู ้เรียนได้
ด  าเนินการในลักษณะโครงการ ที่น าไปสู่ เสนอการต่อสถานศึกษา เพื่อการอนุมัติเพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการจริง ที่มีการระบุระยะเวลาในการเริ่มโครงการและสิน้สดุที่ชดัเจน 

3. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผูเ้รียนไดม้ีการประสานงาน
เพื่อร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่ จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสั งคมและ
สาธารณประโยชน ์โดยสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ดงันี ้

3.1 ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนที่เขา้มาจดักิจกรรมในโรงเรียน 
3.2 ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนที่จดักิจกรรมนอกโรงเรียน 
 
เงื่อนไข 
1. เวลาเขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน  ์ 
2. เกิดจาการที่ผู ้เรียนเป็นผูจ้ัดกิจกรรมด้วยตนเองในทุกขั้นตอน โดยมีครูคอยให้

ค าแนะน า 
3. ผูเ้รียนจะกระท ากิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใ์นลกัษณะ

ใดก็ได้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามบริบทโดยรอบ และขึน้อยู่กับการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา 

 
การประเมินกิจกรรม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมใหค้รบตาม

กรอบเวลาในโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศึกษา ดงันี ้
1. ระดบัประถมศึกษา (ป.1-ป.6) มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง 
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-ม.3) มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมง 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมง 
การประเมินในแต่ละกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์มีผลการประเมินเป็น 

“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดงันี ้
ผ่าน หมายถึง ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/

ชิน้งาน/คณุลกัษณะตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่ผ่าน หมายถึง ผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลา ปฏิบัติกิจกรรมหรือมี

ผลงาน/ชิน้งาน/คณุลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
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ในกรณีที่ผูเ้รียนไม่ผ่าน ครูที่ปรึกษาตอ้งใหผู้เ้รียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมใหค้รบ
ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 
 

4. ความสมัพันธร์ะหวา่งการท างานเป็นทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการการท างานเป็นทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงันี ้

การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนภายในสถานศึกษามีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อน าไปสู่การท างานร่วมกันในการร่วมกันวางแผนก่อนการปฏิบัติจริง
รวมถึงมีการมอบหมายการบริหารการท างานเป็นทีมอย่างชดัเจน  และมีการก าหนดการคงอยู่ของ
สมาชิกภายในทีมในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเหมาะสม (เบญจมาศ วงศพ์ัฒนกุล, 2557) การท างาน
เป็นทีมของครูคือส่วนส าคญั ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การที่กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีการปรบัรูปแบบ
การท างานเป็นทีมให้เหมาะสมต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นจะช่วยสร้างกระบวนการจัด
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอาศยัการร่วมแรงร่วมใจ
ในการท างาน มีการมอบหมายภาระงานและความรบัผิดชอบใหเ้หมาะสมต่อสมาชิกภายในทีม 
สรา้งความไว้วางใจใหเ้กิดแก่สมาชิก ส่งผลให้การท างานร่วมกันเกิดศักยภาพสูงสุดและมุ่งสู่
ผลลพัธข์องความส าเร็จในการจดักิจกรรมที่ไดเ้นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พอ
ชาย พึงไชย (2559, น. 353) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในส่วนของการท างานเป็นทีมของบุคลากรนั้นมีอิทธิพลและส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษานัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวุรรณา 
พงษ์ผ่องพลู (2560, น. 169) ที่ไดศ้ึกษากาารท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่าการท างาน
เป็นทีมขององค์กรนั้นจะไม่สามารถประสบผลส าเร็จไดด้้วยเพียงบุคคลเพียงคนเดียว การจะ
ท างานใหล้ลุ่วงไดน้ัน้ตอ้งประสานความร่วมมือทั้งดา้นความรู ้ความช านาญของแต่ละบุคคล ร่วม
ถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในทีม เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับงานวิจัยของ (คมสัน พรมเสน, 2563) ที่ไดศ้ึกษาการบริหารกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนในโรงเรียนวดัท่าพดู(นครผลประชานุกูล) ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบว่า การร่วมกันระดมความคิดออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่มีการก าหนดบทบาท
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โดยค านึงถึงความช านาญ  และความเหมาะสมต่อความรบัผิดชอบ คือส่วนหนึ่งที่ส  าคัญต่อแนว
ทางการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการการ
ท างานเป็นทีมกบัการด าเนนิงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ทัง้ยงั
มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้การท างานเป็นทีมของครูเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงน าผล
ดังกล่าวไปสู่การท าวิจัยในหัวขอ้การท างานเป็นทีมเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 
5.งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

ผูวิ้จัยไดศ้ึกษางานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทัง้ในและต่างประเทศดงันี ้

 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

ชยัวฒัน ์นนทย์ะโส (2557, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า (1) รูปแบบการท างานเป็นทีมสถานศึกษา เรียงจากค่ามากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
ดา้นความร่วมมือ ดา้นการสื่อสาร ดา้นการประสานงาน ดา้นความคิดสรา้งสรรคท์ี่กา้วหนา้ และ
ดา้นความกา้วหนา้ที่ต่อเนื่อง (2) ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ อยู่ในระดบัมาก เรียงจากค่ามาก
ไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดประเมินผลการเรียน การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  และ(3) รูปแบบการ
ท างานเป็นทีม ดา้นความร่วมมือ ดา้นความคิดสรา้งสรรคท์ี่กา้วหนา้ ดา้นความกา้วหนา้ที่ต่อเนื่อง 
และด้านการประสานงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลบริหารวิชาการ 89 เปอรเ์ซ็นต์ ส่วนด้านการสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ 

พุทธพงศ ์หลักค า (2560, น. 94-99) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ในดา้นการท างานเป็นทีมพบว่า การท างานงานเป็นทีมของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อยู่ใน
ระดับดีมาก เนื่องจากนโยบายการท างานที่สอดรบักับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ในมาตรา 35 ก าหนดใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าใหเ้กิด
สภาพคล่องต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยภาพรวมในประเด็นอภิปรายดงันี ้ (1) ดา้น
การปรบัตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ ์อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มี
ค่าเฉลี่ยนมากสุดสามอันดับแรก คือ ครูสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตาม
สถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ครูสามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างมีความสขุ 
และครูแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสรา้งวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดขึน้ในสถานศึกษา (2) 
ดา้นการแสดงบทบาทผูน้  าหรือผูต้ามที่ดี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียนมากสดุสามอนัดบัแรก คือ ครูไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน กลา้แสดงความคิดเหน็ 
กลา้ตดัสินใจและกลา้ยอมรบัในความผิดพลาดของตน ผูบ้ริหารและครูใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหนา้ที่ของตนอย่างเหมาะสมกับครูท างานร่วมกันตามบทบาทหนา้ที่ที่
ได้รับอย่างเหมาะสม และมีความสุข และครูได้รับบทบาทหรือหน้าที่ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสมและเต็มใจ (3) ดา้นการมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้น เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉล่ียนมากสดุสามอนัดบัแรก คือ ครูมีความตระหนกัในการมีส่วนร่วม
ของท างานเป็นทีมในโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน และครูมีส่วนร่วมในการอภิปราย แลก เปลี่ยนและวางแผน ในการ
บริหารงานของโรงเรียน (4) ดา้นการเผชิญหนา้เพื่อร่วมแกปั้ญหา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉล่ียนมากสดุสามอนัดบัแรก คือ ผูบ้ริหารและครูประชุม ติดตาม และ
ร่วมกนัแกปั้ญหาของทีมมอยู่เสมอ ครูสามารถร่วมมือกันในการแกปั้ญหาของทีมไดอ้ย่างเปิดเผย
และตรงไปตรงมา และผูบ้ริหารรบัฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (5) ดา้น
ความไวว้างใจซึ่งกันและกนั อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยนมาก
สุดสามอันดับแรก คือ ครูไดร้บัความเขา้ใจ และเห็นใจจากเพื่อนร่วมงานภายในทีม เมื่อมีการ
ท างานผิดพลาด ครูแลกเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกภายใน
ทีมงานและ ครูน าขอ้คิดเห็น ขอ้ตกลงและขอ้เสนอแนะของสมาชิกในทีม ไปใชใ้นการแก้ปัญหา
และพัฒนางานอย่างเป็นระบบและจริงจงั กับครูมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ ซึ่งกันละกัน และสามารถ
ใหค้  าปรกึษาไดทุ้กเรื่องอย่างเต็มใจ และ (6) ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ ์อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยนมากสุดสามอันดับแรก คือ ครูมีความขยัน รับผิดชอบ ริเริ่ม
สรา้งสรรคใ์นการพฒันางานใหด้ียิ่งขึน้ ครูใหเ้กียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานใน
โอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมกับครูร่วมกันแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนแนววทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกนัภายในทีม และครูแสดงความชื่นชมยินดีกบัเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ 
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อรุณี เจริญศรี (2555, น. 91 - 93) การบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของโรงเรียนใน
โรงเรียนอ าเภอธาตพุนม ส านักงาน เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เนื่องมาจาก โรงเรียน มีการก าหนด นโยบายการจดักิจกรรมแนะแนวร่วมกบับุคลากร
ในสถานศึกษา ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ คณะกรรมการแนะแนวไวอ้ย่างชัดเจน มีการประชุม
ชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจกบัผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทุก ฝ่าย อีกทัง้รวบรวม วิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบันกัเรียน
เพื่อวางแผนพัฒนาและใหก้ารช่วยเหลือก าหนดปฏิทินการปฏิบตัิงานตลอดปีการศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา แช่มชมดาว (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
สภาพการด าเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนและปัญหา การด าเนินการตามบทบาทของผูเ้กี่ยวขอ้งใน
การจัดกิจกรรมนกัเรียนระดบัประถมศึกษาใน สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรฐั สังกัดส านกังานเขต
พื ้นที่การศึกษาปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการด าเนินการกิจกรรมนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรฐั สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปทุมธานีใน 4 
ดา้น สถานศึกษามีการด าเนินการ ดา้นหลักการจัด กิจกรรมนักเรียนอยู่ ในช่วงรอ้ยละ 82.05 ถึง 
94.87 ดา้นแนวทางการจดักิจกรรมนกัเรียนอยู่ในช่วงรอ้ยละ 89.74 ถึง 95.51 ดา้นขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมนักเรียนอยู่ในช่วง ร้อยละ 77.88 ถึง 90.71 และดา้น การประเมินกิจกรรมนักเรียน อยู่
ในช่วงรอ้ยละ 80.77 ถึง 93.27 

วุฒิชัย แข่งขัน (2559, บทคัดย่อ) จากการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีบทบาทในการบริหารกิจกรรม พัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไป
นอ้ยได ้ดังนี ้1) ดา้นการก าหนดนโยบาย 2) ดา้นการนิเทศ 3) ดา้นการประเมิน และ4) ดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุน 

