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การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังที่อยูในโครงการ

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 2) ศึกษาการ

ทํางานเปนทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด
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อยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 4)  พัฒนาโมเดลตนแบบในการ

พัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังกับโมเดลตนแบบในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมใน
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ชัยนาท เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง คือทีมผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนทั้ง 5 ทีม แบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 5 คน สมาชิกในทีมผูตองขัง 15 คน และผูคุมที่ดูแลทีม

ผูตองขัง  3 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 23 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบ

สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง และแบบบันทึกภาคสนาม ทําการการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
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ภาวะผูนําแบบมุงคนผสมผสานผูนําแบบพบกันคร่ึงทาง ในทีม 5 ผูตองขังหลายคน มีประสบการณ
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ทีมอยูในระดับตํ่าคือทีม 3 และทีม 4 โดยผูนําทีม 3 มีรูปแบบภาวะผูนํามุงคน และ
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ผูนําทีม 4 มีรูปแบบภาวะผูนําแบบย่ําแยผสมผสานแบบมอบหมายงานคือขาดภาวะผูนํา  ทีม 3 และ

ทีม 4 ในทีมไมมีความสามัคคีเปนหน่ึงเดียว และผูตองขังหลายคนไมมีประสบการณดานการเกษตร

มากอน การพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังควรพัฒนาใหตัวผูนําทีมมีองคความรูเ ร่ือง

การเกษตร บทบาทหนาที่ของผูนํา ไดแก การสื่อสาร การรักษาความสัมพันธ การวางแผนและ

มอบหมายงาน การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การสรางบรรยากาศในทีม และการสงเสริมการ

ทํางานของผูนําที่ชี้ใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการทํางาน โดยมีปจจัยสนับสนุนไดแก 

เรือนจําตนสังกัด ผูคุม ภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชนที่จะสนับสนุนการพัฒนาภาวะผูนําทีม

ผูตองขังใหสามารถพัฒนาไปไดเปนอยางดี และผลการปฏิบัติงานในทีมผูตองขังน้ันมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกับ 3 สิ่งที่สงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมอยูในระดับสูง ปานกลาง และตํ่า ไดแก 

รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และสิ่งแวดลอม ที่เปนตัวบงชี้วาผลการปฏิบัติงานของทีม

ผูตองขังน้ันจะมีผลการปฏิบัติงานของทีมอยูในระดับใด 

ขอเสนอแนะตอเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาทคือ ควรสงเสริมให

ผูตองขังมีการเปลี่ยนหนาที่การทํางาน เพื่อเพิ่มการเรียนรูและประสบการณในการทํางานจาก

โครงการเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว หรือเร่ืองอ่ืนๆ ใหผูตองขังไดเปลี่ยนหนาที่หมุนเวียน

งานทุกคนในทีม เพื่อที่จะนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษและทางเรือนจํา

หรือผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังควรใหคําแนะนําใสใจเปนพิเศษในขั้นตอนการเลือกผูตองขังที่จะขึ้นมา

เปนผูนําทีมเพื่อใหในทีมมีการทํางานอยางจริงจัง 
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This research paper has objectives as follows 1)  to study leadership in a leader of Inmate 

Biological Way of Life for Sustainable Development: Khowplong Temporary Prison of Chainat 

Provincal Prison. 2) to study team work of Inmate Biological Way of Life for Sustainable 

Development: Khowplong Temporary Prison of Chainat Provincal Prison. 3) to study team 

performance of Inmate Biological Way of Life for Sustainable Development Project: Khowplong 

Temporary Prison of Chainat Provincal Prison. 4)  to develop prototype model developing 

Leadership of a leader and prototype model analyzing Team Performance of Inmate Biological 

Way of Life for Sustainable Development Project: Khowplong Temporary Prison of Chainat 

Provincal Prison. This is a qualitative research in which the sample group is 5 teams of inmate in 

Biological Way of Life for Sustainable Development Project grouping as 5 leaders of inmate 

team, 15 members of inmate team and 3 guards of inmate team altogether there are 23 people. 

Tools using for collecting data are semi-structure interview and field note for analyzing qualitative 

data.  

 The result found that team with high team performance is Team of 5 leaders having 

qualification of employee-centered leader mixing with middle of the road management. As for 

Team 5, many inmates have agricultural experiences beforehand. Teams with moderate team 

performance are team 1 and 2. The leader of Team 1 has qualification of job-centered leader 

mixing with inspirational dimension changing leader. The leader of Team 2 has qualification of 

selling-leader. Unity can be found in both of team 1 and 2 however many members of both teams 



 

(6) 
 

have no agricultural experiences. Teams with low team performance are Team 3 and 4. The leader 

of Team 3 has qualification of employee-centered leader and the leader of Team 4 has 

qualification of impoverished management mixing with delegating-leader which lacks of 

leadership. There is no unity in both of Team 3 and 4 and many members of both teams have no 

agricultural experiences. The Leadership development of inmate team leader should develop the 

leader to have agricultural knowledge. Roles of the leader are communication, maintaining 

relationship, planning & delegating, building motivation for working, building team atmosphere 

and supporting the leader’s task reflecting on benefit and importance of working by having 

supportive factors such as original prison affiliation, guards, public and private sectors and 

community that are able to support the development of inmate team leadership to be successful 

and team performance in inmate teams relating to 3 things affecting to team performance to be 

high, moderate and low are qualification of leadership, team work and environment which are 

indicators towards team performance in each level of each team. 

 Suggestions to Khowplong Temporary Prison of Chainat Provincal Prison are to support 

inmates changing roles of work to increase learning and experience of working from agricultural 

projects, livestock project and other projects. To let all inmates change and swap roles of everyone 

in the team in order to gain more knowledge and prepare skills for doing jobs after going out from 

the prison and guards should specially care and recommend on the process of selecting an inmate 

to be the team leader so that all members can work together very well. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

 

ในอดีตภาวะผูนําหรือความเปนผูนําถูกคิดวาเปนเร่ืองเฉพาะสําหรับผูบริหารเทาน้ัน แตใน

ปจจุบันองคกรตางมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาความเปนผูนําใหกับพนักงานเพื่อพัฒนาความ

เปนผูนําของตนได (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 135) บุคคลที่จะเปนผูนําน้ันไมจําเปนตองเปน

บุคคลที่มีตําแหนงหัวหนาหรือผูที่ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเทาน้ัน แตที่สําคัญกวาน้ีก็คือ ผูนําเปนผู

ที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลเชิงบวกตอความเปนอยูที่ดีของผูอ่ืน ของชุมชนและ

ของสังคมโดยรวม  

มนุษยทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเปนผูนําได กระบวนการของการเปนผูนําหรือภาวะผูนําน้ัน 

ไมสามารถอธิบายไดโดยงายเพียงแคดูจากพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ัน แตภาวะผูนํา

ยังเกี่ยวของกับความสัมพันธในแงความรวมมือของกลุมคนหรือระหวางกลุมคนในการปฏิบัติ

ภารกิจรวมกัน บนฐานของคานิยมเหมือนกัน (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2549: 1)  

ภาวะผูนําน้ันสามารถแบงเปนรูปแบบตางๆ ตามผูนําแตละคน ที่อาจจะมีรูปแบบภาวะผูนํา

ที่เหมือนหรือแตกตางกันในแตละสถานการณหรือบริบทที่ตางกันออกไป ขอดีของรูปแบบภาวะ

ผูนําหน่ึงอาจจะเปนขอเสียในรูปแบบภาวะผูนําหน่ึง รูปแบบภาวะผูนําอาจจะเปนตัวชวยเหลือโดย 

การเปนตัวเรงหรือเปนตัวกลางซึ่งนําไปสูความแตกตาง บางคร้ังอาจกอใหเกิดผลงาน บางคร้ังอาจ

ยับยั้งการกอใหเกิดผลงานได (Somech,  2006: 152) ดังน้ันภาวะผูนําจึงเปนสิ่งที่นาคนหาและเปน

ความทาทายในการที่จะศึกษาหารูปแบบที่เกิดข้ึนในแตละทีม แตละองคกร เชื่อมโยงถึงผลการ

ปฏิบัติงานของทีมหรือขององคกรที่เกิดจากการนําของผูนําที่มีรูปแบบภาวะผูนําตางกัน 

ในปจจุบันน้ีการมีผูนําเพียงคนเดียวอาจไมเพียงพอ คนอ่ืนๆ ที่อยูรวมกันทํางานเปนทีมก็

ตองมีความสามารถในการนําตนเองและบริหารจัดการตนเองไดเมื่อไมมีผูนํา คนที่จะเปนผูนําในแต

ละชวงเวลาตองมีทักษะ ความสามารถที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณในชวงเวลาน้ันๆ และผู

ตามก็ยอมรับในความสามารถที่จะใหเขาเปนผูนําในชวงเวลาน้ัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะสูงมากพอ



 

2 

 

สถานการณคลี่คลายลงเขาก็จะวางมือจากการเปนผูนํา ลักษณะน้ีอาจคลายผูนําตามธรรมชาติ ที่เลือก

ผูนําตามความเชี่ยวชาญและความต้ังใจที่จะทํางาน นอกจากน้ีสมาชิกในทีมยังตองมีความสามารถ

ในการสื่อสารสูงมาก เพราะเมื่อเกิดปญหาตองแกปญหารวมกัน ตองเขาใจสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงแลวพรอมที่จะแนวทางแกไข โดยมีการกําหนดใครสักคนที่เหมาะสมกับสถาน 

การณน้ันๆ ข้ึนมาเปนผูนําในชั่วขณะหน่ึง 

       ผูที่มีความคิดที่จะนําไปสูทิศทางที่วางไว ก็นําเสนอออกมา ถาทุกคนเห็นวาเปนวิธีการที่ดี 

ก็จะชวยกันผลักดันใหแผนงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว แตถามีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ผูที่มี

ความคิดเปนผูนําในตนเอง มีการจัดการตนเองได จะใชวิธีการระดมสมอง และใชเหตุและผลมา

ตัดสินเพื่อนําไปสูบทสรุปที่เห็นรวมกัน ภายใตเปาหมายเดียวกันปจจัยที่จะสนับสนุนใหแนวคิดน้ี

สําเร็จ ก็คือ การสื่อสารระหวางบุคคล และพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิดเอง ใหอิสระใน

การคิด (Organic Leadership, 2005) นอกจากจะตองมีความสามารถในการเปนผูนําในการนําผูอ่ืน 

นําตนเอง มีความสามารถในดานใดดานหน่ึงแลว ควรจะเปนผูนําที่ยั่งยืนต้ังแตระดับบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนความยั่งยืน ดูแลทั้งสุขภาพกายและใจ การเขาไปเชื่อมโยงกับ

สังคมในเชิงบวก พัฒนาและตระหนักถึง3ปฏิสัมพันธหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดข้ึนระหวาง

อุตสาหกรรมหรือ3องคกรและสิ่งแวดลอมไมใชเพียงแคชุมชนแตเปนโลกใบน้ี (Sustainable 

Leadership, 2011: 5-6) รวมรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการใชอํานาจในทางลบทําลาย ชุมชน สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการผสมของความคิดดีดี การรวมแบงปนเรียนรูและพัฒนา (Hargreaves and Fink, 2003: 3)  

ผูนําที่ดีเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการรวมมือของคนในองคกรและ

การทํางานเปนทีมเพื่อที่จะทําใหประสบความสําเร็จเปาหมายเดียวกัน (Sustainable  Leadership, 

2011: 5) ทีมสามารถนําไปสูการเพิ่มข้ึนของผลผลิต ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Dess and 

Miller, 1993; Modrick, 1986 อางถึงใน Dionne, Yammario, Atwater and Spangler, 2004: 179) การ

มีผูนําที่มีรูปแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับทีมจะสงผลใหมีผลการปฏิบัติงานของทีมที่ดีไดตาม

เปาหมายที่มีรวมกัน สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจ การทํางานรวมมือกัน สามัคคี และนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีในที่สุด 

ผูตองขัง ผูที่อยูในสถานะที่ถูกจองจําและจํากัดอิสรภาพดวยเหตุเน่ืองมาจากการกระทําผิด

ใดๆ ก็ตาม อันสงผลใหพวกเขาเหลาน้ันตองเขามาอยูในคุกหรือเรือนจําที่ซึ่งมีกฎระเบียบวินัย

เพื่อใหผูตองขังไดรับผลจากการกระทําผิดกฎหมาย ปรับปรุงแกไขพัฒนาพฤตินิสัย สถานที่ซึ่ง

บุคคลทั่วไปคงไมไดรับรูถึงสภาพความเปนอยูและการดํารงชีวิตของพวกเขามากนัก  
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พวกเขาก็คือคนในสังคม สังคมควรตระหนักวาผูตองขังคือคนของสังคม การที่ผูตองขังเขา

มาอยูในความดูแลของกรมราชทัณฑตามคําสั่งศาลน้ัน เปนการยายมาอยูชั่วคราวเพื่อรับโทษทัณฑที่

เขากระทํา แตเมื่อเขาไดรับโทษทัณฑครบแลว เขาจะตองกลับบาน กลับสูชุมชน กลับสูสังคม และ

เปนคนของสังคมเชนเดิม (กระทรวงยุติธรรม, 2553: 7) 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท มีการทําโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาทไดมีสวนรวมในการถายทอดความรู มีคณะครู และนักศึกษาเขารวมดําเนินการแปลงสาธิต 

ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการผลิตและวัสดุตางๆ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใน

ขั้นตน ทางเรือนจําไดแบงพื้นที่ทําแปลงสาธิตการเกษตร จํานวน 5 แปลง แปลงละ 5 ไร รวม 25 ไร 

โดยใชจุลินทรีย EM เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจกรรม (เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด

เรือนจําจังหวัดชัยนาท, 2554: 4)  

แนวการทํางานของแปลงสาธิตการเกษตรจํานวน 5 แปลง ไดกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ

ตามรูปแบบโปรแกรมชุมชนบําบัดมาประยุกตปรับใช โดยกําหนดใหมีผูนําทีมในแตละแปลง เพื่อ

คอยกํากับดูแล สวนการทํากิจกรรมกําหนดใหมีการประชุมหารือ กําหนดเปาหมายในการ

ปฏิบัติงานรวมกันทุกสัปดาห (เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท, 2554: 33) 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดจําลองแบบการใชชีวิตจริงภายนอก ในแตละทีม

ไดจัดทําแปลงเกษตร เชน แปลงผัก แปลงดอกไม แปลงขาว โรงเพาะเห็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก เลี้ยงหมู 

และอ่ืนๆ ตามที่สมาชิกแตละทีมไดคิด วางแผน จัดทําขึ้นตามแบบอยางที่ไดเรียนรูจากเหลาวิทยากร

ที่เขามาใหความรูในเร่ืองตางๆ หรือจากการที่ผูตองขังไดคิดและสรางสรรคขึ้นเอง ผลผลิตที่ไดจาก

การทําเกษตรพอเพียงนอกจากจะสามารถนํามาบริโภคภายในครัวเรือน แบงปน เลี้ยงสัตวและนําไป

จําหนายเพื่อเปนทุนหมุนเวียนแลว ยังไดบมเพาะการเรียนรูจากการที่ผูตองขังลงมือปฏิบัติงานจริง 

การเรียนรูจากการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบัติงาน จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นภายในทีมและระหวางทีม หรือแมกระทั่งจากการลองผิดลองถูกของผูตองขังเอง การเรียนรู

เหลาน้ีผูตองขังสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ หรือการปรับวิธีในการคิดที่

สามารถพึ่งพาตนเอง วางแผนชีวิตของตนเองได  

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดสะทอนใหเห็นถึงภาวะผูนําที่มีอยูในตัวผูนําทีม