ธนวัต สมานมิตร (2557, น. 76) พบว่าการศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอไทรงาม สังกดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 มีปัญหาภาพรวมอยูในระดบันอ้ย เนื่องจากปัจจุบนันี ้
ผูบ้ริหารไม่ตระหนกัความส าคญัของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมถึงงบประมาณด าเนินการท่
ไม่เพียงพอต่อการเสริมสรา้งประสิทธิภาพการท างาน โดยเฉพาะดา้นการจดัองคก์ร จากการวิจยั
พบปัญหาการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอไทร
งามสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถม ศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
นอ้ย เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาอันดบั สูงสุด ไดแ้ก่ ทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ
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กิจกรรมของบุคลากรที่รบัไดร้บัมอบหมายเพื่อน าไปสู่การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เนื่องมาจาก
ผู้บริหาร ขาดการผสานความเขา้ใจที่ไปสู่ทิศทางเดียวกันเพื่อการขับเคลื่อการบริหารกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนกบัหน่วยงานและบุคลากรส่วนอ่ืนภายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารขาดการเสริมสรา้งจูง
ใจและ สรา้งขวญัก าลงัใจใหบุ้คลากรที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผูบ้ริหาร
ไม่สรา้งการตระหนกัถึงความส าคญัต่อบทบาทที่ทุกคนรบัผิดชอบ ในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
แก่บุคลากรทุกฝ่าย  

ณัฐวุฒิ ก าป่ันทอง (2559, บทคัดย่อ) พบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู ้เรียนของ
โรงเรียนมัธยม กลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 มีการ
ด าเนินการซึ่งการด าเนินการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในด้านกิจกรรมแนะแนว มีการ
ด าเนินการมาก ซึ่งขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน ส่วนขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนว โดยมีการก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จากการสัมภาษณ์พบว่า 
สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีการท างานเป็นหมู่คณะ ร่วมกัน ท างานเพื่อใหเ้กิด
ความสามคัคี รูจ้กัการปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดแ้ละดา้นกิจกรรมนกัเรียนพบว่า มีการด าเนิน งานมาก 
ซึ่งขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร หรือการประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ ความสนใจและธรรมชาติของผูเ้รียน จากการสมัภาษณพ์บว่า สถานศึกษามีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมด้านกีฬาที่ท าให้ผู ้เ รียนเกิดการพัฒนา ทักษะทางด้านร่างกายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีส่วนในการส่งเสริมการฝึกเป็นผูน้  า ผูต้ามที่ดี แต่ควรมีการ เพิ่มเวลาในการจัด
กิจกรรมใหม้ากขึน้ เพราะบางกิจกรรมมีเวลานอ้ยเกินไป และบางกิจกรรมไม่ตอบสนอง ความ
ตอ้งการของนกั 

 
5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

พิน่ า  ทาริ โค เน่  (Pina Tarricone 2011, pp. 6-7) ได้ศึ กษาองค์ประกอบของ
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมพบว่า ความส าเร็จในของทีมงานที่ท างานร่วมกนัตอ้งประกอบไป
ด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้  (1) มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จและการเป้าหมายร่วมกัน โดยมุ่งเนน้การ
ท างานร่วมในเชิงบวก โดยไม่น าทัศนคติส่วนตัวมาเป็นปัญหาของการท างาน มีการสร้างแรง
บนัดาลใจอย่างแรงกลา้ในการท างานเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายของการท างานร่วมกนั (2) การ
พึ่งพาซึ่งกนัและกนั สมาชิกมีความรบัผิดชอบต่อกนัและกนั โดยความส าเร็จของโครงการขึน้อยู่กบั
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แต่ละทีมผลงานของสมาชิก สมาชิกในทีมเต็มใจเสมอที่จะช่วยเหลือเพื่อนเมื่อพวกเขาประสบ
ปัญหาทีมงานพรอ้มจะระดมสมองเชิงปัญหาเพื่อใหค้วามช่วยเหลือหากถึงคราวจ าเป็น (3) ทกัษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์ มีการยอมรับ และความเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิก 
เคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือเมื่อสมาชิกในทีมเกิดปัญหา  (4) การสื่อสารที่เปิด
กวา้งและขอ้เสนอแนะในเชิงบวก มีการหารือ ใหค้  าปรึกษาในทางสรา้งสรรค ์เพื่อแก้ไขปัญหา ให้
ความส าคัญกับการสื่อสารแบบเปิด และเปิดใจรบัฟังขอ้เสนอแนะจากสมาชิกของทีมเพื่อน าไป
พัฒนางานในความรบัผิดชอบ (5) องคป์ระกอบของทีมที่เหมาะสม มีการคัดเลือกสมาชิกทีมที่
เหมาะสมกับงานที่สอดคลอ้งกบัทักษะเฉพาะดา้นที่แตกต่างระหว่างบุคคล มีการสอนและฝึกหดั
งานก่อนจะมอบหมายใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของสมาชกิแต่ละคน (6) ความมุ่งมั่นต่อกระบวนการ
ของทีมความเป็นผูน้  าและความรบัผิดชอบ  สมาชิกในทีมตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทของ
ทุกคนภายในทีม ผูน้  ามีการวางแผน ติดตามคณุภาพของงาน และมีการตดัสินใจร่วมกบัสมาชิกใน
ทีมเพื่อสรา้งความรบัผิดชอบร่วมกนัต่องานที่ไดร้บัมอบหมาย 

เอ็น. นูวเดอรฮ์าเว่น (N. Noorderhaven, 2016, p. 815) พบว่าการสรา้งทีมสมัพนัธ์
เป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของโครงการมีบทบาทเป็นสื่อกลางในความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นองคก์รที่มุ่งเนน้โครงการจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู ้จัดการโครงการ เช่น ผ่านการเลือกและ
โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าตามที่ระบุโดยการศึกษาเชิงประจักษ์ก่อนหนา้นี ้ สิ่งนี ้จะสร้าง
บรรยากาศการท างานของโครงการที่เอือ้ต่อการสรา้งทีมสัมพันธ์ เช่น การตั้งเป้าหมายโครงการ 
การอธิบายบทบาท ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและเทคนิคการแกปั้ญหา ผูวิ้จยัหวงัว่าการศึกษา
ของเขาจะเป็นแรงบนัดาลใจการวิจยัในอนาคตเกี่ยวกบัการสรา้งทีมงานโครงการและความส าเร็จ
ของโครงการ 

โมฮาหมดั จอรด์ี ้ซาเลน (Mohamad Johdi Salleh, 2014, pp. 524 - 525) ไดศ้ึกษา
การวิเคราะหก์ารรบัรูข้องครูต่อการท างานเป็นทมี พบว่า 5 ปัจจยัที่ส่งผลต่อผลส าเร็จในการท างาน
เป็นทีม คือ (1) การสื่อสารแลกเปลี่ยนที่ชดัเจนและถูกตอ้ง ผ่านการสื่อสารดว้ยวาจาการรบัและให้
ค าแนะน าและขอ้มูล หรือผ่านการสื่อสารที่ไม่ใช่ค  าพดูเช่นการฟังและใหค้วามสนใจจะก่อใหเ้กิด
ความส าเร็จของการท างานเป็นทีม (2) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ในการมีปฏิสมัพนัธแ์บบ
ร่วมมือกบัสมาชิกในทีมคนอ่ืน ๆดว้ยความเคารพและปฏิบตัิต่อผูอ่ื้นความจริงใจ จะสามารถท าให้
งานที่ซบัซอ้นไดร้บัการแกไ้ขอย่างรวดเร็วดว้ยความช่วยเหลือจากสมาชิกในทมี (3) ในดา้นการเป็น
ผูน้  า เป็นสิ่งส าคัญส าหรบัครูการแสดงความเป็นผูน้  าทีมในปัจจุบนัมีความเกี่ยวขอ้งกบับทบาทที่
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เป็นทางการ หากความเป็นผูน้  าที่ไม่มีประสิทธิผลหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในทีม จะส่งผลเสียต่อ
การเรียนรู้แบบมืออาชีพขององค์กร (4) ความรับผิดชอบความรับผิดชอบเนื่องจากปัจจัยที่สี่
หมายถึงตนเองต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อการกระท าของตนต่อสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีมและ
องค์กร ด้วยความรับผิดชอบมาภาระผูกพันและด้วยความมุ่งมั่น  เมื่อสมาชิกแต่ละคนเข้าใจ
บทบาทของเขาในฐานะสมาชิกในทีม ที่อาจส่งผลกระทบต่อทีมในเชิงบวกหรือเชิงลบจะใหค้วาม
ทุ่มเทและความภกัดีอย่างเต็มที่ในขณะที่เขาเขา้ใจว่าการท างานเป็นทีมจะประสบความส าเร็จให้
ประโยชนม์ากมายแก่โรงเรียนในฐานะองคก์ร  และ (5) การประสานที่เป็นหนึ่งเดียวถูกก าหนดโดย
การรวมพลังของสมาชิกในทีมแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร มันเกี่ยวขอ้งกับความ
พยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของสมาชิกแต่ละคนเพื่อใหม้ั่นใจว่าความส าเร็จ
ของการบรรลเุป้าหมายขององคก์รนัน้เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมจากทัง้หมด  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว
ขา้งตน้ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน คือ การ
ก าหนดลักษณะทีมที่เหมาะสม และมีการคัดเลือกสมาชิกทีมที่เหมาะสมกับงานที่สอดคลอ้งกบั
ทักษะเฉพาะดา้นที่แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญของการท างานเป็นทีม ที่จะช่วย
สรา้งกระบวนการจดักิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั และยงั
ส่งผลใหก้ารท างานร่วมกนัเกิดศกัยภาพสงูสดุที่มุ่งสู่ผลลพัธข์องความส าเร็จในการจดักิจกรรมของ
ภายในสถานศึกษา 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยศึกษาเรื่องการท างานเป็นทีมกับที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร เป็น
การวิจัยโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร น ามาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ
พืน้ฐานของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการวิเคราะหส์หสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 
(Multiple Regression Analysis- EnterMethod) น ามาวิเคราะห์เพื่อน ามาวิเคราะห์ศึกษาการ
ท างานเป็นทีมกับที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัย
ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหนา้ที่การสอนในปีการศึกษา 2563 จ านวน 5,895 
คน 

การเลือกลุ่มตัวอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูที่ปฏิบตัิหนา้ที่การสอนในโรงเรียนสังกดัส านักงาน

เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  361 โดยก าหนดตามตารางเครจ
ซี่และมอรแ์กน (Robert V. Krejcie, 1967, p. 608) จากนั้นใชวิ้ธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
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(Multi-stage sampling) ไดแ้ก่ การสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามที่ก าหนด
ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 สดัส่วนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม ผูวิ้จัยได้

สรา้งขึน้ตามแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(Check list) สอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทั่วไป เช่น เพศ อายุ  ระดบัการศึกษาสงูสดุ ประสบการณก์าร
ท างานในสถานศึกษาปัจจุบนั และประสบการณท์ างานในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ตอนที่ 2 การท างานเป็นทีมของขา้ราชการครูของสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ตอนที่  3 การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

2.2 วิธีการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอน ดงันี ้
2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานเป็นทมี 

และการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขนาดกลาง 7 437 24 
ขนาดใหญ ่ 19 1,877 114 
ขนาดใหญ่พิเศษ 24 3,823 223 

รวม 50 6,137  361 
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2.2.2 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศัพทเ์ฉพาะ  
และสรา้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม และ
การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยให้ครอบคลุมเนื ้อหาที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน  ตาม
แบบสอบถามจากต าราของบุญชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) 

2.2.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคมุปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
การใชส้  านวนภาษา ความถูกตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขต และนิยามศพัท ์

2.2.4 น าแบบสอบถามที่ปรบัตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
ส่งให้ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงดา้นเนือ้หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายของการสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) รวมไปถึงความครอบคลุมของข้อค าถามและ
ความชัดเจนทางภาษาโดยค่าดัชนี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยจากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ 
โดยค่าดชันี IOC มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 1 (สอดคลอ้ง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่
สอดคลอ้ง) ถา้ดชันี IOC มีค่าเท่ากบั 1 แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง ค่าดชันี IOC มี
ค่าเท่ากับ -1 แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคลอ้ง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 
แสดงว่าผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นไม่แน่ใจ โดยการก าหนดค่าของความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 
1.00 เป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ซึ่งเครื่องมือของงานวิจยันีม้ีค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม อยู่
ระหว่าง 0.80 - 1.00 

5. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขจนมีความสมบูรณแ์ละมีความเหมาะสมไป
ทดลอง (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่ าง  จ านวน  30 คน  แล้วน า ไปหาความเชื่ อมั่ น  (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .98 โดยไดค้่าความเชื่อมั่นของการท างานเป็นทีม เท่ากบั 
.98และค่าความเชื่อมั่นของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เท่ากบั .98  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มลูตามขัน้ตอน ต่อไปนี ้
3.1 ผูวิ้จัยติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการออกหนังสือถึง

ผูอ้  านวยการเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหใ์น
การตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.2 ผูวิ้จยัเตรียมระบบและช่องทางการเขา้ถึงในการตอบแบบสอบถามออนไลนใ์หพ้รอ้ม
และอ านวยความสะดวกใหก้บัครูในสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการใหข้อ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู  

3.3 ผูวิ้จยัออกแบบส่วนแสดงผลในระบบแบบสอบถามออนไลน ์ เช่น แจง้สถิติ การตอบ
แบบสอบถามแบบอัตโนมัติ โดยผูวิ้จัยจะติดตามและเช็คขอ้มูลการตอบกลับของระบบการตอบ
แบบสอบถามออนไลน ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

3.4 ผู ้วิจัยน าข้อมูลจากระบบแบบสอบถามออนไลน์ที่สมบูรณ์จัดกระท าข้อมูลและ
วิเคราะหข์อ้มลูสถิติ โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 361 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมลูข้อมลู 

ผูวิ้จยัไดด้  าเนินการจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู มีรายละเอียดดงันี  ้
4.1 การจดักระท าขอ้มลู ผูวิ้จยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี  ้
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลจากระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์มาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาลงรหัส (Coding) ทั้ง 4 ตอน โดยเกณฑ์การให้
คะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนที่  2 บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่ อ วิ เคราะห์ข้อ มูลโดย 
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

4.2 การวิเคราะหข์อ้มลู ผูวิ้จยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องวิจยั ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหแ์บบสอบถามขอ้มูลสถานภาพของครู โดยใชส้ถิติวิเคราะหค์่าการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหแ์บบสอบถามการท างานเป็นทีมของข้าราชการครู โดยใชส้ถิติ
วิเคราะหค์่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้นและ
รายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121)   

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการท างานเป็นทีม อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหแ์บบสอบถามการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดย

ใช้สถิติวิเคราะหค์่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นราย
ดา้นและรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

4.51 – 5.00 หมายถึง มีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ 

3.51 – 4.50 หมายถึง มีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดบัปาน

กลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน อยู่ในระดบันอ้ย

ที่สดุ 
4.3 วิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การท างานเป็นทีมกบัที่การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยรวม 
4.4 วิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายระหว่างตวัการท างานเป็นทีมกับการ

ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันา โดยใชก้ารวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์ัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้(ชูศรี วงศ์
รตันะ, 2541, น. 79)  

สงูกว่า .90   มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัสงูมาก 
.71 - .90  มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัสงู 
.30 - .70  มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัปานกลาง 
ต ่ากว่า .30  มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัต ่า 
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.00   ไม่มีความสมัพนัธก์นั 
4.5 วิเคราะหก์ารท างานเป็นทีมกบัที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis – Enter 
Method) 

 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

5.1 สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมอื 
5.1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence) 
5.1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ 
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 

5.2 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.2.1 สถิติพรรณนา 
5.2.1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.2.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
5.2.1.3 การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
5.2.1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
5.2.2 สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
5.2 .2 .1 ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น  

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
5.2.2.2 สถิติ วิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple 

Regression Analysis – Enter Method) 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง  การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผูเ้ก็บขอ้มูล
จากครูที่ปฏิบตัิหนา้ที่การสอนในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ปี
การศึกษา 2563 ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 361 คน  ผู ้วิจัยจึงขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงัต่อไปนี ้
 
1. สัญลักษณท่ี์ใช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกนัในการแปล 
ความหมาย ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูวิ้จัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

�̅� แทน  ค่าเฉล่ีย 
N แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F แทน ค่าสถิติที่ใชใ้น F-distribution 
SS แทน      ผลบวกก าลงัสองของผลบวกของคะแนน (sum of square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสองของผลบวกของคะแนน (mean of square) 
df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
Sig. แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
R แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณู 
𝑅2 แทน อ านาจหรือประสิทธิภาพการพยากรณ ์

𝑅𝑑
2 แทน อ านาจหรือประสิทธิภาพการพยากรณ ์(ปรบัปรุง) 

b แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ ์ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนดิบ 
β แทน ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ ์ซึ่งอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
SEest แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์
SE.b แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ ์
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Y′ แทน การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครในรูปคะแนนดิบที่ไดจ้ากการ
พยากรณ ์

𝑍𝑦′ แทน การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครในรูปคะแนนมาตรฐานที่ไดร้บั
จากการพยากรณ ์

 Y แทน   การด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

Y1 แทน ดา้นกิจกรรมแนะแนว 
Y2 แทน ดา้นกิจกรรมนกัเรียน 
Y3 แทน ดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์
X แทน การท างานเป็นทีม 
X1 แทน ดา้นทีมแกปั้ญหา 

X2 แทน ดา้นทีมบริหารตนเอง   
X3 แทน ดา้นทีมขา้มสายงาน  
X4 แทน ดา้นทีมเสมือนจริง  
 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาปัจจุบนั และประสบการณ์ในการท างานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผล
ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ขอ้มูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 

 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

        1.ชาย 86 23.8 
        2.หญิง 275 76.2 

รวม 361 100.0 
อายุ   

      1.นอ้ยกว่า 30 ปี   48 13.3 
      2.30 – 40 ปี   117 32.4 
      3.41 – 50 ปี 136 37.7 
      4.51 ปีขึน้ไป 60 16.6 

รวม 361 100.0 
ระดบัการศึกษา   
     1.ปริญญาตรี 220 60.9 
     2.ปริญญาโท 113 31.3 
     3.ปริญญาเอก 28 7.8 

รวม 361 100.0 
ประสบการณก์ารท างาน   

    1.นอ้ยกว่า 5 ปี 77 21.3 
    2.6 – 10 ปี 94 26.1 
    3.11 – 15 ปี 98 27.1 
    4.16 ปีขึน้ไป 92 25.5 

รวม 361 100.0 
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ตาราง 4 (ต่อ)   

 
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเพศหญิง จ านวน 275 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.2 และ

เพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.8 ตามล าดบั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 41-50  ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.7 รองลงมา 

30-40 ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.4  51 ปีขึน้ไป จ านวน 60 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.6 
และนอ้ยกว่า 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา คือ ปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
60.9 รองลงมา ปริญญาโท จ านวน 113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.3 และปริญญาเอก จ านวน 28 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.8 ตามล าดบั  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน คือ 11-15 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 27.1 รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.1 มี
ประสบการณก์ารท างาน 16 ปีขึน้ไป จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 และมีประสบการณก์าร
ท างาน นอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.3 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณก์ารท างานในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน คือ 3-5 
ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.8 รองลงมามีประสบการณก์ารท างานในกลุ่มกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 6-10 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.3 มีประสบการณ์การท างานในกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 1-2 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.0 และมีประสบการณ์การท างานในกลุ่ม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 11 ปีขึน้ไป จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.9 ตามล าดบั 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณก์ารท างานในกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   
   1. 1 – 3 ปี 94 26.0 
   2. 3 – 5 ปี 104 28.8 
   3. 6 – 10 ปี 102 28.3 
   4. 11 ปี ขึน้ไป 61 16.9 

รวม 361 100 
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ตอนที่ 2  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีมและการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ดงัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในตารางที่ 5-17 

ตาราง 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีมแยกตามรายดา้น 

ข้อ การท างานเป็นทีม �̅� S.D ระดับ 
1 รูปแบบทีมแกปั้ญหา 4.17 0.42 มาก 
2 รูปแบบทีมบรหิารตนเอง 4.36 0.42 มาก 
3 รูปแบบทีมขา้มสายงาน 4.27 0.48 มาก 
4 รูปแบบทีมเสมือนจรงิ 3.82 0.61 มาก 
 รวม 4.16 0.45 มาก 

  
จากตารางที่  5 พบว่า  ระดับการท างานเป็นทีมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.45 พบว่า เมื่อพิจารณารายรูปแบบ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกรูปแบบ โดยเรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ รูปแบบทีม
บริหารตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 
รองลงมา คือ รูปแบบทีมข้ามสายงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.48 รูปแบบทีมแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.42 และดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ ดา้นทีมเสมือนจริง อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61  

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม ดา้นทีมแกปั้ญหา แยกตาม
รายขอ้ 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมแกปั้ญหา) 

�̅� S.D ระดับ 

1 คณะท างานของท่านมีการน าปัญหาหรืออปุสรรคแจง้ให้
ผูบ้ริหารรบัทราบ 

4.48 
 

0.51 มาก 

2 คณะท างานของท่านประชุมและวางแผนก่อนการด าเนินการ 4.50 0.50 มากที่สดุ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมแกปั้ญหา) 

�̅� S.D ระดับ 

3 คณะท างานของท่านมีการให้ค  าแนะน าและค าปรึกษา
ระหว่างกนัเมื่อพบปัญหาหรืออปุสรรคในการด าเนินงาน 

4.01 0.13 มาก 

4 คณะท างานของท่านมีการขอค าแนะน าและค าปรึกษา
จากผู้บริหารหรือผู ้มีประสบการณ์เมื่อพบปัญหาหรือ
อปุสรรคในการด าเนินงาน 

4.25 0.83 มาก 

5 คณะท างานของท่านมีการคาดการณ์ถึงปัญหาและ
อปุสรรคที่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างาน 

4.00 0.71 มาก 

6 คณะท างานของท่านมีการป้องกันการก่อให้เกิดของ
ปัญหาและอปุสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างาน 

4.02 0.17 มาก 

7 คณะท างานของท่านมีการคน้หาปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหา
และอปุสรรคระหว่างการท างาน 

4.49 0.51 มาก 

8 คณะท างานของท่านมีการคน้หาปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหา
และอปุสรรคเมื่อเสร็จสิน้การท างาน 

3.79 0.48 มาก 

9 คณะท างานของท่านมีการน าผลลัพธ์ของการปฏิบัติมา
ปรบัปรุงขอ้บกพร่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา 

4.00 0.71 มาก 

 รวม 4.17 0.42 มาก 

 
จากตารางที่  6  พบว่า  ระดบัการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมแกปั้ญหาของโรงเรียนสงักดั

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือ คณะท างานของท่านประชุม
และวางแผนก่อนการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 
คณะท างานของท่านมีการค้นหาปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการท างาน  มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 และคณะท างานของท่านมีการน า
ปัญหาหรืออปุสรรคแจง้ใหผู้บ้ริหารรบัทราบ 4.48  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 ตามล าดบั 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม ดา้นทีมบริหารตนเอง  แยก
ตามรายขอ้ 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมบริหารตนเอง) 

�̅� S.D ระดับ 

1 คณะท างานของท่านมีการแบง่บทบาท หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบทีช่ดัเจน 

4.25 0.44 มาก 

2 คณะท างานของท่านไดร้บัการเอือ้อ านาจจาก
ผูบ้ริหารใหส้มาชิกในทีมมีสิทธิใน การใชด้ลุยพินจิ
เพื่อการตดัสินใจ 

4.23 0.46 มาก 

3 คณะท างานของท่านมีความรบัผิดชอบต่อการ
ปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีอิสระในการ
จดัการอย่างสมบูรณเ์พื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

4.49 0.51 มาก 

4 คณะท างานของท่านมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของการท างาน 

4.24 0.45 มาก 

5 คณะท างานของท่านมีส่วนร่วมต่อการประเมนิผล
การปฏิบตัิงานของตนเองและผูร้่วมคณะท างาน 

4.48 0.52 มาก 

6 คณะท างานของท่านมีลกัษณะความช านาญเฉพาะ
ดา้นที่คลา้ยคลึงกนั 

4.24 0.44 มาก 

7 คณะท างานของท่านสามารถทีจ่ะคดัเลือกสมาชิกผู ้
ร่วมทีมได ้

4.48 0.54 มาก 

8 คณะท างานของท่านมีการท างานที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การควบคมุจากฝ่ายบริหาร 

4.48 0.52 มาก 

 รวม 4.36 0.42 มาก 
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จากตารางที่  7  พบว่า  ระดับการท างานเป็นทีม รูปแบบทีมบริหารตนเองของโรงเรียน
สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือ คณะท างานของท่านมี
ความรบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีอิสระในการจดัการอย่างสมบูรณเ์พื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51  
คณะท างานของท่านมีส่วนร่วมต่อการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและผูร้่วมคณะท างาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52  และคณะท างานของท่านมีการ
ท างานที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมจากฝ่ายบริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.52  ตามล าดบั 
 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม ดา้นทีมขา้มสายงาน  แยก
ตามรายขอ้ 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมขา้มสายงาน) 

�̅� S.D ระดับ 

1 คณะท างานของท่านเกิดจากการรวมกลุ่มเพียงชั่วคราว 4.25 0.45 มาก 
2 คณะท างานของท่านประกอบดว้ยสมาชกิที่มี ต าแหน่ง

ระดบัเดยีวกนัในสถานศึกษาแต่มาจากคนละกลุ่มงาน 
4.24 0.46 มาก 

3 คณะท างานของท่านมีวิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่างและ
หลากหลาย 

4.48 0.53 มาก 

4 คณะท างานของท่านมีลกัษณะความสามารถและความ
ช านาญเฉพาะดา้นที่แตกต่างกนั 

4.24 0.48 มาก 

5 คณะท างานของท่านมีการมอบหมายงานและก าหนด 
บทบาทหนา้ที่ ตามความสามารถและความช านาญ
เฉพาะดา้นของสมาชกิ 

4.24 0.44 มาก 

6 คณะท างานของท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความ
ไวว้างใจเพื่อสรา้งการท างานเป็นทีม 

4.47 0.55 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมขา้มสายงาน) 

�̅� S.D ระดับ 

7 คณะท างานของท่านมักได้รับมอบหมายงานที่มี
ลกัษณะของงานที่มีความซบัซอ้น 

4.01 0.70 มาก 

8 คณะท า ง านของท่ านมี ก า รท า ง าน ใน รู ป แบบ
คณะกรรมการ 

4.25 0.83 มาก 

9 คณะท างานของท่านมีการท างานในลักษณะภารกิจที่
เฉพาะเจาะจง 

4.24 0.83 มาก 

 รวม 4.27 0.48 มาก 

 
จากตารางที่  8 พบว่า  ระดับการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมขา้มสายงานของโรงเรียน

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.48 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือ คณะท างานของท่านมี
วิธีการแกปั้ญหาที่แตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.48 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.53  คณะท างานของท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความไวว้างใจเพื่อสรา้ง
การท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 และคณะท างาน
ของท่านเกิดจากการรวมกลุ่มเพียงชั่วคราวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.45 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม ดา้นทีมเสมือนจริง  แยกตาม
รายขอ้ 

ข้อ การท างานเป็นทีม 
(รูปแบบทีมเสมือนจริง) 

�̅� S.D ระดับ 

1 คณะท างานของท่านท างานอาศยัความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ี

4.25 0.83 มาก 

2 คณะท างานของท่านมีการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลย ี 4.01 0.71 มาก 
3 คณะท างานของท่านมีความยดืหยุน่สงูต่อการสื่อสาร 4.25 0.82 มาก 
4 คณะท างานของท่านมีทกัษะทางเทคโนโลย ี 4.24 0.82 มาก 
5 คณะท างานของท่านสามารถท างานไดแ้มไ้ม่มีการพบเจอกนั 4.24 0.84 มาก 
6 คณะท างานของท่านสามารถท างานไดโ้ดยปราศจากอปุสรรค

ทางภูมิศาสตร ์
4.25 0.84 มาก 

7 คณะท างานของท่านมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมค่อนขา้งต ่า 1.51 0.51 นอ้ย 
 รวม 3.82 0.61 มาก 

 
จากตารางที่  9  พบว่า  ระดับการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมเสมือนจริงของโรงเรียน

สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ คณะท างานของท่าน
มีความยืดหยุ่นสงูต่อการสื่อสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.82 คณะท างานของท่านท างานอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.83  และคณะท างานของท่านสามารถท างานได้โดย
ปราศจากอุปสรรคทางภูมิศาสตรม์ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 
ตามล าดบั  
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ตาราง 10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
แยกตามรายดา้น 

ล าดบั การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน �̅� S.D ระดับ 
1 ดา้นกิจกรรมแนะแนว 4.31 0.51 มาก 
2 ดา้นกิจกรรมนกัเรียน    
2.1 กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี 4.19 0.52 มาก 
2.2 กิจกรรมยุวกาชาด 4.34 0.40 มาก 
2.3 กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์ 4.22 0.74 มาก 
2.4 กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 4.25 0.44 มาก 
2.5 กิจกรรมชมรม / ชุมนุม 4.28 0.42 มาก 

 รวมกิจกรรมนกัเรยีน 5 ดา้น 4.26 0.48 มาก 
3. ดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 4.26 0.63 มาก 
 รวม 4.27 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  10  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ ดา้นกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51 รองลงมา คือ ดา้นกิจกรรมนกัเรียน อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสุด คือ ดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 

 
 
 
 

 



  

 
 

108 

ตาราง 11ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมแนะแนว แยกตามรายขอ้ 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมแนะแนว) 

�̅� S.D ระดับ 

1 คน้หาสิ่งทีเ่ป็นปัญหาและความเป็นปัจเจกบคุคลของผูเ้รียน 4.23 0.47 มาก 
2 ก าหนดแนวทางของการจดักิจกรรมแนะแนวร่วมกบับุคลากรใน

สถานศึกษา 
4.48 0.55 มาก 

3 คณะกรรมการแนะแนวมีการก าหนดความรบัผิดชอบของไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

4.23 0.50 มาก 

4 ประชุมชีแ้จง ท าความเขา้ใจกบับคุลากรทกุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 4.47 0.57 มาก 
5 รวบรวม วิเคราะหข์อ้มลู ที่เกี่ยวขอ้งผูเ้รียนเพื่อวางแนวทาง ส่งเสริม

และใหก้ารสนบัสนนุ 
4.23 0.49 มาก 

6 มีการระบุการปฏิบตัิงานในปฏิทินตลอดปีการศึกษา 4.48 0.55 มาก 
7 มีการสนบัสนนุ อปุกรณ ์วสัด ุและครุภณัฑ ์ทีเ่อือ้ต่อการจดักิจกรรม

แนะแนว 
4.49 0.54 มาก 

8 มีการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อส่งเสริมการด าเนนิงานแนะแนว 
อย่างเหมาะสม 

4.25 0.48 มาก 

9 วิทยากรภายนอกมีส่วนร่วมในการจดักจิกรรมแนะแนว 4.24 0.48 มาก 
10 มีบริการใหค้  าปรกึษาแก่ผูเ้รียนเป็นเป็นกลุ่มและรายบุคคล 4.48 0.54 มาก 
11 ส่งเสริมการป้องกนัดแูลช่วยเหลือนกัเรียนผ่านการเยี่ยมบา้น 4.24 0.47 มาก 
12 มีการแนะแนวในแนวทางเพื่อพฒันาบุคลิกภาพแกน่กัเรยีน 4.23 0.47 มาก 
13 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อต่อยอดทางการศึกษาและอาชพีแก่นกัเรียน 4.47 0.55 มาก 
14 ร่วมมือกบัผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการ ใหค้  าปรกึษา เพื่อป้องกนั และ

เสริมสรา้งนกัเรียน 
3.99 0.73 มาก 

15 สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการอบรม สมัมนา เพื่อเสริมมาสรา้ง 
ทกัษะและความรูด้า้นการแนะแนว 

4.24 0.84 มาก 

16 ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานแนะแนวใหแ้ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่าย 

4.23 0.86 มาก 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมแนะแนว) 

�̅� S.D ระดับ 

17 มีการใชผ้ลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพฒันางานแนะแนว 4.24 0.84 มาก 

 รวม 4.31 0.51 มาก 

 
จากตารางที่  11 พบว่า  ระดับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ด้านกิจกรรมแนะแนวของ

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณารายขอ้
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการ
สนบัสนุน อปุกรณ ์วสัด ุและครุภณัฑ ์ที่เอือ้ต่อการจดักิจกรรมแนะแนวอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 มีบริการใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียนเป็นเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล   มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 และมีการระบุการ
ปฏิบตัิงานในปฏิทินตลอดปีการศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.55 ตามล าดบั 