ผูตองขังในแตละทีม ซึ่งเปนผลมาจากการไดแสดงออกทางความคิดและลงมือทํา การทํางานเปนทีม

รวมกันของเหลาผูตองขัง ภาวะผูนําที่แสดงออกมาใหเห็นถึงความสามารถในการนําผูอ่ืน นําตนเอง 

เปนแรงบันดาลใจผูตองขังคนอ่ืนๆ ที่จะทําสิ่งดีๆ สรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหกับทีม ใหกับชุมชน 

อันจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคมตอไป ถึงแมวาพวกเขาจะถูกคุมขังก็ไมอาจปดกั้น
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ความสามารถและตัวตนของเขาซึ่งมีศักยภาพซอนอยูในตัวเอง และยังตองการการยอมรับจากสังคม 

เพื่อเขาเหลาน้ันจะสามารถนําตนเองไปสูสิ่งที่ดี เห็นถึงคุณคาของตนเองและนําความรูความสามารถ

ไปทํางานดูแลตนเองและดูแลครอบครัวได ไมเปนภาระของสังคม และอาจจะเปนสวนหน่ึงของการ

ชวยเหลือสังคมตอไป  

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษามีความสนใจที่จะทําการศึกษารูปแบบภาวะผูนํากับผลการ

ปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง 

สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท เพราะเปนเรือนจําที่เขาโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตาม

ความรวมมือระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ไดรับรางวัลประเภทที่ 5 ชุมชนที่ไดรับความรูและใชไดผลดีเยี่ยม ผูตองขังมีความ

หลากหลายทางคดีและภูมิลําเนาเดิมมาจากที่ตางๆ  อีกทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนํากับผล

การปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง ผูที่ทําการศึกษาในเร่ืองน้ีมีไมมากนักที่ศึกษาในกลุมผูตองขัง 

เน่ืองจากงานวิจัยสวนใหญมักมุงเนนศึกษาภาวะผูนําในระดับผูบริหาร การศึกษาในคร้ังน้ีผล

การศึกษาที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาผูตองขังเร่ืองการทํางานรวมกันใน

บทบาทที่เปนผูนําและการทํางานเปนทีม โดยดูจากรูปแบบภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีม

ในผูตองขังซึ่งลวนมีความสัมพันธกันทั้งในแงของการอยูรวมกัน การทํางานเปนทีม ผลการ

ปฏิบัติงานของทีม และการเตรียมความพรอมกอนการกลับสูสังคมของผูตองขังตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1)  เพื่อศึกษาภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

2)  เพื่อศึกษาการทํางานเปนทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

3)  เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

4)  เพื่อพัฒนาโมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังกับโมเดลตนแบบ

ในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
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1.3 คําถามวิจัย 

 

1)  ภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราว

เขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาทมีรูปแบบใดบาง 

2)  ทีมผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด

เรือนจําจังหวัดชัยนาทมีการทํางานเปนทีมอยางไร 

3)  ผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาทเปนอยางไร  

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1 ขอบเขตดานรูปแบบการศึกษาวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีทําการศึกษาเฉพาะเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

และมุงประเด็นเร่ืองภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยใชการรวบรวม

ขอมูล 3 วิธี คือ การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต โดยเก็บขอมูลจาก

ผูนําทีมผูตองขัง สมาชิกในทีมผูตองขัง และผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขัง เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ แลวทําการรายงานผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 

 

1.4.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือทีมผูตองขังใน

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 5 ทีม โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง จํานวน 5 คน 

สมาชิกในทีมผูตองขังจํานวน 15 คน และผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังจํานวน   3 คน รวมกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดจํานวน 23 คน  

โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีมี 2 แบบไดแก แบบสัมภาษณแบบกึ่งมี

โครงสรางจํานวน  3 ชุด สําหรับผูนําทีมผูตองขัง สมาชิกในทีมผูตองขังและผูคุม และแบบบันทึก

ภาคสนามเพื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตและขอมูลในบางสวนจะนํามาจากขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ที่มีอยูแลว 
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1.4.3 ขอบเขตดานเวลาและสถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลน้ันอยูในชวงเดือนธันวาคม 2554 โดยสถานที่ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท หมู 4 ตําบลเขาทาพระ 

อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

  

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1)  ไดรูปแบบภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
2)  ไดทราบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม

กับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขา

พลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท   

3)  ไดแนวทางในการแกไขและปรับปรุงการทํางานเปนทีมใหเกิดผลการปฏิบัติงานของ

ทีมมีผลิตภาพ การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน เพื่อใหผูตองขังสามารถพัฒนาตนเอง

และปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดจากการทํางานเปนทีมรวมกัน  

4)  ไดโมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังและโมเดลตนแบบในการ

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

การกําหนดเปาหมาย หมายถึง ผูนําทีมไดกําหนดเปาหมายในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

การทํางานรวมกัน หมายถึง กระบวนการการรวมมือกันทํางานของผูตองขัง  ทุกสิ่งที่

สามารถทําใหดีข้ึนในทีมผูตองขังเปรียบเทียบกับการทํางานคนเดียวอยางอิสระ 

การเปล่ียนแปลง หมายถึง ผลผลิตหรือพฤติกรรมของทีมผูขังที่เกิดข้ึนหลังจากทีมผูตองขัง

ไดเขาโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การเรียนรู หมายถึง กระบวนการที่ทําใหทีมผูตองขังเกิดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปโดยเปน

ผลตอบสนองจากการทํางานในโครงการ10ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน10  
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คุณลักษณะของผูนําทีม หมายถึง คุณลักษณะสวนบุคคลของผูนําทีมผูตองขังที่ประกอบไป

ดวยสิ่งที่เปนพื้นฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ แรงขับ และคานิยม 

ทีม หมายถึง การรวมมือกันระหวางผูนําทีมผูตองขังและสมาชิกในทีมผูตองขัง พึ่งพาอาศัย

กัน มีความคาดหวังรวมกัน และทํางานไปพรอมกันจนสําเร็จตามวัตถุประสงคที่มีรวมกันใน

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผลการปฏิบัติงานของทีม หมายถึง สิ่งเกิดขึ้นจากการทํางานเปนทีมของผูตองขังใน

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยพิจารณาต้ังแตปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

ผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังที่เกิดขึ้นคือ ผลิตภาพ การเรียนรู และการเปลี่ยนแปลง 

ผลิตภาพ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานของทีมผูตองขัง ไดแก ผลผลิตของทีม

ผูตองขัง รวมถึงความสามารถของทีมในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง การบรรลุขอตกลงเปาหมายที่

ทีมผูตองขังไดต้ังเปาหมายไว 

ผูตองขัง หมายถึง นักโทษ10ที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราว

เขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท10  

พฤติกรรมในการทํางาน หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมของผูนําทีมผูตองขังที่

แสดงออกในการทํางานรวมกับสมาชิกในทีม เชน  การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ การยอมรับ

ความคิดเห็น และการสนับสนุน เปนตน 

ภาวะผูนํา หมายถึง  กระบวนการที่ผูนําทีมผูตองขังมีอิทธิพลตอสมาชิกในทีมผูตองขัง มี

เปาหมายที่จะไปสูความสําเร็จของจุดประสงคที่พวกเขามีรวมกันในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

เรือนจําชั่วคราว หมายถึง เรือนจําซึ่งจัดต้ังขึ้นเพื่อจุดประสงคในการระบายผูตองขังที่มี

ความประพฤติดีออกไปรับการฝกอบรมอาชีพนอกเรือนจํา ซึ่งสวนใหญเปนการอบรมและฝกอาชีพ

เกษตรกรรม และเพื่อเตรียมความพรอมกอนการปลดปลอย 

สรางแรงบันดาลใจ หมายถึง การที่ผูนําทีมผูตองขัง กระตุน สนับสนุน เปนแรงบันดาลใจ 

แนะนําใหสมาชิกในทีมผูตองขังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไมวาจะการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด ความรูสึก หรือการเปลี่ยนพฤติกรรม 

องคประกอบของทีมงาน หมายถึง การที่ทีมผูตองขังมีการแบงงานกันทําและวางแผนใน

การทํางานรวมกัน 

  



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน กรณีศึกษา เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท ผูศึกษาได

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยเสนอตามลําดับหัวขอ

แบงเปน 6 สวน ดังน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทีม 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

2.4 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียง ปเตอร ดรักเกอร ผูซึ่งเปนที่ปรึกษาใหองคกร

ตางๆ ทั่วโลก กลาววา ผลการปฏิบัติงานของการบริหารภาวะผูนําจะเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวขององคกร ในสหรัฐอเมริกา 60 % ของพนักงานเชื่อวาองคกรของพวกเขามีการ

บริหารจัดการที่ไมดีพอ และ 77 % ไมมีความสุขกับการทํางานของเขา เหตุผลขอแรกๆ ที่พนักเลือก

ที่จะอยูหรือลาออกคือการที่พวกเขาไดรับการปฏิบัติโดยผูนําของพวกเขาอยางไร ดังน้ันจึงไดเห็นถึง

ความสําคัญของภาวะผูนํา 

หัวขอภาวะผูนําไดกอใหเกิดความต่ืนเตนและนาสนใจต้ังแตโบราณมา เมื่อผูคนคิดเกี่ยวกับ 

ภาวะผูนํา ภาพที่เกิดข้ึนในสมองเกี่ยวกับระดับบุคคลที่มีพลวัตรอิทธิพล ผูซึ่งควบคุมใหไปถึงชัย

ชนะของเปาหมาย มีอิทธิพลตอเหตุการณสําคัญในประเทศ พัฒนาศาสนา หรือ สั่งการบริษัทที่

ยิ่งใหญ ผูนําสรางบางอยางไดอยางไร เชน เปาหมายที่ยิ่งใหญ ประเทศ ศาสนาและบริษัท ทําไมผูนํา

ถึงเสียสละใหผูตามถึงแมวาคนอ่ืนจะไมทํา อด็อฟ ฮิตเลอร ข้ึนสูตําแหนงผูนํามหาอํานาจได
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อยางไรจนกระทั่งศตวรรษที่ 20 นักวิจัยไดพยายามไปถึงคําตอบทางวิทยาศาสตร (Lussier and 

Achua, 2007: 4-5)  จะเห็นไดวาภาวะผูนํามีความสําคัญและนาสนใจ ดังจะกลาวในรายละเอียด

ตอไปน้ี 

2.1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 

2.1.2 ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 

2.1.3 การประเมินภาวะผูนํา 

 

2.1.1  ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนําไดรับความสนใจและมีการศึกษาเปนเวลานานแลวเพื่อใหรูวาอะไรเปน

องคประกอบที่จะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนําหรือภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผูที่ได

ใหนิยามไวมากมาย (สุขุมวิทย ไสยโสภณ, 2547: 7) ดังน้ี 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอิทธิพลตอสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสู

การบรรลุเปาหมายที่กลุมหรือองคการไดกําหนดไว (Greenberg and Baron, 1997: 498 อางถึงใน 

ธวัช บุณยมณี, 2550: 2)  

ภาวะผูนําหมายถึงกระบวนการในการดลบันดาลใจ (Inspire) ใหบุคคลอ่ืนทํางานให

ประสบผลสําเร็จ (Schermerhorn, 2002: 336 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 2) 

ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่มีอิทธิของสังคมที่เกี่ยวของกับคน 2 คนหรือมากกวา ระหวาง

ผูนําและผูตาม (Champoux, 2003: 254) 

ภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําระหวางบุคคล โดยบุคคลที่เปนผูนําจะใชอิทธิพล 

(Influence) หรือการดลบันดาลใจ (Inspiration) ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมกระทําหรือไมกระทําบางสิ่ง

บางอยาง ตามเปาหมายที่ผูนํากลุมหรือองคการกําหนดไว (ธวัช บุณยมณี, 2550: 2-3) 

ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลของผูนําและผูตามตอความสําเร็จของจุดประสงค

ขององคการจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลง (Lussier and Achua, 2007: 5) 

ภาวะผูนํา เปนความสามารถในการมีอิทธิพลของกลุมไปสูความสําเร็จของวิสัยทัศนหรือ

กลุมเปาหมาย (Robbins and Judge, 2008: 176) 

ภาวะผูนํา คือ อิทธิพลที่มีความสัมพันธกับบรรดาผูนําและผูตามผูซึ่งมีเปาหมายที่จะ

เปลี่ยนแปลงอยางแทจริงและสิ่งที่ปรากฏออกมาที่สะทอนจุดประสงคที่พวกเขามีรวมกัน (Daft, 

2011: 5) 

จากความหมายที่กลาวมาขางตนในการศึกษาคร้ังน้ี จึงสรุปไดวา ภาวะผูนํา คือ 

กระบวนการที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับคน 2 คนหรือมากกวา ความสัมพันธของผูนําและผูตามผูซึ่งมี
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เปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จของวิสัยทัศนหรือกลุมเปาหมายและสิ่งที่ปรากฏออกมา

ที่สะทอนจุดประสงคที่พวกเขามีรวมกัน 

ดวยเหตุน้ี จะเห็นไดวาผูนําที่มีภาวะผูนําน้ันอาจเปนผูบริหารที่มีตําแหนงตามสายงานอยาง

เปนทางการ หรือไมเปนผูบริหารอยางเปนทางการก็ได ประเด็นสําคัญ คือ ตองมีความสามารถที่จะ

โนมนาวใจสมาชิกและทําใหคนในกลุมยอมทําตามได ในขณะเดียวกันผูนําที่ดีน้ันในบางโอกาส

ตองเปนผูตามดวย ตองสามารถรวมงานกับผูตามหรือผูรวมงานไดเปนอยางดี ตองเปนผูมีวิสัยทัศน 

สรางสรรค มีกลยุทธที่จะนําไปสูเปาหมายขององคการและที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับของสมาชิกใน

กลุมดวย (ธวัช บุณยมณี, 2550: 3) เพื่อที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําใหมากยิ่งข้ึน นอกจาก

เราตองรูจักความหมายของภาวะผูนําแลวยังตองรูถึงแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเพื่อที่จะทําความเขาใจ

เร่ืองภาวะผูนําไดเปนอยางดี  

 

2.1.2 ทฤษฎีภาวะผูนํา (Leadership Theory) 

ทฤษฎีภาวะผูนําเปนการอธิบายลักษณะของภาวะผูนําเพื่อความเขาใจที่มากข้ึน ทํานายและ

ควบคุมความสําเร็จของภาวะผูนํา อาจกลาวไดวาไมมีการปฏิบัติใดดีเทากับทฤษฎีที่ดี ทฤษฎีภาวะ

ผูนํามีการจําแนกเปน 4  ทฤษฎีหลักๆ ที่ใชอธิบายภาวะผูนํา การจําแนกทฤษฎีภาวะผูนํา

ประกอบดวย คุณลักษณะ พฤติกรรม สถานการณ และ การบูรณาการ (Lussier and Achua, 2007: 

17) ดังน้ี 

2.1.2.1  ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theories) 

ต้ังแตกอนสมัยคริสตกาล จนถึงป ค.ศ. 1940 เปนระยะที่พยายามศึกษาลักษณะสากล

ของผูนําที่มีประสิทธิผล (Schriesheim et al., 1980: 4 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 42) วิธี

การศึกษาภาวะผูนําตามทฤษฎีคุณลักษณะ สันนิษฐานวาคุณลักษณะของบุคคลมีบทบาทสําคัญใน

การกําหนดความแตกตางระหวางผูนําและผูที่ไมเปนผูนํา (Robbins and Judge, 2008: 177, Bateman 

and Snell, 2004: 371 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 42 และ วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 166) หรือ