 

ตาราง 12 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารี ) 

�̅� S.D ระดับ 

1 ด าเนินกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

3.99 0.72 มาก 

2 จดัรูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งขอ้ก าหนดของคณะ
ลกูเสือแห่งชาต ิ

4.23 0.86 มาก 

3 บุคลากรมีบทบาททีช่ดัเจนและมีส่วนเกี่ยวขอ้งในการวางแผนการจดั
กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี 

4.22 0.85 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ) 

�̅� S.D ระดับ 

4 มีการจัดตั้งกองลูกเสือที่ถูกตอ้งตามข้อก าหนดของคณะลูกเสือแห่งชาติใน
สถานศึกษา 

4.23 0.84 มาก 

5 มีการแต่งตัง้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือที่สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในกองลกูเสอื 4.23 0.85 มาก 
6 สนบัสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรวิชา ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ 

ขัน้ความรูร้ะดบัต่างๆ 
4.47 0.55 มาก 

7 มีการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรม ลกูเสือ เนตรนารี อย่างเหมาะสม 

4.47 0.57 มาก 

8 มีการสนบัสนุน อปุกรณ ์วสัด ุและครุภณัฑ ์ที่เอือ้ต่อจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนลกูเสือ - เนตรนารี อย่างเพียงพอ 

4.47 0.55 มาก 

9 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนโดยการเปิดและปิดการ
ประชุมกอง 

3.99 0.19 มาก 

10 จดัใหม้ีการด าเนินการอยู่ค่ายพกัแรมและเดินทางไกลของ ลกูเสือ เนตรนารี 4.24 0.84 มาก 
11 มีการส่งเสริมใหล้กูเสือ เนตรนารีท ากิจกรรมร่วมกนัในวนัส าคญัของ ลกูเสือ 3.99 0.73 มาก 
12 มีการด าเนินการใหลู้กเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชนใ์นชุมชนและสังคม

โดยรอบ 
3.99 0.20 มาก 

13 ระดมทรพัยากรภายในชุมชน ที่เป็นประโยชนต์่อการจดั กิจกรรมลกูเสือ เนตร
นาร ี

4.48 0.54 มาก 

14 วดัผลและประเมินผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง 3.75 0.47 มาก 
15 น าผลการประเมินไปใชพ้ฒันางานกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี 3.99 0.73 มาก 
16 ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ ที่มีผลการปฏิบัติงาน

ดีเด่น 
4.24 0.44 มาก 

 รวม 4.19 0.52 มาก 

 
จากตารางที่  12  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน

กิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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กรุงเทพมหานคร  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือระดมทรพัยากรภายใน
ชุมชน ที่เป็นประโยชนต์่อการจดั กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ  0.54 สนับสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชา ผูบ้ังคับบัญชา
ลกูเสือ ขัน้ความรูร้ะดบัต่างๆ,มีการสนบัสนุน อปุกรณ ์วสัด ุและครุภณัฑ ์ที่เอือ้ต่อจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.55 และสนบัสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรวิชา ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ ขัน้
ความรูร้ะดบัต่างๆมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 ตามล าดบั 

ตาราง 13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมยุวกาชาด 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมยุวกาชาด ) 

�̅� S.D ระดับ 

1 ด าเนินกิจกรรมสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดักจิกรรมยุวกาชาด 4.24 0.48 มาก 
2 มีการก าหนดของบทบาทและหนา้ที่ของบุคลากรที่รบัผิดชอบกิจกรรม

ไวอ้ย่างชดัเจน 
4.49 0.51 มาก 

3 ประชุมชีแ้จง ท าความเขา้ใจต่อหลกัการของกิจกรรมยุวกาชาดกบั
บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

4.24 0.46 มาก 

4 สนบัสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมในระดบัต่างๆตามหลกัสตูร ของ
กิจกรรมยุวกาชาด 

4.48 0.52 มาก 

5 มีการจดัตัง้หมู่และกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา 4.24 0.47 มาก 
6 ด าเนินการตามขัน้ตอนการเปิด - ปิด กจิกรรมยุวกาชาดไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 
4.48 0.53 มาก 

7 จดักจิกรรมยุวกาชาดที่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง 4.49 0.52 มาก 
8 ด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดตรงตามเนือ้หาทีห่ลกัสตูรก าหนดโดย

สอดคลอ้งหลกักาชาด 
4.24 0.44 มาก 

9 สนบัสนุน การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งต่อการด าเนินงาน
กิจกรรมยุวกาชาด 

4.25 0.46 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ)   

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมยุว

กาชาด ) 

�̅� S.D ระดับ 

10 นิเทศและติดตาม การด าเนินการกิจกรรมยุวกาชาด อย่างเป็น
ระบบ 

4.48 0.55 มาก 

11 ประเมินผลการด าเนินการดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 4.25 0.45 มาก 
12 พฒันาวิธีการสอนตามหลกัการยุวกาชาดไดอ้ย่าง เหมาะสม 4.24 0.45 มาก 

 รวม 4.34 0.40 มาก 

 
 

จากตารางที่  13  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน
กิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมยุวกาชาด โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.34  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.40 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุก
ขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือ มีการก าหนดของบทบาทและหนา้ที่
ของบุคลากรที่รบัผิดชอบกิจกรรมไวอ้ย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.51 จัดกิจกรรมยุวกาชาดที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52  และสนับสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมในระดับต่างๆตาม
หลกัสตูร ของกิจกรรมยุวกาชาด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 
ตามล าดบั 
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ตาราง 14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรม

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์) 

�̅� S.D ระดับ 

1 สนบัสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา เขา้รบัการการ
อบรมเป็นหวัหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์

4.49 0.51 มาก 

2 มีการขอจดัตัง้หมวดผูบ้  าเพญ็ประโยชนจ์ากสมาคม ผู ้
บ  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งประเทศไทย 

3.99 0.72 มาก 

3 บุคลากรถูกก าหนดบทบาทไวอ้ย่างชดัเจน 4.24 0.84 มาก 
4 จดักจิกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์ที่สอดคลอ้งกบักิจกรรม

ของเด็กผูห้ญิงและเยาวสตรี 
4.24 0.85 มาก 

5 ผสานความร่วมมือกบัฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดักจิกรรม 
เพื่อบรรลวุตัถุประสงค ์

4.25 0.83 มาก 

6 การประเมินกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรม 

4.00 0.71 มาก 

7 ประเมินกิจกรรมตามสภาพจริงต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม 4.25 0.83 มาก 
8 การประเมินกิจกรรมไดร้บัความร่วมมือจากผูป้กครอง 4.25 0.82 มาก 
9 วดัผลและประเมินผลโดย ครอบคลมุทัง้ดา้นร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา และ คณุธรรมของผูเ้รียน 
4.25 0.84 มาก 

 รวม 4.22 0.74 มาก 

 
จากตารางที่  14  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน

กิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.74  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สนับสนุนบุคลากรภายใน
สถานศึกษา เขา้รบัการการอบรมเป็นหัวหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51  การประเมินกิจกรรมไดร้บัความร่วมมือจากผูป้กครอง มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 และประเมินกิจกรรมตามสภาพ
จริงต่อการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.83 
ตามล าดบั 

ตาราง 15 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร ) 

�̅� S.D ระดับ 

1 ส่งบุคลากรภายในสถานศกึษา เขา้รบัการการอบรมเป็นผู้
ก ากบันกัศึกษาวิชาทหาร 

4.26 0.83 มาก 

2 จดักจิกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งเสริมความจงรกัรกัภกัดี 
สามารถที่จะเสียสละ และอทุิศกายและใจ ใหก้บัชาต ิ

4.49 0.51 มาก 

3 มีการขอเปิดรบันกัศึกษาวิชาทหาร จากหน่วยบญัชาการ
ก าลงัส ารอง กองทพับก กระทรวงกลาโหม 

4.48 0.54 มาก 

4 จดักจิกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะทางร่างกายใหน้กัศกึษาวิชา
ทหารผ่านเกณฑต์ามทีก่  าหนด 

4.50 0.51 มากที่สดุ 

5 มีการด าเนนิกจิกรรมอนัเป็นประโยชนต์่อสาธารณะชน
อย่างกวา้งขวาง จริงจงั และต่อเนื่อง 

4.01 0.12 มาก 

6 บุคลากรถูกก าหนดบทบาทไวอ้ย่างชดัเจน 4.25 0.83 มาก 
7 มีการประเมนิผลตามสภาพจริงทีห่ลากหลาย 4.02 0.71 มาก 
8 การประเมินกิจกรรมไดร้บัความร่วมมือจากผูเ้กี่ยวขอ้งทกุ

ฝ่าย 
4.02 0.15 มาก 

 รวม 4.25 0.44 มาก 

 
จากตารางที่  15  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน

กิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.44  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ใน
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ระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล าดับแรก คือ จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สมรรถนะทางร่างกายใหน้กัศึกษาวิชาทหารผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51  จัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งเสริมความจงรกัรักภักดี 
สามารถที่จะเสียสละ และอุทิศกายและใจ ให้กับชาติ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.51 และมีการขอเปิดรบันกัศึกษาวิชาทหาร จากหน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง 
กองทพับก กระทรวงกลาโหม 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 ตามล าดบั 
 

ตาราง 16 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมนกัเรียน  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมชุมนุม/

ชมรม) 

�̅� S.D ระดับ 

1 ก าหนดขอบเขตของกจิกรรมอย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความสนใจ ของ
ผูเ้รียน 

4.48 0.54 มาก 

2 ประชุมชีแ้จงแนวทางการจดักิจกรรมอย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความ
สนใจ แก่คณะครูและนกัเรียน 

3.76 0.45 มาก 

3 สรา้งระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อเป็นแนวทางของการด าเนินงาน 4.00 0.70 มาก 
4 จดับุคลากรใหเ้ป็นที่ปรกึษาของกิจกรรมโดยสอดคลอ้งกบัความรู้

ความสามารถ 
4.23 0.48 มาก 

5 สรา้งแนวปฏิบตัิการจดัตัง้ชุมนุมหรือชมรมอย่างชดัเจน 4.24 0.46 มาก 
6 คณะกรรมการบรหิารชุมนุมหรือชมรมมาจากการเลือกตัง้ 4.48 0.53 มาก 
7 ปฐมนเิทศผูเ้รียนใหร้บัรูถ้ึงจุดประสงคแ์ละ แนวปฏิบตัิกจิกรรมนกัเรียน 4.25 0.44 มาก 
8 จดักจิกรรมทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมโดยมีการ

สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในกจิกรรมทีจ่ดัใหผู้เ้รียน 
4.48 0.51 มาก 

9 ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอรบัการสนบัสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรม 

4.24 0.43 มาก 

 



  

 
 

116 

ตาราง 16 (ต่อ) 

ข้อ การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมนักเรียน แยกตามรายข้อของกิจกรรมชุมนุม/

ชมรม) 

�̅� S.D ระดับ 

10 ผลการปฏิบตัิงานของชุมนุมหรือชมรมมีการติดตาม และนิเทศ 4.49 0.51 มาก 
11 มีการประเมินผลการปฏิบตัิติงาน ก่อน - ระหว่างและหลงัการปฏิบตัิ 4.49 0.50 มาก 
12 รายงานผลการปฏิบตัิต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 4.25 0.44 มาก 
13 น าผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการด าเนินงานกิจกรรม 4.24 0.44 มาก 

 รวม 4.28 0.42 มาก 

 
จากตารางที่  16  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน

กิจกรรมนัก เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานคร  แยกตามรายขอ้ของกิจกรรมกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.42 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบั
มากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ก่อน – ระหว่างและหลังการปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ  0.50 ผลการปฏิบัติงานของชุมนุมหรือชมรมมีการติดตาม และนิเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.51  และคณะกรรมการบริหารชุมนุมหรือชมรมมาจากการ
เลือกตัง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.53 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ แยกตามรายขอ้ 

 

ข้อ    การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน)์ 

�̅� S.D ระดับ 

1 จดักจิกรรมที่มุง่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามความสามารถและเต็ม
ตามศกัยภาพ 

4.48 0.52 มาก 

2 จดักจิกรรมในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอ์ย่างหลากหลาย
รูปแบบ 

4.24 0.45 มาก 

3 มีการส่งเสริมการจดักจิกรรมทีป่ลกูฝังถงึการเห็นต่อประโยชนส์่วนรวมของ
สงัคมในลกัษณะจิตอาสา 

4.23 0.48 มาก 

4 ก าหนดขอบเขตของกจิกรรมอย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความสนใจ ของผูเ้รียน 4.48 0.54 มาก 
5 ประชุมชีแ้จงแนวทางการจดักิจกรรมอย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความสนใจ แก่

คณะครูและนกัเรียน 
4.00 0.71 มาก 

6 สรา้งระเบียบ ขอ้บงัคบัเพื่อเป็นแนวทางของการด าเนินงาน 4.26 0.83 มาก 
7 ปฐมนเิทศผูเ้รียนใหร้บัรูถ้ึงจุดประสงคแ์ละ แนวปฏิบตัิกจิกรรมเพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์
4.23 0.84 มาก 

8 คณะกรรมการบรหิารกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชนม์าจากการ
เลือกตัง้ 

4.24 0.85 มาก 

9 ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอรบัการสนบัสนุนการด าเนินงานกจิกรรม 4.01 0.71 มาก 
10 ผลการปฏิบตัิงานกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชนม์ีการติดตาม 

และนิเทศ 
4.25 0.83 มาก 

11 มีการประเมนิผลการปฏิบตัิติงาน ก่อน - ระหว่างและหลงัการปฏิบตั ิ 4.24 0.84 มาก 
12 มีการประเมนิผลตามสภาพจริงทีห่ลากหลาย 4.26 0.83 มาก 
13 รายงานผลการปฏิบตัิต่อทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 4.25 0.84 มาก 
14 น าผลการประเมนิไปใชพ้ฒันาการด าเนนิงานกิจกรรม 4.49 0.52 มาก 
 รวม 4.26 0.63 มาก 
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จากตารางที่  17  พบว่า  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.63  เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล าดบัแรก คือ น าผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการด าเนินงานกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พัฒนาตนเองตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.52 และก าหนดขอบเขตของกิจกรรมอย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความสนใจ ของ
ผูเ้รียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54 

 
ตอนที่  3 ผลการวิเคราะหข์องความสัมพันธข์องการท างานเป็นทีมและการด าเนินงาน

ของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงัแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในตารางที่ 18  

ตาราง 18 ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียน 

ล าดบั การท างานเป็นทีม การด าเนินงานของกลุม่กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 ดา้นทีมแกปั้ญหา 0.795* 
2 ดา้นทีมบรหิารตนเอง 0.927* 
3 ดา้นทีมขา้มสายงาน 0.974* 
4 ดา้นทีมเสมือนจริง 0.937* 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
จากตารางที่ 18 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีม ดา้นทีม

แก้ปัญหา ดา้นทีมบริหารตนเอง ดา้นทีมขา้มสายงานและดา้นทีมเสมือนจริงกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขต 
2 กรุงเทพมหานคร มีค่าอยู่ระหว่าง 0.795-0.974 และเมื่อพิจารณาการท างานทีมและการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แต่ละดา้น ดงันี ้

การท างานเป็นทีม ดา้นทีมแกปั้ญหา มีความสมัพนัธก์บัการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เ รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
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กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 
0.795 

การท างานเป็นทีม ด้านทีมบริหารตนเอง มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 
0.927 

การท างานเป็นทีม ด้านทีมข้ามสายงาน มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 
0.974 

การท างานเป็นทีม ด้านทีมเสมือนจริง มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 
0.937 
 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหก์ารท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ดงั
แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูในตารางที่ 19-20  

ตาราง 19 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครโดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression วิธี Enter 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F p 
Regression 96.203                                                                 3 32.068 3269.218 < 0.001 
Residual  3.502                                                                                                  357 0.010   
Total 99.704 360    

*มีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 19 พบว่า การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระอย่างนอ้ย 1 ตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณูไดด้งันี ้

ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครโดยใชวิ้ธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
แบบ Enter 

ตัวแปรพยากรณ ์ การด าเนินงานกลุม่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

 

B SEb β T p 
ค่าคงที ่ -0.219 0.058  -3.765 < 0.001 
ดา้นทีมแกปั้ญหา (X1) 0.133 0.027 0.107 4.849 < 0.001 
ดา้นทีมบรหิารตนเอง (X2) 0.476 0.037 0.377 12.961 < 0.001 
ดา้นทีมเสมือนจริง (X4) 0.487 0.015 0.565 32.220 < 0.001 
r                                       =                       0.982     
R2                                    = 0.965     
Adjusted R2                     = 0.965     
SE                                    = 0.09904     

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 20 ก่อนท าการการวิเคราะหพ์หุคณู ไดท้ าการทดสอบความไม่สัมพนัธ์ของ
ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ค่า Variance inflation factor 
(VIF) ทุกตัวมีค่านอ้ยกว่า 10 และค่า Tolerance ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.1 แสดงใหเ้ห็นว่าตัวแปร
อิสระที่ไดท้ าการวิเคราะห ์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity ขอ้มูล
ดงักล่าวจึงเหมาะกบัการวิเคราะหพ์หุคณู 
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ผลการวิเคราะห ์พบว่า มีตวัแปรที่สามารถพยากรณก์ารด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครโดย
เรียงล าดับมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นทีมเสมือนจริง (X4) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  0.565 
ดา้นทีมบริหารตนเอง (X2) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ ์  0.377  และดา้นทีมแกปั้ญหา (X1) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์  0.107 ตามล าดับ มีอิทธิพลในการพยากรณ์การด าเนินงานกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
กรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 96.50  (Adjust R2= 0.965) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การท านายเท่ากบั 0.09904 

สามารถเขียนเป็นสมการที่ท านายการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานครไดด้งันี ้

 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 Y′   =   -0.219 + 0.487 X4 + 0.476 X2+ 0.133 X1 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

𝑍𝑦′  = 0.565 ZX4 + 0.377 ZX2+- 0.107 ZX1 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของ

สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับการท างานเป็นทีมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
ความสมัพนัธข์องการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของ
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 4)  เพื่อศึกษาการ
ท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ครูผูส้อนที่สงักดัที่ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 2563 จ านวน 361 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้ตอนที่ 1 สถานภาพ
ส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของการท างาน
เป็นทีม มี 4 รูปแบบ คือ  1) ทีมแก้ปัญหา  2) ทีมบริหารตนเอง  3) ทีมขา้มสายงาน 4) ทีมเสมือน
จริง ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของโรงเรียน 3 ดา้น คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ 2.1  กิจกรรมลกูเสือ 
เนตรนารี  2.2  กิจกรรมยุวกาชาด 2.3  กิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน์  2.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร  2.5  กิจกรรมชุมนุม ชมรม และ 3)  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน  ์สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มูล คือ  ค่ารอ้ยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)   และสถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis – Enter Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร สรุปผล
โดยรวมและรายดา้น ไดด้งันี ้

1.  ระดับการท างานเป็นทีม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า เมื่อพิจารณาราย
รูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย คือ รูปแบบทีมบริหารตนเอง รูปแบบทีมขา้มสายงาน 
รูปแบบทีมแกปั้ญหาและรูปแบบทีมเสมือนจริง เมื่อพิจารณารรายรูปแบบ ไดด้งันี ้

1.1  ระดบัการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมแกปั้ญหา โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พบว่า 
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ คณะท างานของท่านประชุมและวางแผนก่อน
การด าเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ คณะท างานของท่านมีการคน้หาปัจจัยที่
ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการท างาน  อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ 
คณะท างานของท่านมีการคน้หาปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาและอปุสรรคเมื่อเสร็จสิน้การท างาน อยู่
ในระดบัมาก   

1.2  ระดับการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมบริหารตนเอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
พบว่า เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ คณะท างานของท่านมีความรบัผิดชอบ
ต่อการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีอิสระในการจดัการอย่างสมบูรณเ์พื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่
ก าหนดไว ้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะท างานของท่านมีส่วนร่วมต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและผูร้่วมคณะท างาน, คณะท างานของท่านมีการท างานที่ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้
การควบคุมจากฝ่ายบริหาร อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือคณะท างานของท่าน
ไดร้บัการเอือ้อ านาจจากผูบ้ริหารใหส้มาชิกในทีมมีสิทธิใน การใชด้ลุยพินิจเพื่อการตดัสินใจ อยู่ใน
ระดบัมาก   

1.3  ระดับการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมขา้มสายงาน  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
พบว่า เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ คณะท างานของท่านมีวิธีการแกปั้ญหา
ที่แตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือคณะท างานของท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การสรา้งความไวว้างใจเพื่อสรา้งการท างานเป็นทีม  อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ
คณะท างานของท่านมกัไดร้บัมอบหมายงานที่มีลกัษณะของงานทีม่ีความซบัซอ้น อยู่ในระดบัมาก  

1.4  ระดับการท างานเป็นทีม  รูปแบบทีมเสมือนจริง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
พบว่า เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ คณะท างานของท่านมีความยืดหยุ่นสงู
ต่อการสื่อสาร อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ คณะท างานของท่านท างานอาศยัความกา้วหนา้ทาง
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เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ คณะท างานของท่านมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมค่อนขา้งต ่าอยู่ในระดบันอ้ย  

2.  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
พบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ด้านกิจกรรมแนะแนว ด้าน
กิจกรรมนักเรียน และดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อพิจารณาแต่ละดา้น ได้
ดงันี ้ 

2.1  ระดับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมแนะแนว โดยภาพรวม อยู่ในระดบั

มาก พบว่า เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือ มีการสนบัสนุน อปุกรณ ์วสัด ุและ
ครุภัณฑ ์ที่เอือ้ต่อการจดักิจกรรมแนะแนวอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือมีบริการใหค้  าปรกึษาแก่
ผูเ้รียนเป็นเป็นกลุ่มและรายบุคคล  อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือร่วมมือกับผูท้ี่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งในการ ใหค้  าปรกึษา เพื่อป้องกนั และเสริมสรา้งนกัเรียน อยู่ในระดบัมาก  