คุณลักษณะสามารถทํานายผลลัพธขององคการได มุมมองเชิงคุณลักษณะเปนมุมมองตอภาวะผูนําที่

เกาแกที่สุดและมีอิทธิพลตอการศึกษาภาวะผูนํานานหลายสิบป มุมมองตอภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ

จะมุงไปที่ผูนําแตละคนและพยายามหาคุณลักษณะที่ทําใหเขาเปนผูนําที่ยิ่งใหญ (Bateman and 

Snell, 2004: 371 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 42) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะไดแนวทางมา

จากทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) ในสมัยกรีกและโรมันโบราณ ซึ่งถือวาผูนําเปนมาต้ังแต

เกิดสรางกันไมได จึงไดเกิดแนวคิดวาผูนําตองมีลักษณะพิเศษกวาคนทั่วไป (Luthans, 1985: 480 

อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 42) 
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1) ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะในชวงป ค.ศ. 1904 – 1947 

             ในชวงป ค.ศ. 1904 – 1947 มีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผูนํากันมาก 

Stogdill (1974: 62-63) ไดทําการสังเคราะหงานวิจัยในชวงเวลาดังกลาวจํานวน 124 เร่ือง สรุปไดวา 

ผูนําจะมีคุณลักษณะดังน้ี ความมีสติปญญา (Intelligence) ความเปนผูรู (Scholarship) ความ

รับผิดชอบ (Responsibility) สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ (Socioeconomy Status) ความชอบเขา

สังคม (Sociability) ความคิดริเร่ิม (Initiative) ความพยายาม (Persistence) ความเชื่อมั่นในตนเอง 

(Self-Confidence) ความไวในการรับรูและเขาใจในสถานการณตางๆ (Alertness to, and Insight 

into, Situation) ความรวมมือ (Cooperativeness) ความนิยมแพรหลาย (Popularity) ความสามารถใน

การปรับตัว (Adaptability) และ ความสามารถในการใชคําพูด (Verbal Facility) 

2) ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะในชวงป ค.ศ. 1948 – 1970 

             ตอมาในชวงป ค.ศ. 1948 – 1970 ยังคงมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผูนํา

เปนจํานวนมาก Stogdill (1974: 72-91) ไดทําการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยตางๆ จํานวน 163 เร่ือง 

พบลักษณะของผูนําดังน้ี 

(1)  คุณลักษณะทางรางกาย (Physical  Characteristic) การศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่ดีและคุณลักษณะทางรางกาย อาทิ อายุ สวนสูง นํ้าหนัก และ

รูปราง จะใหผลลัพธที่ขัดแยงกัน การมีสวนสูงและนํ้าหนักที่มากกวาไมไดเปนเงื่อนไขของผูนําที่ดี

เสมอไป แตกระน้ันองคการจํานวนมากเชื่อวาบุคคลที่มีรูปรางใหญจะจําเปนตอการไดรับความเชื่อ

ฟงจากผูตาม แนวคิดน้ีอยูบนพื้นฐานของอํานาจการบังคับหรือความกลัว ในทางกลับกัน ทรูแมน 

คานธี นโปเลียน และสตาติน ตางเปนตัวอยางของผูนําที่มีรูปรางเล็ก 

(2)  ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ภูมิหลังทางสังคมของผูที่

ถูกนํามาศึกษา อาทิ การศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) 

โดยการศึกษาสรุปวา 1) สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่สูงจะเปนขอไดเปรียบตอการเปนผูนํา       

2) บุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ตํ่าสามารถกาวไปสูตําแหนงระดับสูงมากกวา

ในชวงกอนป ค.ศ. 1924 และ 3) ในชวงป ค.ศ. 1948-1970 ผูนํามีการศึกษาดีกวาในอดีต 

(3)  สติปญญาและความสามารถ (Intelligence  and  Ability) ตัวแปร

ตางๆ ที่ถูกนํามาศึกษา อาทิ สติปญญา ความเด็ดขาด (Judgment,  Decisiveness) ความรูความ

คลองแคลวในการใชคําพูด (Fluency of Speech) งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา ผูนํามีสติปญญา มี

ความเด็ดขาด มีความรูและมีความแคลวคลองในการใชคําพูดมากกวาผูที่ไมไดเปนผูนํา แมวาจะพบ

ความสัมพันธคอนขางสม่ําเสมอ แตยังไมสามารถสรุปไดอยางเด็ดขาดตองพิจารณาตัวแปรอ่ืนๆ 

ประกอบดวย 
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(4)  บุคลิกภาพ (Personality) สามารถสรุปไดวา ผูนํามีบุคลิกภาพ

เหลาน้ี ไดแก ความสามารถในการปรับตัว การมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน การมีความสมดุลในอารมณ

และ ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความมีอิสระเปนตัวของตัวเอง (Independence, 

Nonconformity) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Originality,  Creativity) ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม 

(Personal  Integrity,  Ethical  Conduct) และความเชื่อมั่นในตนเอง อยางไรก็ตามบุคลิกภาพเหลาน้ี

อาจจะไมสอดคลองกันในผูนําทุกกลุมและทุกอุตสาหกรรม 

(5)  คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน (Task-Related  Characteristics) 

คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงานของผูนํา ไดแก ความตองการความสําเร็จ (Achievement  Drive, 

Desire  to  Excel) ปรารถนาที่จะรับผิดชอบ (Drive  for  Responsibility) ความคิดริเร่ิม ไมยอทอตอ

อุปสรรค (Persistence Against Obstacles) รับผิดชอบในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 

(Responsible in Pursuit of Objectives) และการมุงงาน (Task Orientation) 

(6)  คุณลักษณะทางสังคม (Social  Characteristics) คุณลักษณะทาง

สังคมของผูนําที่ถูกพิจารณาวาเปนรากฐานที่สําคัญตอความสําเร็จในการเปนผูนํา คือ ความสามารถ

ในการประสานความรวมมือ (Ability  to  Enlist  Cooperation) ความสามารถในการบริหารจัดการ 

(Administrative Ability) ความปรารถนาที่จะรวมมือกับคนอ่ืน (Cooperativeness) ความนิยม

แพรหลายและมีเกียรติ (Popularity, Prestige) การชอบสังคมและมีทักษะดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล (Sociability,  Interpersonal Skill) การมีสวนรวมสังคม (Social Participation) รูจักกาลเทศะ

และมีทักษะดานการทูต (Tact, Diplomacy) 

3) ภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะหลังป ค.ศ. 1970 

             การสังเคราะหงานวิจัยในระยะหลังๆ พบวามีคุณลักษณะของผูนําบาง

ประการที่พบเสมอในผูนําที่มีประสิทธิผล คุณลักษณะเหลาน้ีไดแก ความรับผิดชอบ ความมุงมั่นที่

จะทํางานใหสําเร็จ ความแข็งแรง ความเพียรพยายาม รูจักเสี่ยง ความคิดริเร่ิม ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความสามารถในการที่จะมีอิทธิพล (Influence)  ตอคน

อ่ืน และความสามารถที่จะประสานพลังทั้งหลายเพื่อการทํางานใหสําเร็จ (Stogdill, 1981: 73-97 

อางถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2536: 46) 

             จากการศึกษาลักษณะเดนของภาวะผูนําในผูนําที่ประสบผลสําเร็จเมื่อไม

นานมาน้ี พบวามีลักษณะดังน้ี (Schermerhon, Hunt and Osborn, 2005: 242 อางถึงใน ธวัช           

บุณยมณี, 2550: 46) เปนผูที่มีพลังและทํางานดวยความแข็งแกรงตองการอํานาจไมใชเพื่อตัวเขาเอง

แตเพื่อใชเปนแนวทางในการไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายที่วางไว มีความทะเยอทะยานอยางมาก 

และตองการประสบความสําเร็จ มีวุฒิภาวะทางอารมณเพียงพอที่จะยอมรับจุดออนและจุดแข็งของ
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ตนเอง และพยายามพัฒนาตนเอง มีความซื่อสัตย ไมยอมทอแทโดยงาย เลือกวิธีการปฏิบัติที่จะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมาย รับรูขอมูลขาวสารอยางกวางขวาง มีความเฉลียวฉลาด มีความเขาใจตอ

สภาพแวดลอมทางสังคม (Social Setting) และมีความรอบรูอยางลึกซึ้ง (Extensive  Specific 

Knowledge) เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ธุรกิจและงานของเขา (ธวัช บุณยมณี, 2550: 42-46) 

มีนักวิชาการกลาวถึงจุดออนและจุดแข็งที่สําคัญของการศึกษาคุณลักษณะ

ของผูนําดังน้ีคือ จุดออนสําคัญของแนวคิดน้ี คือ คุณลักษณะของผูนําแตเพียงอยางเดียวไมอาจ

สามารถอธิบายประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของผูนําไดอยางสมบูรณในทุกสถานการณ และอาจ

ไมสามารถระบุคุณลักษณะที่แนนอนและคุณลักษณะรวมของผูนําได สวนจุดแข็งของแนวคิดน้ี คือ 

การทําความเขาใจคุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล จะเปนแนวทางที่สําคัญในการคัดเลือก สรรหา

ผูนําและเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําที่ดีที่เหมาะสมได (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 

174-175) 

2.1.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavior Leadership Theory)  

                       ในระหวางป ค.ศ. 1940 ความไมพอใจกับวิธีการศึกษาภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะไดทํา

ใหนักพฤติกรรมศาสตรมุงความสนใจของพวกเขาไปสูพฤติกรรมของผูนํา ผูนําทําอะไรและเขาทํา

อยางไร ผูนําเนนที่งานหรือมุงเนนที่ผูตาม ตัวแปรสองประการที่ถูกเนนในการศึกษาภาวะผูนําเชิง

พฤติกรรม คือการมุงงานกับมุงคน การมุงงานคือพฤติกรรมของผูนําที่มุงการทํางานใหสําเร็จดวย

การกระทําบางอยาง อาทิ การมอบหมายงาน การแบงงานกันทํา การตัดสินใจ และการประเมินผล

งาน การมุงคนคือพฤติกรรมของผูนําที่มุงการเปดรับและใหความเปนมิตร การใหความสําคัญกับ

ความตองการของผูตาม (ธวัช บุณยมณี, 2550: 51-52)  

การศึกษาในกลุมพฤติกรรมผูนํามีหลายแนวคิด ดังเชน การศึกษาภาวะผูนําของ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทฤษฎีตาขายการบริหารของ Blake 

และ Mouton จากมหาวิทยาลัยเทกซัส ทฤษฎีภาวะผูนํา 3 มิติ ของเรดดิน จากการศึกษาดังกลาวทํา

ใหคนพบพฤติกรรมของผูนําดังน้ี 

การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทฤษฎีตาขาย

การบริหารของ Blake และ Mouton จากมหาวิทยาลัยเทกซัส มีความเหมือนกันคือมีการจําแนก

พฤติกรรมผูนําออกเปน 2 แบบ คือ พฤติกรรมที่มุงงาน และพฤติกรรมที่มุงคน สามารถอธิบายได

ดังน้ี   

1)  พฤติกรรมที่มุงงาน เปนพฤติกรรมของผูนําเนนการจัดการองคการ การ

บริหารจัดการตางๆ การมอบหมายงานและกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการทํางาน เชน การแบงงาน 
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การกําหนดวิธีการทํางาน และมีการควบคุมพนักงานอยางเขมงวดและใกลชิดใหการทํางานน้ันๆ 

บรรลุเปาหมายที่กําหนด  

2) พฤติกรรมที่มุงคน ผูนําจะมีพฤติกรรมที่เนนการใหการสนับสนุน 

กระตุนผูตามใหมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทํางาน ผูนํามี

ความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความเคารพนับถือผูตาม ใหความอบอุน หวงใย (รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 175-176) 

จากการคนพบพฤติกรรมทั้ง 2 แบบของผูนํา การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะ

พิจารณาแบบมิติเดียวคือ พฤติกรรมผูนําจะมุงงานหรือแบบมุงคนอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน ในขณะ

ที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอจะเปนแบบ 2 มิติ คือ พฤติกรรมผูนําอาจมีทั้งการมุงงานและ

มุงคนได (ธวัช บุณยมณี, 2550: 64) ผูนําอาจมีพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงใน 4 แบบ คือ พฤติกรรม

มุงงานตํ่า-มุงคนตํ่า มุงงานสูง-มุงคนตํ่า มุงงานตํ่า-มุงคนสูง และมุงงานสูง-มุงคนสูง การวิจัยของ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอพบวา พฤติกรรมผูนําแบบมุงงานสูง-มุงคนสูง จะมีผลการปฏิบัติงานสูงกวา

และมีความพึงพอใจสูงกวาพฤติกรรมแบบอ่ืน แตอยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยตอมาพบวา ผูนําที่มี

ประสิทธิภาพ อาจจะมีพฤติกรรมแบบมุงงานสูง-มุงคนตํ่า หรือ มุงงานตํ่า-มุงคนสูงได ข้ึนอยูกับ

สถานการณ 

นอกจากการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอและมหาวิทยาลัยมิชิแกนแลว

มหาวิทยาลัยเทกซัส โดย Blake และ Mouton (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 175-177) ไดนําเสนอทฤษฎี

ที่เรียกวา ตาขายการบริหาร (The Management Grid) หรือทฤษฎีภาวะผูนําแบบ 2 มิติ (A Two-

Dimensional  Leadership  Theory) หรือเรียกในปจจุบันวา ตาขายภาวะผูนํา (The Leadership Grid) 

ไดพัฒนาและวิเคราะหแนวคิดจาก มหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยโอไฮโอ รวมทั้งประยุกต

ผลการวิจัยเพิ่มเติมพัฒนาเปนตาขายภาวะผูนํา โดยแบงพฤติกรรมของผูนําในดานมุงงานและมุงคน 

แตละดานเปน 9 ระดับ นํามาประกอบกันเปนตาขายภาวะผูนํา ดานแนวนอนของตาขายแทน

พฤติกรรมที่มุงงาน จากตํ่า (1) ไปสูง (9) สวนแนวต้ังแทนพฤติกรรมที่มุงคน จากตํ่า (1) ไปสูง (9) 

เชนกัน แบงเปนแบบภาวะผูนําได 81 แบบ โดยสวนใหญจะมีการกลาวถึงเฉพาะแบบภาวะผูนําที่

สําคัญ 7 แบบ ไดแก 

1)  ภาวะผูนําแบบใชอํานาจบารมี หรือแบบ 9,1  (Authority-Compliance 

Management) ใหความสนใจมากกับงาน ไมคอยใหความสนใจกับคน 

2)  ภาวะผูนําแบบชุมนุมสังสรรค หรือแบบ 1,9  (Country  Club 

Management) ใหความสนใจกับงานตํ่า แตใหความสนใจกับคนสูง 
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3)  ภาวะผูนําแบบย่ําแย หรือแบบ 1,1 (Impoverish Management) เปนผูนําที่

ไมใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา 

4) ภาวะผูนําแบบพบกันคร่ึงทาง หรือแบบ 5,5  (Middle  of  the  road 

Management) ผูนําจะมีลักษณะประนีประนอม มีเปาหมายในงานและบุคคลในระดับปานกลาง 

5)  ภาวะผูนําแบบทํางานเปนทีม หรือแบบ 9,9 (Team Management) ผูนําจะ

เนนความสําคัญทั้งดานงานและดานคน โดยสงเสริมใหคนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางาน

และทํางานแบบทีมในองคการ  

6)  ภาวะผูนําแบบพอแม หรือแบบ 9+9  (Paternalism/Materialism) เปน

ภาวะผูนําที่ผูนําใชแบบ 1,9 และแบบ 9,1 เปนพฤติกรรมของผูนําที่เหมือนพอแม เชน การใหรางวัล

เมื่อลูกเชื่อฟง แตถาไมเชื่อฟงจะถูกลงโทษ 

7)   ภาวะผูนําแบบฉวยโอกาส (Opportunism) เปนภาวะผูนําที่ผูนําใชแบบ

ผสมของภาวะผูนําต้ังแตแบบที่ 1-5 โดยเลือกใชผสมตามโอกาส มุงประโยชนสวนตัวมากกวา

ประโยชนสวนรวม (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 175-177) 

จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน จําแนกพฤติกรรมของผูนําออกเปน 2 แบบ คือมิติมุง

งานกับมุงคน ตอมา วิเลียม เรดดิน ไดเพิ่มมิติมุงประสิทธิผล (Effectiveness) เขาไปอีกหน่ึงมิติ 

ทฤษฎีของเรดดิน จึงไดชื่อวา ทฤษฎี 3 มิติ (Three-Dimension  Theory หรือ 3-D  Model หรือ 3-D 

Management) ทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน ไดอธิบายพฤติกรรมผูนําในแตละมิติดังน้ี (เสริมศักด์ิ วิศาลา

ภรณ, 2536: 81 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 59)  

1)  มิติมุงงาน (Task Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหผูตามได

เขาใจในการดําเนินงานตามแนวนโยบาย การติดตอสื่อสาร การประสานงาน เพื่อใหผูตามสามารถ

ปฏิบัติงานไดผลและสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2)  มิติมุงคน (Relationship  Orientation) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่

แสดงออกถึงความเปนมิตร มีความไววางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผูตามเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน 

3)  มิติมุงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง พฤติกรรมผูนําที่มุงใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไว 

สาระสําคัญของทฤษฎี 3 มิติ เร่ิมจากแนวคิดพื้นฐานที่วา หากพิจารณา

เฉพาะพฤติกรรมของผูนําจาก 2 มิติ คือมุงคนและมุงงาน จะไดภาวะผูนํา 4 แบบ ดังน้ี 

แบบที่ 1 ผูนําแบบแยกตัว (Separated) มีพฤติกรรมไมมุงทั้งงานและคน คือ

มุงงานตํ่า มุงคนตํ่า 
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แบบที่ 2 ผูนําแบบเสียสละ (Dedicate) มีพฤติกรรมมงงานสูงและมุงคนตํ่า 

แบบที่ 3 ผูนําแบบมิตรสัมพันธ (Related) มีพฤติกรรมมุงงานตํ่าและมุงคน

สูง 

                                       แบบที่ 4 ผูนําแบบบูรณาการ (Integrated) มีพฤติกรรมมุงทั้งงานและคน คือ

มุงงานสูงมุงคนสูง 

จากแบบผูนําพื้นฐานทั้ง 4 แบบน้ี เมื่อนําเอามิติมุงประสิทธิผลของงานมา

ประกอบการพิจารณาดวย ภาวะผูนําก็แบงไดเปน 8 แบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวุฒิภาวะ (Maturity) ของผู

ตาม กลาวคือ ถาผูตามมีวุฒิภาวะสูงก็จะเกิดเปนแบบผูนําที่มีประสิทธิผลมาก 4 แบบ คือ แบบผูนํา

ทีม (Executive) แบบนักพัฒนา (Developer) แบบผูบุกงาน (Benevolent Autocrat) และ แบบผูคุม

กฎ (Bureaucrat) หากผูตามไมมีวุฒิภาวะ (Immaturity) หรือวุฒิภาวะตํ่าก็จะเกิดเปนแบบผูนําที่มี

ประสิทธิผลนอย 4 แบบ คือ แบบผูหนีงาน (Deserter) แบบผูเผด็จการ (Autocrat) แบบผูใจบุญ 

(Missionary) และ แบบผูประนีประนอม (Compromise) โดยวุฒิภาวะของผูตาม หมายถึง 

ประสบการณ (Experience) แรงจูงใจที่จะทําใหสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Motivation to 

Achieve) ความปรารถนาและความสามารถที่จะรับผิดชอบ (Willingness and Ability to Accept 

Responsibility) (Bass, 1990: 4 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 62)  

แบบของผูนําอาจจะมีประสิทธิผลของงานสูงหรือตํ่าก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ภาวะของผูตาม โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1) ชนิดของผูนําแบบบูรณาการ เมื่อใชกับผูตามที่มีวุฒิภาวะ จะมี

ประสิทธิผลของงานสูงและกลายเปนผูนําแบบผูนําทีม แตถาใชกับผูตามที่ไมมีวุฒิภาวะ จะมี

ประสิทธิผลของงานตํ่าและกลายเปนผูนําแบบผูประนีประนอม 

2) ชนิดของผูนําแบบมิตรสัมพันธ เมื่อใชกับผูตามที่มีวุฒิภาวะ จะมี

ประสิทธิผลของงานสูง และกลายเปนผูนําแบบนักพัฒนา แตถาใชกับผูตามที่ไมมีวุฒิภาวะ จะมี

ประสิทธิผลของงานตํ่าและกลายเปนผูนําแบบใจบุญ 

3) ชนิดของผูนําแบบแยกตัว เมื่อใชกับผูตามที่มีวุฒิภาวะ จะมีประสิทธิผล

ของงานสูง และกลายเปนผูนําแบบผูคุมกฎ แตถาใชกับผูตามที่ไมมีวุฒิภาวะ จะมีประสิทธิผลของ

งานตํ่าและกลายเปนผูนําแบบหนีงาน 

4) ชนิดของผูนําแบบเสียสละ เมื่อใชกับผูตามที่มีวุฒิภาวะ จะมีประสิทธิผล

ของงานสูง และกลายเปนผูนําแบบผูบุกงาน แตถาใชกับผูตามที่ไมมีวุฒิภาวะจะมีประสิทธิผลของ

งานตํ่า และกลายเปนผูนําแบบเผด็จการ (ธวัช บุณยมณี, 2550: 59-63)  
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ตารางท่ี 2.1  แบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลนอยและมากตามทฤษฎี 3 มิติ ของเรดดิน 

   

แบบของภาวะผูนํา มุงคน มุงงาน ประสิทธิผล 

แบบผูหนีงาน ตํ่า ตํ่า ตํ่า 

แบบผูเผด็จการ ตํ่า สูง ตํ่า 

แบบผูใจบุญ สูง ตํ่า ตํ่า 

แบบผูประนีประนอม สูง สูง ตํ่า 

แบบผูคุมกฎ ตํ่า ตํ่า สูง 

แบบผูบุกงาน ตํ่า สูง สูง 

แบบนักพัฒนา สูง ตํ่า สูง 

แบบผูนําทีม สูง สูง สูง 

 

แหลงท่ีมา: ธวัช บุณยมณี, 2550: 63.   

 

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฎีในกลุมการศึกษาพฤติกรรมผูนําพบวา

มีจุดออนคือ ไมมีขอสรุปวาแบบพฤติกรรมภาวะผูนําแบบใดจะเหมาะสมที่สุดในองคการหรืองาน 

หรือผูใตบังคับบัญชาแตละประเภท และโดยเฉพาะในสถานการณตางๆ ที่ผูนําตองเผชิญ  

2.1.2.3 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational or Contingency Leadership 

Theory)  

การศึกษาในกลุมการศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณ เร่ิมตนประมาณ ค.ศ.1967 จาก

การศึกษาภาวะผูนําที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําหรือการศึกษาพฤติกรรมผูนํา ภายหลังไดพบวา

ประสิทธิผลของผูนําข้ึนกับปจจัยหลายปจจัย และไมพบวามีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือมี

พฤติกรรมแบบใดที่จะมีประสิทธิผลมากที่สุดในทุกสถานการณ จึงมีการศึกษาวิจัยโดยพยายาม

ศึกษาปจจัยตางๆ ในแตละสถานการณ ซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพผูนํา และพบวาองคประกอบ

ตางๆ ในสถานการณจะมีผลตอประสิทธิภาพของผูนําหรือไม ข้ึนอยูกับการรับรูของผูนําที่มีตอ

สถานการณน้ันๆ และผูนําจะตองเลือกแบบของผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ หรือองคประกอบ

ตางๆ จะสงผลตอแบบของผูนํา นอกจากน้ันตัวผูนําเองก็จะมีอิทธิพลตอองคประกอบตางๆ ใน

สถานการณดวย โดยสรุปแลวการศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณน้ันพบวา สถานการณที่แตกตาง

กันยอมตองการผูนําที่แตกตางกัน พฤติกรรมผูนําแบบตางๆ มีความเหมาะสมในสิ่งแวดลอมที่
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ตางกัน และประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับความสอดคลองระหวางแบบของผูนํากับสถานการณ

น้ันๆ สภาพของผูตามหรือลูกนอง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 177)   

การศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณมีแนวคิดที่สําคัญ ไดแก ทฤษฎีผูนําตาม

สถานการณของฟลเลอร (Fiedler’s  Contingency  Theory) ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Hersey 

และ Blenchard  (Hersey and Blenchard’s Situational Theory) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา

กับสมาชิก (Leader-Member Exchange Theory) และทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-Goal Theory) 

ซึ่งจากแนวคิดภาวะผูนําตามสถานการณ ตางๆ น้ี มีรูปแบบภาวะผูนําในรูปแบบตามแตละทฤษฎี 

โดยสามารถอธิบายไดดังน้ี 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของฟลเลอร (Fiedler’s Contingency Theory) ซึ่งทฤษฎีน้ี

เปนแนวคิดแรกที่พยายามรวมสไตลภาวะผูนําและสถานการณขององคการเขาดวยกัน เกิดข้ึนจาก

การศึกษาวิจัยของ Fred Fiedler ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานคือ ประสิทธิผลกลุมข้ึนอยูกับการสรางความ

สอดคลองเหมาะสมระหวางรูปแบบภาวะผูนํา ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับ 

บัญชา และสถานการณขององคการที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนํา รูปแบบของภาวะผูนํา (Leadership 

Style) ประกอบดวย 2 แบบ คือ 

1)  ผูนําที่มุงความสัมพันธ (Relationship-Oriented Leader) เปนผูนําที่ให

ความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาหรือพนักงาน สรางความไววางใจ ความเคารพนับถือ รับฟงความ

ตองการของพนักงาน มีลักษณะเหมือนกับผูนําแบบที่คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) 

2)  ผูนําที่มุงงาน (Task-Oriented Leader) เปนผูนําที่มุงความสําเร็จในงาน

จะกําหนดทิศทางและมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจน คลายกับผูนําแบบมุงงานหรือมุงโครงสรางริเร่ิม 

(Initiation Structure) 

ลักษณะความสําคัญของทฤษฎีผูนําตามสถานการณน้ีคือ ฟลเลอร ไดเสนอโมเดลเชิง

สถานการณ โดยพัฒนาเคร่ืองมือ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่มีวัตถุประสงคในการประเมินภาวะผูนําวา

ใหความสําคัญกับการมุงงานหรือมุงความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน แบบทดสอบน้ีมีชื่อวา Least  

Preferred Coworker Test หรือเรียกกันวาแบบทดสอบ LPC จะแบงภาวะผูนําออกเปน 2 แบบ ผูตอบ

ที่ไดคะแนน LPC ตํ่า แสดงวาผูตอบเปนบุคคลที่มีแรงจูงใจแบบมุงงาน (Task Motivated) และถาได

คะแนน LPC สูง แสดงวาผูตอบเปนบุคคลที่มุงความสัมพันธ (Relationship  Motivated) กลาวโดย

สรุปความเหมาะสมของแบบภาวะผูนําที่ทําใหกลุมมีประสิทธิผลสูงสุดข้ึนอยูกับสถานการณที่เอ้ือ

ตอผูนํา หรือสถานการณที่ตองควบคุม จากผลการวิจัยของ ฟลเลอร (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 177-

180) สรุปไดวา 1)  ในสถานการณที่ตองควบคุมมาก ผูนําแบบมุงงานจะมีประสิทธิผลสูงกวาผูนํา

แบบมุงสัมพันธ 2)  ในสถานการณที่ตองควบคุมปานกลาง ผูนําแบบมุงสัมพันธจะมีประสิทธิผล
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มากกวาผูนําแบบมุงงานและ 3)  ในสถานการณที่ตองควบคุมนอย ผูนําแบบมุงงานจะมีประสิทธิผล

สูงกวาผูนําแบบมุงสัมพันธ 

ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของฟลเลอร มีแนวคิดพื้นฐานคือ ประสิทธิผลกลุมข้ึนอยู

กับการสรางความสอดคลองเหมาะสมระหวางรูปแบบภาวะผูนํา ในสวนทฤษฎีผูนําตามสถานการณ

ของ Hersey และ Blenchard    (Hersey  and  Blenchard’s  Situational  Theory) (รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 177-180) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ีคือ ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับความเหมาะสมใน

การจับคูกันระหวางพฤติกรรมผูนํากับวุฒิภาวะของผูตามหรือของกลุม และผูนําจะชวยเพิ่มความ

พรอมในงานของผูตามใหรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยการปรับรูปแบบภาวะผูนําของตัวผูนํา

เอง สวนประกอบสําคัญ 2 สวน ของทฤษฎีน้ีคือ พฤติกรรมผูนํา กับ สถานการณ   

ทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับการมุงผูตามและวุฒิภาวะของผูตาม การมุงผูตามเพื่อ

ประสิทธิภาพของภาวะผูนําในทฤษฎีน้ีสะทอนวา ไมวาผูนําจะทําอะไร ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับการ

กระทําของผูตามเขา สวนวุฒิภาวะของผูตามหมายความถึงความสามารถและความเต็มใจของบุคคล

ที่จะมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง วุฒิภาวะน้ีไมข้ึนกับอายุ วุฒิภาวะน้ีประกอบดวย

คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1)  ระดับของความตองการความสําเร็จ 2)  ความสามารถ 3)  การศึกษา  

4)  ความเต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบ 5)  ประสบการณ ซึ่งหากผูตามมีคุณลักษณะ 5 ประการ

เหลาน้ีมากเพียงใดก็จะมีวุฒิภาวะมากข้ึนเทาน้ัน 

แนวคิดเกี่ยวกับแบบของพฤติกรรมผูนําอาศัยแนวคิดพื้นฐานจากการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอและทฤษฎีสามมิติของเรดดิน ทําใหเกิดพฤติกรรมผูนําใน 2 มิติ คือ พฤติกรรม

มุงงาน กับพฤติกรรมมุงสัมพันธ จากการผสมผสานพฤติกรรม 2 มิติน้ี ทําใหเกิดสไตลผูนํา 4 แบบ 

คือ 1)  แบบสั่งงาน (Telling) 2)  แบบชักจูง (Selling) 3)  แบบการมีสวนรวม (Participating)           

4)  แบบการมอบหมายงาน (Delegating) สวนที่เกี่ยวกับสถานการณ ทฤษฎีน้ีพิจารณาตัวเดียว คือ 

วุฒิภาวะของผูตามหรือของกลุม ซึ่งเปนการประเมินความพรอมของผูตามโดยพิจารณาปจจัย 2 

ประการ คือ ความสามารถและความเต็มใจ ความสามารถประกอบดวย ทักษะ ความรู และ

ประสบการณที่ตองใชในการทํางาน ความเต็มใจประกอบดวยความเชื่อมั่น ความผูกพัน และ

แรงจูงใจที่จําเปนตอการทํางานใหสําเร็จ ความพรอมจะถูกแบงเปน 4 ระดับ ต้ังแต ตํ่า ตํ่าไปปาน