2.2  ระดับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรมยุว
กาชาด ด้านกิจกรรมชมรม / ชุมนุม ด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ด้านกิจกรรมผู้บ  าเพ็ญ
ประโยชน ์และดา้นกิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี เมื่อพิจารณารายดา้น  ไดด้งันี ้

2.2.1  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน  แยก
ตามรายขอ้ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือระดมทรัพยากรภายในชุมชน  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัด 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือสนับสนุนบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรวิชา ผูบ้ังคับบญัชาลกูเสือ ขั้นความรูร้ะดบัต่างๆ,มีการสนบัสนุน อุปกรณ์ วัสดุ และ
ครุภณัฑ ์ที่เอือ้ต่อจดักิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือ - เนตรนารี อย่างเพียงพอ  อยู่ในระดบัมาก 
และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือวดัผลและประเมินผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง อยู่ในระดบัมาก   

2.2.2  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน  แยก
ตามรายขอ้ของกิจกรรมยุวกาชาด โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พบว่า เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก าหนดของบทบาทและหนา้ที่ของบุคลากรที่รบัผิดชอบกิจกรรมไว้
อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ จัดกิจกรรมยุวกาชาดที่สามารถปฏิบัติไดจ้ริง อยู่ใน
ระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือด าเนินกิจกรรมสอดคลอ้งกบัหลกัการของการจดักิจกรรม
ยุวกาชาด อยู่ในระดบัมาก   
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2.2.3  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน  แยก
ตามรายขอ้ของกิจกรรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พบว่า เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุ คือสนบัสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษา เขา้รบัการการอบรมเป็น
หัวหนา้หมวดผูบ้  าเพ็ญประโยชน ์อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ การประเมินกิจกรรมไดร้บัความ
ร่วมมือจากผูป้กครอง อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ คือ มีการขอจดัตัง้หมวดผูบ้  าเพ็ญ
ประโยชนจ์ากสมาคม ผูบ้  าเพ็ญประโยชนแ์ห่งประเทศไทย อยู่ในระดบัมาก  

2.2.4  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน  แยก
ตามรายขอ้ของกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พบว่า เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะทางร่างกายใหน้ักศึกษาวิชา
ทหารผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนด อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ จดักิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 
ที่ส่งเสริมความจงรกัรกัภกัดี สามารถที่จะเสียสละ และอทุิศกายและใจ ใหก้บัชาติ อยู่ในระดบัมาก 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ มีการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนอย่าง
กวา้งขวาง จริงจงั และต่อเนื่อง อยู่ในระดบัมาก  

2.2.5  ระดับการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมนักเรียน  แยก
ตามรายขอ้ของกิจกรรมกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก พบว่า เมื่อพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือมีการประเมินผลการปฏิบตัิติงาน ก่อน – ระหว่างและหลงั
การปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานของชุมนุมหรือชมรมมีการติดตาม 
และนิเทศ อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ประชุมชีแ้จงแนวทางการจัดกิจกรรม
อย่างอิสระ ยืดหยุ่น และความสนใจ แก่คณะครูและนกัเรียนอยู่ในระดบัมาก  

2.3  ระดบักลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนม์าจากการเลือกตั้ง  อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ รายงานผลการปฏิบตัิต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง อยู่ในระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ จัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนอ์ย่างหลากหลายรูปแบบอยู่ใน
ระดบัมาก 

3.  การท างานเป็นทีมโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) อยู่ระหว่าง0.795-
0.974 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
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4. การท างานเป็นทีมโดยรวมส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการท างานเป็นทีมทุกรูปแบบร่วมกันการพยากรณ์การ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ร้อยละ 96.50 โดยการท างานเป็นทีมรูปแบบทีมเสมือนจริง มีอ านาจการ
พยากรณส์งูสดุ รองลงมาไดแ้ก่ รูปแบบทีมบริหารตนเอง และรูปแบบทีมแกปั้ญหา  ตามล าดบั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลและสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผูวิ้จัยไดน้ าประเด็นต่าง ๆ  ที่ส  าคัญมาอภิปรายโดยรวมและ
รายดา้นดงันี ้

2. การท างานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจากผูบ้ริหารโรงเรียนไดก้ าหนด
บริบทของการท างานเป็นทีมขององค์กรซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการท างานเป็นทีม ดสุิตา เลาหพนัธ ์(2562, น. 190) ดงันัน้การท างานเป็นทีมจึงมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในขับเคลื่อนการท างานของสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงเป็นการสรา้งค่านิยมที่ถูกตอ้งของการท างาร่วมกนัที่จะไปน าสู่การก่อประโยชนส์ูงสดุของ
การท างานภายในสถานศึกษาที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรชนก สตุะพาหะ 
(2561, น. 84) ที่ไดวิ้จัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น  เช่นเดียวกบัพลอยอัมพนั มาพิจาร (2562, 
น. 112) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง การท างานเป็นทีมของกลุ่มโรงเรียนสวุรรณสาธุกิจ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2 พบว่า การท างานเป็นทีมของกลุ่มโรงเรียนสวุรรณ
สาธุกิจสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 2  พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น   

เมื่อพิจารณาเป็นรายรูปแบบ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกรูปแบบ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ย คือ รูปแบบทีมขา้มสายงาน รูปแบบทีมเสมือนจริง รูปแบบทีมบริหารตนเอง 
และรูปแบบทมีแกปั้ญหา ทัง้นีรู้ปแบบทีมแกปั้ญหามีค่าเฉลี่ยต ่าสุด อาจเป็นเพราะว่า การท างาน
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ร่วมกนัภายในสถานศึกษาจะด าเนนิการในลกัษณะรูปแบบของคณะกรรมการตามรายปีการศึกษา
ที่ผูบ้ริหารสถานแต่งตั้งขึน้โดยมอบหมายอ านาจในการด าเนินงานรวมถึงอ านาจในการตัดสินใจ
ใหแ้ก่หัวหนา้ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รชันีกร สมทรพัย ์(2550, น. 
83) ที่ไดวิ้จัยเรื่อง การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนที่ได้รบัรางวัลพระราชทาน
ประจ าปีการศึกษา 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ข้อสังเกตจากผลการวิจัยว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมต่อการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาเมื่อมีการพิจารณาทางเลือกที่
มากกว่าหนึ่งตัวเลือกขึน้ไปเพื่อยุติความขัดแย้งหรือข้อถกเถียงของสมาชิกภายในทีม การร
ตัดสินใจอย่างรอบคอบของผูม้ีอ  านาจสูงสุดจะตอ้งด าเนินการร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ถือเป็นสิ่ง
ส าคัญในการท างานเป็นทีมใหป้ระสบความส าเร็จ  ประกอบกับเมื่อพิจารณารายขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย
นอ้ยที่สุด คือ คณะท างานของท่านมีการคน้หาปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคเมื่อเสร็จสิน้
การท างาน ซึ่งสามารถสะทอ้นไดว่้า ในการท างานเป็นทีมของสถานศึกษานัน้เป็นเพียงการปฏิบัติ
หนา้ที่ตามความรบัผิดชอบในตามวงรอบของปีการศึกษาโดยที่ไม่มีการหยิบยกอุปสรรคของการ
ท างานในคราวก่อนมาร่วมวางแผนในการท างานครัง้ต่อไปจึงท าใหเ้กิดอปุสรรคของการท างานใน
รูปแบบเดิมโดยที่ไม่มีการแก้ไข สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดาวเทียม บับที (2553, น. 142)ที่ได้
วิจัย เ รื่ อง  สภาพและปัญหาการท างานเป็นทีมของบุคลากรในโรงเรียนเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ดา้นการประสานใหค้วามร่วมมือและการขจดัขดัแยง้อย่างสรา้งสรรค์ 
อยู่ ในระดับปานกลาง และยังได้ให้ข้อสังเกตว่า การท างานเป็นทีมเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรค 
สมาชิกภายในทีมควรด าเนินการปรกึษาร่วมกนั และน าเรียนไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่
การแก้ไข เช่นเดียวกับงานวิจัยของ (ยลฤดี ตัณฑสิทธ์ิ, 2545, น. 72) ที่ไดวิ้จัยเรื่อง สภาพการ
ปฏิบัติและปัญหาการท างานเป็นทีมของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนของความร่วมมือและการขจดัขดัแยง้อย่างสรา้งสรรคม์ีปัญหาใน
ระดับปานกลาง มีการขาดการระดมความคิด ไม่ยอมรับมติในที่ประชุมของสมาชิก ใน
ขณะเดียวกนักนัเมื่อท างานร่วมกนัแลว้พบถึงปัญหาและอปุสรรค มกัจะปล่อยใหเ้ลยผ่านไปโดยที่
ไม่มีการแกไ้ขสภาพดังกล่าว เพราะฉะนัน้ การท างานเป็นทีมในสถานศึกษาจึงขาดการแกปั้ญหา
ร่วมกันทั้งจากภายในสมาชิกของทีมและจากผูบ้ริหารสถานศึกษาซึ่งท าใหก้ารท างานร่วมกนัมกั
เกิดปัญหาและอปุสรรคในลกัษณะเดิมอยู่เสมอ  

2. การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นกิจกรรม
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แนะแนว ดา้นกิจกรรมนักเรียน และดา้นกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ที่เป็นเช่นนี ้
เนื่องจาก สถานศึกษาในก ากับของรฐัมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (2551) ที่มุ่งเนน้การจดักิจกรรมใหต้อบสนองต่อความหลากกหลายของผูเ้รียนเป็นส าคัญ
ผ่านการปฏิบัติจริงของผู้เรียนโดยมีการท างานร่วมกับครูผ่านการใหค้  าปรึกษา รวมถึงชุมชน
โดยรอบมีส่วนสนบัสนุนในการจดักิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูเ้รียนอย่างแทจ้ริง สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ เสรี ใจเอือ้ (2551, น. 111) ที่ไดศ้ึกษาเรื่องสภาพการด าเนินงานการจดักิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษายโสธร พบว่าการด าเนินงานการ
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษายโสธร โดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เช่นเดียวกบั เจนจิรา โทรกัษา 
(2564, น. 96) ที่ไดวิ้จัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ดา้น และยังสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พอชาย พึงไชย (2559, น. 351) ที่ศึกษาและวิจยัเรื่องการ
บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ในลักษณะเดียวกัน ผลการวิจัยครั้งนี ้ยัง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญัญัติ ชอบจิตต ์(2561, น. 89) ที่ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง การบริหารจดัการ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อเสริมสรา้งทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง ต่อ
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สามารถปลกูฝังความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก รวมถึงการเสริมสรา้งความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต สามารถบริหารตนเองได ้และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมอย่างมีความสขุ 

3. ผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ไดต้ัง้ไว ้
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โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ(์r) อยู่ระหว่าง0.795-0.974 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์
ในระดับสูง กล่าวคือ หากการท างานเป็นทีมภายในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 
สถานศึกษาก็จะมีการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่มากตามไปดว้ย และในทาง
กลบักนั หากการท างานเป็นทีมภายในสถานศกึษามีระดบัการปฏิบตัิในระดบัต ่าสถานศึกษาก็จะมี
การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ต  ่าไปดว้ยเช่นกัน เพราะเนื่องจาก การท างานเป็น
ทีมภายในสถานศึกษาจะส่งผลในทิศทางที่ดีต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนได้
นัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกภายในทีม ที่มีการสรา้งความไวว้างใจ
ระหว่างกัน โดยมีการก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบต่อสมาชิกที่สอดคลอ้งกับความเป็น
ปัจเจกบุคคลได้อย่างเหมาะสม และจะต้องมีการก าหนดประเภทของการท างานเป็นทีมให้
สอดคลอ้งต่อภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งสอดคลอ้งต่องานวิจยัของ สวุรรณา พงษ์ผ่องพลู (2560, 
น. 95) ที่ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 พบว่า การท างานเป็นทีมของครู และ
ผูบ้ริหารมีความสมัพนัธก์ันอยู่ในระดบัมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร (2560, น. 128) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท างานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา มีความสมัพนัธเ์ชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอชาย พึงไชย (2559, น. 349) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า การท างานเป็นทีมของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน รวมถึงประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการด าเนินงานที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการปฎิบัติงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้แลว้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะก าหนดประเภท
ของการท างานเป็นทีมใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้ังคับบญัชา สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของพิน่า ทาริโคเน่ (Pina Tarricone 2011, pp. 6-7) ที่ได้ระบุว่าองค์ประกอบของ
ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมนัน้ จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของทีมที่เหมาะสม รวมถึงก าหนด
ประเภทของการท างานเป็นทีมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งภาระงาน 

4. การท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยการท างานเป็นทีมในทุกรูปแบบสามารถร่วมกนัพยากรณ์การ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  รอ้ยละ 96.50 โดยการท างานเป็นทีมรูปแบบทีมเสมือนจริง มี
อ านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ รูปแบบทีมบริหารตนเอง และรูปแบบทีมแก้ปัญหา  
ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจาก กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเกิดจากการรวมตวัของบุคลากรที่มา
จากต่างกลุ่มสาระ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดลักษณะการท างานเป็นทีมที่สมาชิกภายในทีมมี
ความสามารถสงู (พอชาย พึงไชย, 2559)  สอดคลอ้งต่อแนวของฟอรเ์รส เอส ดคัเกอร ์(Forest S. 
Decker, 2010) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของทีมและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ พบว่า 
ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดใหญ่ขึน้อยู่การท างานเป็นที่มีการก าหนดรูปแบบใหส้อดคลอ้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานในองค์กร โดยรูปแบบทีมงานจะจ าแนกตาม
วตัถุประสงค ์ที่พบบ่อยที่สดุในองคก์ร ไดแ้ก่ ทีมบริหารตนเอง ทีมแกปั้ญหา ทีมเสมือนจริง ทีมขา้ม
สายงาน ทีมผูน้  า ทีมที่ก ากบัตนเอง ทีมไม่เป็นทางการ และทีมแบบดัง้เดิม 

โดยเฉพาะรูปแบบทีมเสมือนจริงนบัว่าเป็นการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่เป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษา มีการปรับประยุกต์ใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกนัในการระดมทรพัยากรและบุคลากรที่มีความรู้
กระจายตวัอยู่ทั่วประเทศมาเผยแพร่ความรูแ้ละเพื่อการสนบัสนุนต่อการจดักิจกรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน
ในสถานศึกษาตน้สงักัด (เรวัต แสงสุริยงค,์ 2547) สอดคลอ้งกบัฟอรเ์รส เอส ดัคเกอร ์(Forest S. 
Decker, 2010) ไดส้รุปว่าการท างานในลกัษณะทีมเสมือนจริง ช่วยใหผู้ค้นสามารถท างานร่วมกัน
โดยอาศัยความก้าวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านการประชุมทางวิดีโอ อีเมล และสื่อเสมือน
อ่ืนๆ ขอ้ดีของโครงสรา้งทีมประเภทนีค้ือ ประหยดัเวลาและตน้ทุน นอกจากนีย้งัสามารถรบัความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลายไดโ้ดยไม่มีอปุสรรคทางภูมิศาสตร ์

ในรูปแบบทีมบริหารตนเองนับว่าเป็นการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร ที่ เ ป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะ  ครูภายในสถานศึกษาให้โอกาสสมาชิกใน
คณะกรรมการมีส่วนร่วมต่อการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการท างานร่วมกนั ผ่านการ
ปรึกษาหารือ และแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีการคัดเลือกสมาชิก
ภายในคณะกรรมการอย่างเป็นอิสระจากผูบ้งัคบับญัชาและมีการความรบัผิดชอบ รวมถึงบทบาท
หนา้ที่ โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลในดา้นต่างๆ (กรรณิการ ์ทองใบ, 2564) สอดคลอ้งกับ   
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ฟอรเ์รส เอส ดคัเกอร ์(Forest S. Decker, 2010) ที่ไดส้รุปว่าการท างานในลกัษณะของทีมบริหาร
ตนเองนั้นจะมีอิสระต่อสายการบังคับบัญชาในระดับสูง เพราะสมาชิกจะถูกก าหนดจากการ
คัดเลือกโดยสมาชิกภายในกนัเองโดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละบุคคลที่สอดคลอ้ง
ต่อภารกิจของกลุ่ม และการท างานภายในทีมลักษณะนีจ้ะมีการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการท างาน 

อีกทั้งในรูปแบบทีมบริหารแก้ปัญหานับว่าเป็นการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะ ครูภายในสถานศึกษามีการ
ตระหนักถึงกระบวนการท างานของทีม ในการคน้หาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่จะสามารถคน้หาถึง
ความซับซ้อนของอุปสรรคหรือปัญหาระหว่างและเมื่อสิน้สุดการท างาน มีการน าปัญหามา
วิเคราะหร์่วมกนัผ่านการประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานในครัง้
ถัด เพื่อน าไปการตัดสินใจร่วมกนัต่อการแก้ปัญหา(Pina Tarricone 2011) สอดคลอ้งกบัฟอรเ์รส 
เอส ดัคเกอร ์(Forest S. Decker, 2010) ที่ไดก้ล่าวว่า การท างานเป็นทีมในรูปแบบทีมแกปั้ญหา
ถูกก าหนดขึน้เพื่อรบัมือกบัความทา้ทายที่ขององคก์ร ทีมประเภทนีม้ีทักษะที่จ าเป็นสามประการ 
คือ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดอย่างยืดหยุ่นและมี
จินตนาการ และความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและแรงจูงใจในการเผชิญหนา้กับความทา้ทาย  ซึ่งผูท้ี่
คุณสมบัติดังกล่าวจะมารวมตัวกันในการก าหนดแนวทางในการหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
ขององคก์ร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั รวมถึงช่วยลดปัญหาและอปุสรรคที่
มีในองคก์ร 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1  ระดับการท างานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบทีมแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ดังนั้น
ผู ้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูให้ความส าคัญ ในการติดตามและประเมินผลเพื่อหา
ขอ้บกพร่องหรืออปุสรรคในการท างาน โดยการร่วมกนัในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
เพื่อใหก้ารท างานที่ก่อเกิดความเป็นรูปธรรม  ที่สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปปรบัปรุงการท างานในครัง้
ต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการท างานร่วมกนั 
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1.2  ระดบัการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ด้านในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์มีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ดังนั้น จ าเป็นตอ้งมีการประชุมชีแ้จงแนวทางการจดั
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใ์หแ้ก่ผูเ้กี่ยวข้องทราบเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติได้ไปใน
ทิศทางเดียวกันบนพืน้ฐานตามความสนใจของผูเ้รียน รวมถึงปมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชนเ์พื่อประสิทธิภาพและความน่าใจบนความหลากหลายของตวักิจกรรมดงักล่าว 
และในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทุกครัง้ตอ้งมีการวัดและประเมินผลของ
การจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบถึงการบรรลวุัตถุประสงค ์และตอ้งรายงานผลการประเมินดงักล่าว
ให้รองผู้อ  านวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้ทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารที่เกี่ยวขอ้ง 

1.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างการท างานเป็นทีมและการด าเนินงานของกลุ่มกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รียน มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น  การท างานของครูในสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมที่ก าหนดรูปแบบของการท างานร่วมกนัอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างบรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยตอ้งมีการสรา้งแรงขับการของท างาน มีการ
ก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของภาระงานที่สอดคลอ้งต่อลักษณะของทีมอย่าง
เหมาะสม 

1.4  การท างานเป็นทีมที่ส่งผลการด าเนินงานกลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 คือ โดยการท างานเป็นทีมในทุกรูปแบบสามารถร่วมกนัพยากรณก์ารด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2  รอ้ยละ 96.50 จึงควรแนะน าและส่งเสริมรูปแบบการท างานเป็นทีมครูให้
เกิดขึน้ในสถานศึกษา ได้แก่ รูปแบบทีมเสมือนจริง  รูปแบบทีมบริหารตนเอง และรูปแบบทีม
แกปั้ญหา   

 
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1  ควรมีการท าวิจยัต่อยอดศึกษาแนวทางการพฒันาการการท างานเป็นทีมในรูปแบบ

ทีมแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนของสถานศึกษา เนื่องจาก
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ผลการวิจยัพบว่า การท างานเป็นทีมในรูปแบบทีมแกปั้ญหาเป็นปัจจยัที่ส่งผลการด าเนินงานของ
กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษามากที่สดุ 

2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัการพัฒนาหรือการสรา้งทีมที่มีประสิทธิภาพที่ส่งเสริมหรือ
พัฒนาต่อด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ มี
ค่าเฉล่ียนอ้ย 

2.3  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานเป็นทีมของครูใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อสถานศึกษาท่ีขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
1.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลลกัษณ ์ลงักา  

อาจารยภ์าควิชาการวดัผลและวิจยัการศึกษา   
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ     

2.อาจารย ์ดร.สมบูรณ ์บูรศิริรกัษ์  
อาจารยภ์าควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ     

3.รองศาสตราจารย ์ดร.อคัพงศ ์สขุมาตย ์ 
อาจารยภ์าควิชาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั   

4.ดร.อารีย ์วีระเจริญ   
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสน)ี ๒   

5.นายอ านาจ อปัษร  
รองผูอ้  านวยการเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและขอความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
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ประวัต ิผ ู้เข ียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ เกรียงศกัดิ์ สมพนัธแ์พ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 สิงหาคม 2535 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 : ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

จาก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558 : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบ์นัฑติ   
สาขา สงัคมศึกษา(เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ. 2564 : ปริญญาโท การศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 45 ซอย อ่อนนุช 58 ถนน อ่อนนชุ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง   
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10250   
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