กลาง ปานกลางไปสูง และสูง ทฤษฎีภาวะผูนําของ Hersey และ Blenchard (อางถึงใน รัตติกรณ จง

วิศาล, 2551: 177-180) สรางรูปแบบภาวะผูนําได 4 แบบ โดยสรุปดังน้ี 

1) แบบสั่งงาน (Telling) เปนพฤติกรรมที่มุงงานสูง มุงความสัมพันธตํ่า 

ผูนําจะอธิบายงานอยางละเอียด ใหคําแนะนําและควบคุมอยางใกลชิด สไตลของผูนําแบบน้ีจะใชได

ดีที่สุดเมื่อผูตามขาดความสามารถและไมเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
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2)  แบบชักจูง (Selling) เปนพฤติกรรมที่มุงงานสูง มุงความสัมพันธสูง ผูนํา

จะสั่งงานและจะสนับสนุนความตองการของพนักงานดวย โดยการอธิบายและใหโอกาส สไตลของ

ผูนําแบบน้ีจะเหมาะสมที่สุดเมื่อ ผูตามเต็มใจแตขาดทักษะที่เหมาะสม 

3)  แบบการมีสวนรวม (Participating) เปนพฤติกรรมที่มุงงานตํ่า มุง

ความสัมพันธสูง ผูนําจะเนนการติดตอสื่อสาร การสนับสนุน และการชวยเหลือ สไตลของผูนําแบบ

น้ีจะเหมาะสมที่สุดเมื่อผูตามเร่ิมจะมีทักษะแตขาดความเชื่อมั่น 

4)  แบบการมอบหมายงาน (Delegating) เปนพฤติกรรมที่มุงงานตํ่า มุง

ความสัมพันธตํ่า ผูนําจะใหทิศทางชี้นํา และใหการสนับสนุนนอยที่สุด เปดโอกาสใหพนักงาน

ทํางานสําเร็จดวยตนเอง สไตลของผูนําแบบน้ีจะเหมาะสมที่สุดเมื่อผูตามมีความสามารถและความ

เต็มใจ (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 177-180) 

ทฤษฎีที่กลาวมาแลวน้ันจะมีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําและวุฒิภาวะของผู

ตามหรือของกลุม แตทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-Member  Exchange 

Theory: LMX)  ใชแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกวา กลุมวงใน (In-Group) และกลุมวงนอก 

(Out-Group) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากขอจํากัดดานเวลา ผูนําจึงจําเปนตองสรางความสัมพันธเปนพิเศษกับผู

ตามกลุมใดกลุมหน่ึงข้ึนมา โดยกลุมวงใน จะเปนกลุมที่ผูนําสรางความสัมพันธเปนพิเศษกับผูตาม

เปนกลุมเล็กๆ ผูนําและผูตามจะไววางใจซึ่งกันและกัน ผูตามจะไดรับสิทธิพิเศษบางอยาง ใช

ความสัมพันธแบบไมเปนทางการ มีปฏิสัมพันธกันสูง คนที่อยูในกลุมวงในจะไดรับการยอมรับวา

เปนพวกเดียวกันหรือผูที่ถูกจัดวาเปนพวกเรา ผูนําจะเลือกผูตามเขามาเปนกลุมวงในจากลักษณะ

สวนตัวบางประการที่คลายคลึงกับผูนํา อาทิ อายุ เพศ ทัศนคติ คานิยม สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

สมาชิกในกลุมวงในจะมีผลการปฏิบัติงานสูงกวากลุมวงนอก ลาออกจากงานนอยและพอใจผูนํา

มากกวากลุมวงนอก สวนกลุมวงนอก จะเปนกลุมที่ถูกผูนําจัดวาไมใชพวกเราแตเปนพวกเขาหรือ

พวกอ่ืน ผูนําจะใชความสัมพันธแบบเปนทางการ ใหรางวัลความดีความชอบนอย เนนการควบคุม 

และใหเวลากับผูตามนอย  

นอกจากน้ันแนวคิดทางสังคมวิทยายังไดเสนอวิธีการที่กลุมวงในพยายามรักษาความ

หางทางสังคม (Social Distance) กับกลุมวงนอกไว โดยการสรางความรูสึกอคติตอกลุมอ่ืน หรือเปน

ปฏิปกษกับกลุมอ่ืน กระบวนการที่ทําใหกลุมวงในและกลุมวงนอกแยกกันชัดเจนคือ การกีดกันและ

การขัดแยงระหวางกลุม การขัดแยงทําใหสมาชิกในกลุมมีความเปนพวกเดียวกันมากข้ึน เพราะมี

ศัตรูรวมกัน และจะทําใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในกลุมมากข้ึน ในกรณีของกลุมสองกลุม

ซึ่งแยกออกจากกันหรืออาจเคยเปนปฏิปกษกัน แตตอมามีเหตุการณที่ทั้ง 2 กลุมตองรวมมือกัน อาทิ 

ตกอยูในภาวะเดือดรอนที่ตองชวยกันแกปญหาทั้ง 2 กลุมก็จะมีปฏิสัมพันธตอกันและอาจรวมเปน
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กลุมเดียวกันไดในที่สุด (จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2540: 75 อางถึงใน ธวัช บุณยมณี, 2550: 

75-76) ในทางตรงกันขามคนที่เคยเปนกลุมเดียวกันหรือกลุมวงในอาจจะเกิดความขัดแยงและ

กลายเปนคนละกลุมกันก็ได 

ในสวนทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-Goal Theory) ถูกพัฒนาโดย โรเบิรต เฮาส  

ผูนําในงานจะตองจัดหาผูตามกับขอมูลสนับสนุนหรือทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการที่จะ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของพวกเขา พฤติกรรมของผูนํา จําแนกได 4 แบบคือ 

1) ผูนําแบบชี้นํา (Directive  Leader) ผูตามจะทราบวาอะไรที่ผูนําคาดหวัง 

ตองการ แผนงานที่จะตองทํา ใหคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงวาทําอยางไรถึงจะประสบความสําเร็จใน

งาน 

2)  ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leader) เปนมิตรและแสดงความ

หวงใยสําหรับผูตามตองการ 

3)  ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leader) เปนที่ปรึกษาใหกับผูตาม

และใชคําแนะนําเหลาน้ันกอนทําการตัดสินใจ 

4)  ผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement-Oriented Leader) ต้ังเปาหมายที่

ทาทายและคาดหวังใหผูตามทําตามรูปแบบที่พวกเขาต้ังไวในระดับสูง 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของพฤติกรรมผูนําจําเปนตองเปน

องคประกอบที่สมบูรณถาผลลัพธผูตามทําใหมีสูงสุด  ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายน้ีสามารถทํานายได

ดังน้ี 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive  Leader) จะนําไปสูความพึงพอใจสูงสุดเมื่องานมี

ความคลุมเครือและเครงเครียดมากกวาเมื่อพวกเขาตองกําหนดโครงสรางทําใหดีดวยตัวพวกเขาเอง 

ผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leader) ผลลัพธในผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานสูงและความพึงพอใจเมื่อพนักงานไดปฏิบัติงานตามโครงสรางของงาน 

ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leader) พนักงานจะมีความพึงพอใจใน

รูปแบบการมีสวนรวม 

ผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement-Oriented Leader) จะเพิ่มความ

คาดหวังของพนักงานที่สนับสนุนจะนําไปสูผลปฏิบัติงานที่สูงข้ึนเมื่องานมีโครงสรางที่คลุมเครือ 

(Robbins and Judge, 2008: 183-185) 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณไดอธิบายวา ภาวะผูนํา

ที่มีประสิทธิผลมิไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมผูนําเพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับสถานการณดวย ทฤษฎี
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ภาวะผูนําตามสถานการณพยายามแยกแยะปจจัยดานสถานการณเพื่อพิสูจนวาสถานการณใดมี

อิทธิพลตอภาวะผูนํามากนอยกวากัน (ธวัช บุณยมณี, 2550: 84) 

2.1.2.4 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบูรณาการ (Integrative Leadership Theory)  

                         ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบูรณาการ เปนทฤษฎีที่พยายามรวมทฤษฎีคุณลักษณะ 

พฤติกรรม สถานการณ  เพื่ออธิบายความสําเร็จ อิทธิพลของผูนําที่มีตอผูตามและความสัมพันธ 

งานวิจัยพยายามอธิบายวาทําไมผูตามของบางผูนําถึงมีความเต็มใจที่จะทํางานใหและทํางานอยาง

หนัก และเสียสละตนเองเพื่อความสําเร็จของเปาหมายของกลุมและเปาหมายองคการ หรือ ผูนําที่มี

ประสิทธิผลหลายๆ คน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเหลาผูตามอยางไร ทฤษฎีน้ีจะระบุพฤติกรรม

และคุณลักษณะที่ซึ่งอํานวยความสะดวกประสิทธิผลของผูนํา และเสาะหาวาทําไมพฤติกรรม

เดียวกัน โดยผูนําจะสงผลที่แตกตางกันในผูตามข้ึนอยูกับสถานการณ (Lussier and Achua, 2007: 

19) จะกลาวถึงภาวะผูนําแบบผูมีบุญบารมี และ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

      1)   ภาวะผูนําเชิงบารมี (Charismatic Leadership) อธิบายไดในสวนของการ

สงผลของผูนําตอผูตาม หรือในสวนของความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม มันเปนกระบวนทัศน

ที่ซับซอนซึ่งสรางข้ึนจากจํานวนของทฤษฎีที่พิจารณาเร่ืองของธรรมชาติ สาเหตุ ความหมาย 

สําหรับผลการปฏิบัติงานขององคการ จากแนวคิดทฤษฎีของเว็บเบอร (Weber) เปนรูปแบบที่

แตกตางกันชัดเจนของภาวะผูนําที่มองวาภาวะผูนําเชิงบารมี เปนตัวแปรหน่ึงที่ซึ่งมีระดับ

ความสําคัญและสรางความสําคัญยิ่งข้ึนในการคนพบรูปแบบที่พิเศษของพฤติกรรม การจูงใจทาง

จิตวิทยา และคุณลักษณะสวนบุคคลของผูนําที่มีความสัมพันธกับระดับตางๆ ของบารมีที่สงผลตอผู

ตาม บรรดาผูนําที่มีบารมีจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกตาง มีความคลายคลึงหรืออาจจะ

กอใหเกิดความตองการภายในจิตใจและความตองการของมนุษยโดยทั่วๆ ไป สําหรับการปกครอง

ตนเอง การประสบความสําเร็จ และความมีคุณธรรม ภาวะผูนําเชิงบารมี สงผลตอผูตาม เชน ผูตามมี

ความไววางใจในการทําสิ่งที่ถูกตองจากวิสัยทัศนผูนํา ผูตามมีความเชื่อและคานิยมคลายๆ ผูนํา  การ

ยอมรับโดยไมมีเงื่อนไขจากผูนํา มีความรักตอผูนําอยางแรงกลา มีความจงรักภักดีและเชื่อฟงผูนํา 

เปนตน นอกจากน้ัน ภาวะผูนําเชิงบารมี จะมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี คือ เปนผูมีวิสัยทัศน มีทักษะใน

การติดตอสื่อสารอยางดีเลิศ มีความมั่นใจในตนเองและยึดถือคุณธรรม มีความสามารถในการสราง

แรงบันดาลใจ เปนตน  (Lussier and Achua, 2007: 309-312)   

2)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) มุงเนนความ

ตางของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําแบบน้ีจะทําตามเปาหมายที่ปรารถนาอยางแรงกลาเปนเปาหมายเชิงกล

ยุทธขององคการ สิ่งที่บงชี้คือ ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับอัตราการเขาออกของ
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พนักงานลดลง ผลิตภาพสูงข้ึน ความเครียดของพนักงานและการหมดกําลังใจลดลง และความพึง

พอใจของพนักงานเพิ่มสูงข้ึน (Robbins  and  Judge,  2008:  188) ผูนําจะชวยกําหนดเปาหมายชี้นํา 

และสงเสริมใหสมาชิกมีความสามารถและเห็นความสําคัญของเปาหมาย ปฏิบัติงานดวยแรงจูงใจ

ของตนเอง จนผูตามสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมตองมีผูนําอยางเปนทางการ ภาวะผูนําแบบ

แลกเปลี่ยน ผูนําจะชวยกําหนดเงื่อนไขและรางวัลที่ผูตามตองการในการปฏิบัติงาน ถาผูตาม

สามารถทํางานไดตามเปาหมายที่ตองการ เขาก็จะไดรับรางวัล โดยรางวัลอาจจะเปนผลตอบแทนที่

เปนรูปธรรมหรือความพอใจของบุคคล (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 133) โดยภาวะผูนําแบบ

แลกเปลี่ยนเปนพื้นฐานการสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสรางบริวารและผลการปฏิบัติงานที่

เหนือกวา แตผูนําที่ดีควรมีทั้งแบบการเปลี่ยนแปลงและแบบแลกเปลี่ยน (Robbins and Judge, 2008: 

188)   

ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ของ Burn 

(1978 อางถึงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 184-185) อธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามี

อิทธิพลตอผูตาม และในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนําเชนเดียวกัน 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดทั้งระดับแคบที่เปนกระบวนการที่สงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล และ

ในระดับกวางที่เปนกระบวนการในการใชอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบัน พยายาม

ยกระดับแนวความคิดและคานิยมทางศีลธรรมใหสูงข้ึน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการ

แสดงออกโดยผูใดก็ไดในองคการทุกๆ ตําแหนง ซึ่งอาจจะเปนผูนําหรือผูตามก็ได และอาจจะ

เกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเทาเทียมกัน สูงกวา หรือตํ่ากวาก็ได Burn เห็นวาภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธ

ของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน 

ซึ่งเกิดข้ึนได 3 ลักษณะ คือ 

1)  ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เปนปฏิสัมพันธที่

ผูนําติดตอกับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความ

ตองการ และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการอยูใน

ระดับข้ันแรกตามทฤษฎีความตองการเปนลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s Need Hierachy 

Theory)  

2)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําจะ

ตระหนักถึงความตองการและแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะ

ยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบมีจริยธรรม กลาวคือ ผูนํา

การเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผูตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก 



 
 
 
24 

(Conscious) และยกระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึนตามลําดับข้ันความตองการของ Maslow 

และทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณและยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความ

ยุติธรรม ความเสมอภาค   

3)  ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะ

เปลี่ยนเปนผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ และความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของทั้งผูนําและผูตามใหสูงข้ึน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของ

ผูนําจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําทําใหผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความขัดแยง

ระหวางคานิยมกับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันที่สูงกวาเดิม แลว

จึงดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงข้ึน  

สภาวะผูนําทั้ง 3 ลักษณะตามทฤษฎีของ Burn มีลักษณะเปนแกนตอเน่ือง ภาวะผูนํา

การแลกเปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุงเปลี่ยนสภาพ

ไปสูภาวะผูนําแบบจริยธรรม (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 184-185) 

 

2.1.3 การประเมินภาวะผูนํา 

             แนวคิดพื้นฐานของการประเมินมากกวาคร่ึงศตวรรษที่ผานมาสามารถอิงนิยามของการ

ประเมินดังตอไปน้ี 

2.1.3.1 นิยามการประเมินในความหมายของการวัดผล (Measurement) 

         นักประเมินในชวง ค.ศ. 1900-1930 มักจะใชคําวา  “การวัด” และ “การประเมินผล” 

ในความหมายเดียวกัน แมปจจุบันการเรียนการสอนทางการศึกษา ก็ยังคงใชคําทั้งสองในลักษณะที่

ใกลเคียงกันและเปนกระบวนการตอเน่ือง เมื่อนิยามของ “การประเมิน” เปนนิยามในความหมาย

ของ “การวัดผล” การประเมินจึงพัฒนาไปตามหลักการทางวิทยาศาสตรของการวัดกลาวคือ เนนใน

ดานการเปนปรนัยในเชิงประจักษ ความเที่ยงตรงของการวัด ความเปนมาตรฐานของเคร่ืองมือที่ใช

วัด ตลอดจนการใชสถิติวิเคราะหในเชิงปริมาณเพื่อหาขอสรุป รวมทั้งการคนหาเกณฑมาตรฐานเพื่อ

การเปรียบเทียบ 

เมื่อประวัติของการประเมินมีความเกี่ยวของใกลชิดกับการวัดผลแลวขอมูลจากการ

วัดผลจึงเปนแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการประเมินดวย ดังน้ันเคร่ืองมือวัดผลจึงตองมีความเปน

มาตรฐาน เพราะเหตุผลดังกลาวจึงเปนเหตุใหมีการพัฒนาแบบสอบถามข้ึนมาจํานวนมาก

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แบบสอบมาตรฐานจึงเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางแพรหลายไปทั่ว

โลกและมีบทบาทมากในชวงปค.ศ. 1946 ถึง 1957 จนกลาวไดวาเปนยุคของการประเมินดวยการใช
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แบบสอบมาตรฐาน ซึ่งเปนแนวคิดการประเมินมุงเนนการใชเคร่ืองมือมากกวาที่จะมุงเนนการใชผล

จากการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพโครงการ 

แนวคิดการประเมินในความหมายของการวัดผล ทําใหการประเมินยึดติดอยูกับการ

ตีความหมายของคะแนนที่ไดจากเคร่ืองมือวัดผล จึงมักจะมองขามตัวแปรสําคัญที่มีคุณคาตอผลการ

ประเมิน โดยเฉพาะตัวแปรที่ไมสามารถวัดในเชิงปริมาณ รวมทั้งขอจํากัดของการกําหนดกฎเกณฑ

มาตรฐานสําหรับการตัดสินและวินิจฉัยคุณคา บทบาทของการประเมินในยุคดังกลาวจึงนอยกวา

บทบาทของการวัดผล 

2.1.3.2 วิธีการในการรวบรวมขอมูลหรือการประเมินภาวะผูนํา 

                        วิธีการในการรวบรวมขอมูลอาจจําแนกไดออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังน้ี วิธีการ

สอบถาม (Questioning) วิธีการสังเกต (Observation) และ วิธีการวัดผล (Measurement)  

        1)  วิธีการสอบถามที่นิยมใช 

ผูถามคือผูรับผิดชอบการประเมิน ตองการทราบขอเท็จจริงจากผูตอบหรือ

ผูใหขอมูลในเร่ืองที่ตองการจะวัด เชน จากผูเขารับการประเมิน ผูบังคับบัญชา และผูรวมงานของผู

เขารับการประเมิน เน่ืองจากแนใจวาผูตอบมีคําตอบในเร่ืองที่ตองการจะวัด การสอบถามที่เปนที่

นิยมใชกันมากมีอยู 2 แบบ คือ 

(1)   การสัมภาษณ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่รวดเร็วและไดผล

ครบถวนมากกวาวิธีอ่ืน แตทั้งน้ีผูทําการสัมภาษณจะตองมีเทคนิคและทักษะในเร่ืองที่สัมภาษณ

อยางดี จึงจะสามารถสอบถามไดขอเท็จจริงที่ลึกซึ้ง เที่ยงตรงและเชื่อถือได ผูที่จะทําการสัมภาษณ

จึงควรศึกษาเทคนิคการสัมภาษณเพื่อการประเมินผลและควรมีประสบการณในดานน้ีดวย กอนการ

ดําเนินการสัมภาษณจะตองวางแผนจัดเตรียมผลเสียกอน เพื่อมิใหหลงลืมประเด็นหรือเน้ือหาที่

ตองการจะถามดังน้ันจึงควรมีแบบฟอรมสัมภาษณเพื่อความรวดเร็วและครบถวนในการรวบรวม

ขอมูลดวย การวัดผลที่ควรใชวิธีการสัมภาษณคือ การวัดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ

ของผูผานการประเมิน และผลที่เกิดข้ึนแกหนวยงานหลังจากการประเมิน ซึ่งควรใชควบคูไปกับ

วิธีการสังเกตการปฏิบัติงานดวยเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลที่ไดวามีความเบี่ยงเบนหรือไม 

(2) การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) หรือแบบทดสอบงายๆ คือ

การรวบรวมขอมูลโดยการกําหนดคําถามและคําตอบใหผูตอบเลือกไดจากคําตอบที่มีอยูแลวใน

แบบสอบถาม หรือใหผูตอบใหขอมูลแตเพียงสั้นๆ แบบสอบถามน้ีสามารถใชในการรวบรวมขอมูล

ไดทุกข้ันตอนของการพัฒนาจนถึงข้ันการติดตามผลที่ไดรับการพัฒนาโดยจะตองเลือกใชแผนของ

การสอบถามตามความเหมาะสมของวัตถุประสงคที่ประเมิน 
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     2)  วิธีการสังเกต 

                       วิธีการสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝาติดตามดูอยางเอาใจใส สังเกต

และพิจารณาตลอดจนบันทึกสิ่งหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนไวเพื่อเปรียบเทียบหรือสรุปผลความ 

สัมพันธของสิ่งที่เกิดข้ึนอยางเปนเหตุเปนผล การสังเกตน้ีจะใชทั้งตาและประสาทสัมผัสอ่ืนๆ 

ประกอบดวยเพื่อใหไดขอเท็จจริงใหมากที่สุด ผูที่จะทําหนาที่ใหขอมูลจากการสังเกตน้ีจะตองเปนผู

มีความสามารถในการประเมินผลจากการสังเกตเชนเดียวกับการใชเทคนิคอ่ืนๆ  

                       นอกจากน้ีการประเมินผลจากการสังเกตน้ีสวนใหญจะตัดสินจากสิ่งที่เห็น

หรือรูสึกจึงไมเปนวิธีการประเมินที่เปนปรนัย จึงควรใชผูประเมินมากกวา 1 คน เพื่อลดจุดออนใน

เร่ืองอคติ หากเปนการประเมินระหวางการพัฒนารวมทั้งใหกลุมเปนผูทําการพัฒนามากกวา 1 คน 

สังเกตกิจกรรมในกลุมที่ทําการพัฒนารวมทั้งใหกลุมเปนผูสังเกตดวย หลังจากกิจกรรมแลวจึงนําสิ่ง

ที่ไดจากการสังเกตรวมกันของผูทําการพัฒนา ผูเขารับการพัฒนาและผูรับผิดชอบการประเมิน แต

ผูทําการประเมินควรฟงความคิดเห็นของผูสังเกตคนอ่ืนกอน มิฉะน้ันผูสังเกตอ่ืนอาจตองคลอยตาม

ความเห็นของผูทําการประเมินก็ได เน่ืองจากเปนผูมีความชํานาญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาสูง 

และในทางกลับกันอาจทําใหเกิดขอโตแยงหรือปฏิกิริยาที่ตานไดหากผูทําการประเมินซึ่งออก

ความเห็นกอนบุคคลอ่ืน ฉะน้ันผูทําการประเมินจึงควรเปนผูสรุปความเห็นหรือประเด็นที่ถูก

หลงลืมใหชัดเจนยิ่งข้ึนจากทัศนะของคนที่มีอยูแลว 

3)  วิธีวัดผล (measurement)  

แบงออกเปนการวัดผลในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวัดผลเชิง

ปริมาณ (Quantitative) การวัดผลน้ีจะตองมีวิธีการเทคนิคเฉพาะ ฉะน้ันการสรางแบบทดสอบหรือ

การใชเทคนิคตางๆ เพื่อประเมินผูนําจะตองใชผูที่ชํานาญในการวัดผลเปนผูประเมินวัดผลเอง 

วิธีการวัดผลสวนใหญจะใชวัดผลความรู ความสามารถของผูเขารับการประเมินความจําเปนในการ

วัดผลกอนประเมินเพื่อทราบระดับความรูความสามารถของผูเขารับการประเมิน และมีขอมูลที่จะ

ใชเปรียบเทียบกับการวัดผลหลังการเรียนรูวามีการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด 

                       การวัดที่ใชในการทดสอบ ความรูความสามารถของผูเขารับการประเมิน

ประกอบดวยการทดสอบโดยวิธีใชคําตอบแบบเปด การทดสอบแบบปรนัย การวัดผลโดยใช

บทบาทสมมติ การวัดผลโดยการใชกรณีตัวอยาง การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

และการวัดผลโดยการใชกลุมทดลองและกลุมที่ควบคุม เปนตน 

2.1.3.3 คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวิธีการประเมินที่ดี 

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวิธีการประเมินที่ดี ดังน้ี 
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1) ความเปนปรนัย (Objective) หรือเปนเหตุเปนผล ปราศจากความลําเอียง

หรืออคติใดๆ ควรระวังปญหาเร่ืองความโนมเอียงของผูประเมินที่มักเขาขางตนเองและตําหนิผูอ่ืน 

2) ความเที่ยงตรง (Validity) คือการประเมินผลน้ันจะตองประเมินในสิ่งที่

ควรประเมินผลจริงๆ เคร่ืองมือประเมินน้ีถาสรางไมไดมาตรฐานและใชไมถูกวิธีแลวจะไมใหผล

การประเมินที่เที่ยงตรง หรือไมอาจพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาหรือประเด็นที่ประเมินและ

การวิเคราะหทางสถิติ 

3) ความเชื่อถือได (Reliability) การวัดผลและการประเมินผลทุกชนิดยอมมี

ความคลาดเคลื่อน (error) หรือขอบกพรอง ถามีความคลาดเคลื่อนจากความเชื่อถือไดของขอมูลที่

ไดจากการประเมินผลและติดตามผลก็ยิ่งนอยลง ฉะน้ันการวัดผลและการประเมินผลจะตอง

พยายามใหมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด จนกระทั่งผลที่ไดจากการวัดทุกคร้ังมีความใกลเคียงกับ

ปจจัยที่มีผลตอความเชื่อถือไดคือ คุณภาพของเคร่ืองมือประเมินผล วิธีดําเนินการประเมินรวมทั้งผู

ที่เกี่ยวของในการประเมินผลคือผูประเมินและผูถูกประเมิน ลวนมีสวนในการทําใหการประเมินผล

คลาดเคลื่อนไดทั้งสิ้น ฉะน้ันผูรับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนา ควรคํานึงถึงเร่ืองความ

เชื่อถือไดดวย  

4) ความสะดวกและประหยัด เคร่ืองมือและวิธีการประเมินผลบางอยางอาจ

เหมาะสมในแงหลักวิชาหรือทฤษฎีดังกลาวขางตน แตอาจไมเหมาะสมในทางปฏิบัติ เชน ขาด

เคร่ืองมืออุปกรณบุคคลที่มีความชํานาญหรือความรูในเร่ืองที่จะประเมิน หรืออาจสิ้นเปลือง

คาใชจายและเวลามาก ผูรับผิดชอบจึงตองพิจารณาใหรอบคอบวาผลที่จะไดรับน้ันคุมกับการลงทุน

ลงแรงดําเนินการตามเทคนิคหรือวิธีน้ันหรือไม (สุขุมวิทย ไสยโสภณ, 2547: 197-201) 

สรุปคือการประเมินภาวะผูนําน้ันวิธีการในการรวบรวมขอมูลอาจจําแนกไดออกเปน 

3 ประเภท คือ วิธีการสอบถาม (Questioning) วิธีการสังเกต (Observation) และ วิธีการวัดผล 

(Measurement) โดยในการประเมินที่ดีตองปราศจากความลําเอียงหรืออคติใดๆ มีความเที่ยงตรง 

(Validity)  ความเชื่อถือได (Reliability) เปนตน ซึ่งการประเมินที่ดีจะทําใหทราบถึงรูปแบบภาวะ

ผูนําที่บุคคลน้ันๆ มีอยูไดอยางถูกตอง นอกจากผูนําน้ันตองมีภาวะผูนําแลว ผูนํายังตองเกี่ยวของกับ

ผูอ่ืนในการทํางานเปนทีมรวมกัน โดยทีมงานที่มีผูนําทีมที่ดีน้ันจะนําพาใหทีมไปสูความสําเร็จของ

เปาหมายที่มีรวมกันได 
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1.  ทฤษฎีคุณลักษณะ                              

       (Trait Theories) 

ศึกษาลักษณะสากลของผูนําที่มีประสิทธิผล สันนิษฐานวา

คุณลักษณะของบุคคลมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความ

แตกตางระหวางผูนําและผูที่ไมเปนผูนํา ไดแก คุณลักษณะทาง

รางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปญญาและความสามารถ ความ

รับผิดชอบ ความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ ความแข็งแรง ความ

เพียรพยายาม รูจักเสี่ยง ความคิดริเร่ิม ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความสามารถในการจัดการกับความเครียด ความสามารถในการ

ที่จะมีอิทธิพล (Influence) ตอคนอ่ืน และความสามารถที่จะ

ประสานพลังทั้งหลายเพื่อการทํางานใหสําเร็จ เปนตน จุดออน

ของแนวคิด คุณลักษณะของผูนําแตเพียงอยางเดียวไมอาจ

สามารถอธิบายประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของผูนําไดอยาง

สมบูรณในทุกสถานการณ และอาจไมสามารถระบุคุณลักษณะที่

แนนอนและคุณลักษณะรวมของผูนําได จุดแข็งของแนวคิด การ

ทําความเขาใจคุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล จะเปนแนวทางที่

สําคัญในการคัดเลือก สรรหาผูนําและเปนแนวทางสําคัญในการ

พัฒนาภาวะผูนําที่ดีที่เหมาะสมได 

2.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา   

 (Behavior Leadership   

 Theory)  

ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา ผูนําทําอะไรและทําอยางไร ผูนําเนนที่

งานหรือมุงเนนที่ผูตาม ตัวแปรสองประการที่ถูกเนนในการศึกษา

ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม คือการมุงงานกับมุงคน การมุงงานคือ

พฤติกรรมของผูนําที่มุงการทํางานใหสําเร็จดวยการกระทํา

บางอยาง อาทิ การมอบหมายงาน การแบงงานกันทํา การ

ตัดสินใจ และการประเมินผลงาน การมุงคนคือพฤติกรรมของ

ผูนําที่มุงการเปดรับและใหความเปนมิตร การใหความสําคัญกับ

ความตองการของผูตาม 

2.1 การศึกษาภาวะผูนํา

ของมหาวิทยาลัย

มิชิแกน 

พฤติกรรมของผูนําพิจารณาแบบมิติเดียวคือพฤติกรรมผูนําจะมุง

งานหรือมุงคนอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 
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2.2 ทฤษฎีตาขายการ

บริหาร โดย Blake 

และ Mouton  

(รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 177-180)  

พัฒนาและวิเคราะหแนวคิดจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและ

มหาวิทยาลัยโอไฮโอ รวมทั้งประยุกตผลการวิจัยเพิ่มเติมพัฒนา

เปนตาขายภาวะผูนํา โดยแบงพฤติกรรมของผูนําในดานมุงงาน

และมุงคน แตละดานเปน 9 ระดับ นํามาประกอบกันเปนตาขาย

ภาวะผูนํา ดานแนวนอนของตาขายแทนพฤติกรรมที่มุงงาน จาก

ตํ่า (1) ไปสูง (9) สวนแนวต้ังแทนพฤติกรรมที่มุงคน จากตํ่า (1) 

ไปสูง (9) เชนกัน แบงเปนแบบภาวะผูนําได 81 แบบ 

2.4 ทฤษฎี 3 มิติ ของ

เรดดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ทฤษฎีภาวะผูนําตาม

สถานการณ (Situational 

or Contingency 

Leadership Theory) 

วิเลียม เรดดิน ไดเพิ่มมิติมุงประสิทธิผล (Effectiveness) ทฤษฎี

ของเรดดิน จึงไดชื่อวา ทฤษฎี 3 มิติ เมื่อนําเอา มิติมุงประสิทธิผล

ของงานมาประกอบการพิจารณาดวย ภาวะผูนําก็แบงไดเปน 8 

แบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวุฒิภาวะ (Maturity) ของผูตามกลาวคือ ถาผู

ตามมีวุฒิภาวะสูงก็จะเกิดเปนแบบผูนําที่มีประสิทธิผลมาก 4 

แบบ คือ แบบผูนําทีม (Executive) แบบนักพัฒนา (Developer) 

แบบผูบุกงาน (Benevolent  Autocrat) และ แบบผูคุมกฎ 

(Bureaucrat) หากผูตามไมมีวุฒิภาวะ (Immaturity) หรือวุฒิภาวะ

ตํ่าก็จะเกิดเปนแบบผูนําที่มีประสิทธิผลนอย 4 แบบ คือ แบบผูหนี

งาน (Deserter) แบบผูเผด็จการ (Autocrat) แบบผูใจบุ ญ 

(Missionary) และ แบบผูประนีประนอม (Compromise) 

จุดออนของแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูนําพบวาไมมีขอสรุปวา

แบบพฤติกรรมภาวะผูนําแบบใดจะเหมาะสมที่สุดในองคการหรือ

งาน หรือผูใตบังคับบัญชาแตละประเภท และโดยเฉพาะใน

สถานการณตางๆ ที่ผูนําตองเผชิญ 

การศึกษาภาวะผูนําตามสถานการณพบวาสถานการณที่แตกตาง

กันยอมตองการผูนําที่แตกตางกัน พฤติกรรมผูนําแบบตางๆ มี

ความเหมาะสมในสิ่งแวดลอมที่ตางกัน และประสิทธิผลของผูนํา

ข้ึนอยูกับความสอดคลองระหวางแบบของผูนํากับสถานการณ

น้ันๆ สภาพของผูตามหรือลูกนอง 
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3.1 ทฤษฎีผูนําตาม

สถานการณของฟล

เลอร (Fiedler’s 

Contingency Theory) 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 177-180) 

ประสิทธิผลกลุมข้ึนอยูกับการสรางความสอดคลองเหมาะสม

ระหวางรูปแบบภาวะผูนํา ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางผูนํากับ

ผูใตบังคับบัญชา และสถานการณขององคการที่มีอิทธิพลตอ

ภาวะผูนํา รูปแบบของภาวะผูนํา (Leadership Style) 

ประกอบดวย 2 แบบ คือ ผูนําที่มุงความสัมพันธ (Relationship-

Oriented Leader) และผูนําที่มุงงาน (Task-Oriented Leader) 

3.2 ทฤษฎีผูนําตาม

สถานการณของ Hersey 

และ Blenchard  

(Hersey and 

Blenchard’s    

     Situational Theory 

    (รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 177-180) 

 

 

 

 

 

3.3 ทฤษฎีการแลก เปลี่ยน

ระหวางผูนํากับสมาชิก 

(Leader-Member 

Exchange Theory: 

LMX) 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ีคือ ประสิทธิผลของผูนําข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมในการจับคูกันระหวางพฤติกรรมผูนํากับวุฒิ

ภาวะของผูตามหรือของกลุม และผูนําจะชวยเพิ่มความพรอม

ในงานของผูตามใหรวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยการปรับ

รูปแบบภาวะผูนําของตัวผูนําเอง สวนประกอบสําคัญ 2 สวน 

ของทฤษฎีน้ีคือ พฤติกรรมผูนํา กับ สถานการณ  แนวคิด

เกี่ยวกับแบบของพฤติกรรมผูนําอาศัยแนวคิดพื้นฐานจาก

การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอและทฤษฎีสามมิติของเรด

ดิน ทําใหเกิดพฤติกรรมผูนําใน 2 มิติ คือ พฤติกรรมมุงงาน กับ

พฤติกรรมมุงสัมพันธ จากการผสมผสานพฤติกรรม 2 มิติน้ี ทํา

ใหเกิดสไตลผูนํา 4 แบบ คือ 1)  แบบสั่งงาน (Telling) 2)  แบบ

ชักจูง (Selling) 3)  แบบการมีสวนรวม (Participating) 4)  แบบ

การมอบหมายงาน (Delegating) 

ใชแนวความคิดทางสังคมวิทยาที่เรียกวา กลุมวงใน (In-Group) 

และกลุมวงนอก (Out-Group) เน่ืองจากขอจํากัดดานเวลา ผูนํา

จึงจําเปนตองสรางความสัมพันธเปนพิเศษกับผูตามกลุมใดกลุม

หน่ึงข้ึนมา โดยกลุมวงใน จะเปนกลุมที่ผูนําสรางความ สัมพันธ

เปนพิเศษกับผูตามเปนกลุมเล็กๆ ผูนําและผูตามจะไววางใจซึ่ง

กันและกัน ผูตามจะไดรับสิทธิพิเศษบางอยาง ใชความสัมพันธ

แบบไมเปน ทางการ มีปฏิสัมพันธกันสูง สวนกลุมวงนอก จะ

เปนกลุมที่ถูกผูนําจัดวาไมใชพวกเราแตเปนพวกเขา 
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 หรือพวกอ่ืน ผูนําจะใชความสัมพันธแบบเปนทางการ ให

รางวัลความดีความชอบนอย เนนการควบคุม และใหเวลากับ

ผูตามนอย 

3.4 ทฤษฎีเสนทางสู

เปาหมาย  (Path-Goal 

Theory)  

ผูนําในงานจะตองจัดหาผูตามกับขอมูลสนับสนุนหรือ

ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการที่จะประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายของพวกเขา พฤติกรรมของผูนํา จําแนกได 4 

แบบคือ ผูนําแบบชี้นํา (Directive Leader) ผูนําแบบสนับสนุน 

(Supportive Leader) ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative 

Leader) และผูนําแบบมุงความสําเร็จ (Achievement-Oriented 

Leader) 

4. ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบูรณา

การ (Integrative Leadership 

Theory) 

 

 

 

4.1 ภาวะผูนําเชิงบารมี 

(Charismatic 

Leadership) 

 

ทฤษฎีที่พยายามรวมทฤษฎีคุณลักษณะ พฤติกรรม 

สถานการณ  เพื่ออธิบายความสําเร็จ อิทธิพลของผูนําที่มีตอผู

ตามและความสัมพันธ ทฤษฎีน้ีจะระบุพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ซึ่งอํานวยความสะดวกประสิทธิผลของผูนําและ

เสาะหาวาทําไมพฤติกรรมเดียวกัน โดยผูนําจะสงผลที่

แตกตางกันในผูตามข้ึนอยูกับสถานการณ 

อธิบายไดในสวนของการสงผลของผูนําตอผูตาม หรือในสวน

ของความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ภาวะผูนําเชิงบารมี 

เปนตัวแปรหน่ึงที่ซึ่งมีระดับความสําคัญในการคนพบรูปแบบ

ที่พิเศษของพฤติกรรม การจูงใจทางจิตวิทยาและคุณลักษณะ

สวนบุคคลของผูนําที่มีความสัมพันธกับระดับตางๆ ของบารมี

ที่สงผลตอผูตาม จะมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี คือ เปนผูมี

วิสัยทัศน มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางดีเลิศ มีความมั่นใจ

ในตนเองและยึดถือคุณธรรม มีความสามารถในการสรางแรง

บันดาลใจ เปนตน   
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4.2 ทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

(Transformational 

Leadership Theory) ของ 

Burn (1978 อางถึงใน 

รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 

184-185) 

อธิบายภาวะผูนําในเชิงกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตาม และ

ในทางกลับกันผูตามก็สงอิทธิพลตอการแกไขพฤติกรรมของผูนํา

เชนเดียวกัน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมองไดทั้งระดับแคบที่เปน

กระบวนการที่สงอิทธิพลตอปจเจกบุคคล และในระดับกวางที่ 

เปนกระบวนการในการใชอํานาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและ 

ปฏิรูปสถาบัน พยายามยกระดับแนวความคิดและคานิยมทาง 

ศีลธรรมใหสูงข้ึนได Burn เห็นวาภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของ 

บุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ ระดับแรงจูงใจ และ

ทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดข้ึนได 3 ลักษณะ คือ 

1. ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอกับผู

ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัล

เพื่อตอบสนองความตองการ และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จ

ในการทํางาน 

2.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูนําจะตระหนักถึงความตองการ

และแรงจูงใจของผูตาม ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันใน

ลักษณะยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน กอใหเกิดการเปลี่ยน

สภาพทั้งสองฝาย คือ เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบมีจริยธรรม 

กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการของผู

ตาม และจะกระตุนผูตามใหเกิดความสํานึก (Conscious)  

3.  ภาวะผูนําแบบจริยธรรม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปน

ผูนําแบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ 

และความปรารถนาเชิงจริยธรรมของทั้งผูนําและผูตามใหสูงข้ึน 

และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย 
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ตารางท่ี 2.3  สรุปรูปแบบภาวะผูนํา 

 

รูปแบบภาวะผูนํา ลักษณะสําคัญ 

1. ผูนําแบบมุงงาน พฤติกรรมของผูนําเนนการจัดการองคการ การบริหารจัดการ

ตางๆ การมอบหมายงานและกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ

ทํางาน 

2. ผูนําแบบมุงคน ผูนําจะมีพฤติกรรมที่เนนการใหการสนับสนุน กระตุนผูตามให

มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ

การทํางาน ผูนํามีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความเคารพนับ

ถือผูตาม ใหความอบอุน หวงใย 

3. ผูนําแบบย่ําแย ผูนําที่ไมใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา  

4. ผูนําแบบพบกันคร่ึงทาง 

 

5. ผูนําแบบทํางานเปนทีม 

 

 

6. ผูนําแบบสั่งงาน 

 

 

 

 

7. ผูนําแบบชักจูง 

 

 

 

8. ผูนําแบบมีสวนรวม 

 

 

9. ผูนําแบบมอบหมายงาน 

ผูนําจะมีลักษณะประนีประนอม มีเปาหมายในงานและบุคคล

ในระดับปานกลาง  

ผูนําจะเนนความสําคัญทั้งดานงานและดานคน โดยสงเสริมให

คนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานและทํางานแบบทีม

ในองคการ 

พฤติกรรมที่มุงงานสูง มุงความสัมพันธตํ่า ผูนําจะอธิบายงาน

อยางละเอียด ใหคําแนะนําและควบคุมอยางใกลชิด ผูตามจะ

ทราบวาอะไรที่ผูนําคาดหวัง ตองการ แผนงานที่จะตองทํา ให

คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงวาทําอยางไรถึงจะประสบความสําเร็จ

ในงาน 

พฤติกรรมที่มุงงานสูง มุงความสัมพันธสูง ผูนําจะสั่งงานและ

จะสนับสนุนความตองการของพนักงานดวย โดยการอธิบาย

และใหโอกาส เปนมิตรและแสดงความหวงใยสําหรับผูตาม

ตองการ 

พฤติกรรมที่มุงงานตํ่า มุงความสัมพันธสูง ผูนําจะเนนการ

ติดตอสื่อสาร การสนับสนุน และการชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา

ใหกับผูตามและใชคําแนะนําเหลาน้ันกอนทําการตัดสินใจ 

พฤติกรรมที่มุงงานตํ่า มุงความสัมพันธตํ่า ผูนําจะใหทิศทาง

ชี้นํา และใหการสนับสนุนนอยที่สุด เปดโอกาสใหพนักงาน 
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ตารางท่ี 2.3  (ตอ)  

   

รูปแบบภาวะผูนํา ลักษณะสําคัญ 

 ทํางานสําเร็จดวยตนเอง ต้ังเปาหมายที่ทาทายและคาดหวังใหผู

ตามทําตามรูปแบบที่พวกเขาต้ังไวในระดับสูง 

10. ผูนําเชิงบารมี เปนผูมีวิสัยทัศน มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางดีเลิศ มีความ

มั่นใจในตนเองและยึดถือคุณธรรม มีความสามารถในการสราง

แรงบันดาลใจ 

11. ผูนําการแลกเปลี่ยน  

 

 

12. ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

13. ผูนําแบบจริยธรรม 

ผูนําติดตอปฏิสัมพันธกับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่ง

กันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการ และ

เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน 

ผูนําจะตระหนักถึงความตองการและแรงจูงใจของผูตาม 

ปฏิสัมพันธกันในลักษณะยกระดับความตองการซึ่งกันและกัน 

กอใหเกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝาย จะกระตุนผูตามใหเกิด

ความสํานึก (Conscious) และยกระดับความตองการของผูตาม

ใหสูงข้ึน 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเปนผูนําแบบจริยธรรมอยาง

แทจริงเมื่อผูนําไดยกระดับความประพฤติ และความปรารถนา

เชิงจริยธรรมของทั้งผูนําและผูตามใหสูงข้ึน และกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งสองฝาย อํานาจของผูนําจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําทําให

ผูตามเกิดความไมพึงพอใจตอสภาพเดิม ทําใหผูตามเกิดความ

ขัดแยงระหวางคานิยมกับวิธีปฏิบัติ สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิด

ความตองการในระดับข้ันที่สูงกวาเดิม แลวจึงดําเนินการเปลี่ยน

สภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงข้ึน 
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา 4  ทฤษฎีหลักๆ ประกอบดวย ทฤษฎี

คุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา ทฤษฎีผูนําสถานการณ และ ทฤษฎีภาวะผูนําแบบบูรณาการ จะ

เห็นไดวาแรกเร่ิมที่ไดมีการศึกษาภาวะผูนํา นักวิจัยจะเร่ิมศึกษาจากคุณลักษณะของผูนําวาผูนําที่

ยิ่งใหญน้ันมีคุณลักษณะอยางไร ในระหวางป ค.ศ. 1940 ความไมพอใจกับวิธีการศึกษาภาวะผูนํา

เชิงคุณลักษณะไดทําใหนักพฤติกรรมศาสตรมุงความสนใจของพวกเขาไปสูพฤติกรรมของผูนํา 

ผูนําทําอะไรและเขาทําอยางไรจึงเกิดทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา แตตอมาพบวาประสิทธิผลของผูนํา

ข้ึนกับปจจัยหลายปจจัย และไมพบวามีคุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือมีพฤติกรรมแบบใดที่จะมี

ประสิทธิผลมากที่สุดในทุกสถานการณ จึงศึกษาเร่ืองสถานการณที่เขามาเกี่ยวของกับภาวะผูนํา 

หลังจากน้ันก็ไดมีทฤษฎีภาวะผูนําแบบบูรณาการ ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบผูมีบุญบารมี และ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับความสนใจศึกษาในปจจุบัน  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดนําทฤษฎีหลักทั้ง 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา นํามาใช

เปนแนวทางในการหารูปแบบภาวะผูนําของหัวหนาทีมผูตองขังที่มีตอสมาชิกในทีมผูตองขังวา

รูปแบบภาวะผูนําที่หัวหนาทีมผูตองขังมีน้ันไดสงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยางไร เปน

การมองภาพรวมของทฤษฎีภาวะผูนําทั้งหมด จะพบวามีรูปแบบภาวะผูนําแบบตางๆ หลายรูปแบบ 

ดังน้ัน เพื่อใหไดรูปแบบภาวะผูนําที่มีอยูในตัวผูตองขังอยางแทจริงในบริบทของเรือนจําชั่วคราวเขา

พลอง ผูศึกษาจึงนําทฤษฎีทั้งหมดนํามาเปนกรอบคิดในการศึกษา ซึ่งหัวหนาทีมผูตองขังอาจจะมี

รูปแบบภาวะผูนําแบบใดก็ไดจากทั้ง 4 ทฤษฎี โดยในตัวแปรภาวะผูนําผูศึกษาจะศึกษาในประเด็น 

คุณลักษณะผูนําทีม พฤติกรรมในการทํางาน การสรางแรงบันดาลใจ และการกําหนดเปาหมายเพื่อ

เชื่อมโยงไปถึงรูปแบบภาวะผูนําของหัวหนาทีมผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับทีม  

 

             ทีมงานนับวาเปนองคประกอบสําคัญในความสําเร็จองคการ หนวยงานที่มีทีมงานที่ดีใน

การประกอบภารกิจตางๆ จะทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืนดวยการอาศัยความรู

ความสามารถประสบการณของสมาชิกของทีมงานน้ันสงเสริมและสนับสนุนใหการทํางานเปน

ผลสําเร็จ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546: 116) ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปน้ี 

2.2.1  ความหมายของทีม 

2.2.2  ความสําคัญของการสรางทีม 

2.2.3  ประโยชนของการทํางานเปนทีม 

2.2.4  ชนิดของทีม 



 
 
 
36 

2.2.5  การสรางทีมที่มีประสิทธิผล 

2.2.6  ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล 

  2.2.7  บทบาทหนาที่ของสมาชิกในทีม 

             2.2.8  พลังของกลุม (Synergy) 

 

2.2.1  ความหมายของทีม 

ความหมายของทีมน้ันไดมีผูที่ไดใหนิยามไว ดังน้ี 

ทีม ประกอบดวยคน 2 คน หรือมากกวา ผูซึ่งรวมมือกันในการทํากิจกรรมเพื่อที่จะประสบ

ความสําเร็จในภารกิจที่มีรวมกัน ไมใชแคคนที่ตองการรวมมือเพราะวาจะทําใหเปนสิ่งที่ดี การ

รวมมือจึงจําเปนตองประสบความสําเร็จในงานเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงการรวมตัวเปนทีมต้ังแต

แรก ถาคน 2 คนสามารถมีผลงานที่ดีในงานแตปราศจากความรวมมือพวกเขาก็ไมเรียกวาทีม ถาแค

เพียงบางสวนของงานน้ันที่จําเปนตองรวมมือหรือพึ่งพาอาศัยกัน พวกเขาก็คือทีมสําหรับงานเพียง

อยางเดียวที่จําเปนตองพึ่งพาอาศัยหรือรวมมือกัน การที่จะเปนทีมสมาชิกจะตองทํางานโดยมี

ทิศทางไปสูงานหรือเปาหมายที่มีรวมกัน (Shonk, 1982: 2) 

ทีม คือ กลุมคนผูซึ่งมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยความเคารพนับถือในเร่ืองขอมูลขาวสาร 

ทรัพยากร และ ทักษะ และผูซึ่งเสาะหาที่จะรวมความพยายามของพวกเขาไปสูความสําเร็จของ

เปาหมายที่มีรวมกัน (Thompson, 2004: 4) 

ทีม หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกันอยางประสานกันภายในกลุม กลาวคือ เปนการรวมตัว

ของกลุมคนที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในการทํางานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ (วราภรณ ตระกูล

สฤษด์ิ, 2549: 2) 

ทีม หมายถึง การมีจุดหมายเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน การรวมมือกัน และในบางคร้ังทีมยัง

หมายถึงความเทาเทียมกันของสมาชิกในทีมดวย (ลุกซ และ โพลเซอร, 2549: 18)  

ทีม คือ หนวยของคนต้ังแต 2 คน หรือมากกวากับทักษะซึ่งทําใหสมบูรณ ผูซึ่งยึดมั่นใน

จุดประสงครวมกันและกลุมเปาหมายของผลการปฏิบัติงานและมีความคาดหวังรวมกันสําหรับที่ซึ่ง

ยึดถือความรับผิดชอบดวยตัวของพวกเขาเอง (Lussier and Achua, 2007: 250) 

ทีม คือ หนวยของคนต้ังแต 2 คนหรือมากกวาที่มีปฏิกิริยาตอกันและทํางานไปพรอมกันจน

สําเร็จและมีเปาหมายหรือจุดประสงครวมกัน (Daft, 2011: 260) 

จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จึงสรุปไดวา ทีม คือ หนวยของคนต้ังแต 2 คน 

หรือมากกวาที่มีปฏิกิริยาตอกัน รวมมือกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีความคาดหวังรวมกัน และทํางานไป

พรอมกันจนสําเร็จตามเปาหมายหรือจุดประสงคที่มีรวมกัน 
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2.2.2  ความสําคัญของการสรางทีม 

องคการมีความจําเปนที่จะตองสรางทีมดวยเหตุผลมากมาย ตัวอยางเชน งานบางอยางไม

สามารถทําสําเร็จไดเพียงคนเดียว หนวยงานมีงานเรงดวนที่ตองการระดมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให

เสร็จทันเวลาที่กําหนด งานบางอยางตองอาศัยความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญหลายฝาย 

งานบางอยางเปนงานที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบตองการความรวมมืออยางจริงจังจากทุกฝายที่

เกี่ยวของเปนงานที่ตองการความคิดสรางสรรคเพื่อแสวงหาแนวทางวิธีการและเปาหมายใหมๆ จาก

หลายฝายและหนวยงานตองการสรางบรรยากาศของความสามัคคีใหเกิดข้ึน เปนที่ยอมรับกันใน

ปจจุบันวามีสิ่งที่มีคุณคามหาศาลและสิ่งกอสรางตางๆ มากมายในโลกน้ี ซึ่งมนุษยจะไมสามารถ

ไดมาดวยการทํางานคนเดียว แตจะไดมาตอเมื่อรวมกันทํางานเปนทีม คนสวนใหญ รวมทั้งองคการ

เห็นคุณคา เห็นความสําคัญและเห็นความจําเปนในการทํางานเปนทีม แตคําถามที่มักตามมาเสมอคือ 

ทําอยางไรเราจึงสามารถทํางานเปนทีมรวมกับคนอ่ืนๆ ได ในเมื่อธรรมชาติของมนุษยคือมีความ

แตกตางกัน และเมื่อมนุษยมาอยูรวมกันก็มักจะมีปญหา มีความขัดแยง อยางก็ตามดูเหมือนวา

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับมนุษยแลวไมสามารถเกิดข้ึนไดเองทันทีทันใด มีปจจัยสําคัญหลาย

ประการที่มีอิทธิพลตอทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งคนที่เปนผูนํา ทั้งสมาชิกในทีม และองคประกอบ

อ่ืนๆ (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 145-146) 

 

2.2.3 ประโยชนของการทํางานเปนทีม 

การทํางานเปนทีมมักจะทําออกมาไดดีกวาการทํางานคนเดียว เมื่อทีมทํางานไดดี ผลลัพธที่

ไดก็จะมีประสิทธิผลสูงเปนอยางมาก พลังในการทํางานรวมกันซึ่งเกิดจากการรวมเอาทักษะที่มี

ความแตกตางกันและหลากหลาย ประสบการณ และแรงจูงใจของสมาชิกในทีม ทําใหทีมสามารถที่

จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และตลาดที่นับวันยิ่งมีความซับซอนได

อยางรวดเร็วมากข้ึน ทีมที่มีประสิทธิผลจะสามารถตัดสินใจไดดีข้ึน ดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

และแกปญหาไดอยางสรางสรรคมากข้ึนกวากลุมคนที่มีทักษะและความสามารถสูงแตตางคนตาง

ทํางาน และแนนอนวาหลายๆ คนมีความสุขและมีแรงจูงใจที่ไดทํางานเปนทีมซึ่งน่ันเปนผลทําให

พวกเขามีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Performance) ดังน้ัน ประโยชนตางๆ จากการจัดต้ังทีม

จึงรวมไปถึง มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนดวยฐานความรูและประสบการณที่กวางข้ึน มีความคิด

สรางสรรคมากข้ึนมีมุมมองที่กวางข้ึนและสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลมาก

ข้ึน มีความพรอมที่จะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง มีความรับผิดชอบตองานและ

ทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน มีการมอบหมายงาน (กระจายหนาที่ ความ

รับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจ) ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน และมีสภาพแวดลอมและ
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บรรยากาศในการทํางานที่ชวยใหสมาชิกในทีมมีแรงกระตุน และแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน 

(ดอนเนลลอน, 2551: 21-22)   

 

2.2.4  ชนิดของทีม 

ทีมสามารถทําอะไรไดหลายๆ สิ่ง รวมทั้งสรางผลิตภัณฑ จัดหาบริการ การตอรอง 

โครงการที่มีการรวมมือกัน ใหคําปรึกษาอยางเต็มใจ และการตัดสินใจ ในสวนน้ีจะอธิบายชนิดของ

ทีมได 4 ชนิด ที่มักจะพบในองคการ ไดแก ทีมแกปญหา (Problem-Solving Teams) ทีมบริหาร

ตนเอง (Self-Managing Teams) ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Teams) และ ทีมเสมือน (Virtual 

Teams) ดังน้ี  (Robbins and Judge, 2008: 142) 

2.2.4.1 ทีมแกปญหา (Problem-Solving Teams) 

หากมองยอนหลังไป 20 กวาปที่ผานมา ทีมเพิ่งเร่ิมเติบโตและไดรับความนิยมและ

ทีมสวนใหญจะมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน ประกอบไปดวยพนักงาน 5-12 คนจากหนวยงานเดียวกัน 

ซึ่งประชุมกันในแตละสัปดาหเพื่ออภิปรายหาหนทางการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

สิ่งแวดลอมในงาน เราเรียกวา ทีมแกปญหา ในทีมแกปญหา สมาชิกในทีมรวมกันแบงปนความคิด

หรือขอเสนอแนะดวยความเต็มใจบนเร่ืองกระบวนการทํางานและวิธีการที่สามารถปรับปรุง 

ถึงแมวาพวกเขาจะไมไดมีอํานาจมากนักในการทําใหบรรลุผลดานเดียวของขอแนะนําในการทํางาน

ของพวกเขา 

2.2.4.2 ทีมบริหารตนเอง (Self-Managing Teams)  

ทีมบริหารตนเองเปนความสัมพันธโดยอัตโนมัติในทีมของสมาชิกที่รวมแบงปน

หรือการหมุนความรับผิดชอบในภาวะผูนําและยึดถือความรับผิดชอบรวมกันสําหรับกลุมของ

เปาหมายผลการปฏิบัติงานกําหนดโดยผูที่มีความสามารถในการจัดการสูง ทีมบริหารตนเองโดย

ปกติขามสายงานในการสรางสมาชิก และมีความอิสระในการคิดหรือกระทํากวางขวางในพื้นที่การ

ตัดสินใจ เชน การบริหารจัดการดวยตัวพวกเขาเอง การวางแผนและการวางตารางงาน และการ

แกปญหาที่เกิดข้ึน ภายในทีมสมาชิกจะต้ังเปาหมายในงานสําหรับพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของความ

รับผิดชอบ ที่ซึ่งสนับสนุนเปาหมายโดยรวมของทีมใหประสบผลสําเร็จ มีการรับรูโดยทั่วไปวาน่ี

เปนลักษณะของการสรางทีมบริหารตนเองมากกวาการปรับตัวและการทําเชิงรุกในพฤติกรรมพวก

เขามากกวาทีมโดยทั่วไป (Lussier and Achua, 2007: 267) 

2.2.4.3 ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Teams) 

ถูกสรางจากสมาชิกที่ตางหนาที่ตางหนวยงานที่อยูในองคกรเดียวกัน พนักงานมา

จากระดับสายการบังคับบัญชาเดียวกันในองคกร ถึงแมวาจะเปนทีมขามสายงาน บางคร้ังขาม
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ในทางแนวต้ังเชนเดียวกับขอบเขตในทางแนวนอน ทีมขามสายงานโดยปกติแลวเปนผูนําทีมที่

เฉพาะเจาะจง และประสานงานกันขามขอบเขต เพื่อนําโครงการที่มีความสําคัญเปนพิเศษ 

เชนเดียวกับการสรางผลิตภัณฑใหมๆ ในองคการอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาหลักสูตร 

สหวิทยาการในโรงเรียน ในบางคร้ังเรียก ทีมโครงการพิเศษ (Daft, 2011: 266) 

 2.2.4.4 ทีมเสมือน (Virtual Teams) 

ทีมเสมือนสรางจากสมาชิกที่กระจายตัวตางพื้นที่ตางองคกรผูซึ่งรวมแบงปน

จุดประสงคเดียวกันและเชื่อมโยงสิ่งที่เปนพื้นฐานตลอดจนขอมูลที่ล้ําหนาและเทคโนโลยีการ

สื่อสารทางไกลโดยใชเทคโนโลยี สมาชิกในทีมจะใช จดหมายอิเล็กทรอนิกส จดหมายเสียง (Voice 

Mail) การประชุมผานทางจอวีดีโอ (Videoconferencing) อินเทอรเน็ต (Internet) และ เทคโนโลยี

อินทราเน็ต (Intranet Technologies) และจากรูปแบบที่หลากหลายของโปรแกรมการรวมมือ

ปฏิบัติงานของพวกเขามากกวาการมาประชุมกันโดยการพบหนากัน (Daft, 2011: 278) 

 

2.2.5   การสรางทีมท่ีมีประสิทธิผล 

องคประกอบที่ชวยสรางทีมใหมีประสิทธิผลแบงเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ปจจัยดาน

สภาพแวดลอม การจัดวางองคประกอบของทีมงาน การออกแบบงาน และกระบวนการทํางาน 

อธิบายไดดังน้ี 

2.2.5.1  ปจจัยดานสภาพแวดลอม มีความเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของทีมอยาง

สูง ไดแก การมีทรัพยากรและความชวยเหลือดานการบริหารจากองคกรอยางเพียงพอ  สมาชิกใน

ทีมตองเห็นชอบวาใครตองทําอะไร เพื่อใหมั่นใจวามีการแบงงานอยางเทาเทียมกัน ผูนําเองก็ตอง

คาดหวังสิ่งที่ดี และแสดงออกอารมณทางดานบวก จะชวยใหมีประสิทธิผลในการทํางาน สมาชิก

ตองมีความเชื่อใจในผูนําและสมาชิกในทีม เพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจสมาชิกจะเกิดความ

เชื่อมั่นวาทีมจะไมเอาเปรียบตนและลดความจําเปนในการติดตามควบคุมพฤติกรรม การประเมินผล

การปฏิบัติงานและระบบการใหรางวัล การนําการทํางานเปนทีมมาใชตองคํานึงถึงผลการดําเนินงาน

ของทีม ควรมีการใหสวนรวมในผลกําไรเพื่อกระตุนการทํางานรวมกัน 

2.2.5.2 การจัดวางองคประกอบของทีมงาน ความสามารถของสมาชิก ผลงานของ

ทีมข้ึนอยูกับวาสมาชิกจะปฏิบัติอยางไรใหประสบความสําเร็จ ซึ่งตองใชทักษะ 3 ประการ คือ       

1)  ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 2)  ทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน บุคลิกภาพที่ดี เชน ชอบเขาสังคม เปนมิตร มีสํานึกดานดี มีความมั่นคงทางอารมณ 

และเปดกวาง จะสงผลตอการประสบความสําเร็จ ควรลดความแตกตางของคุณสมบัติเหลาน้ีในทีม

ใหเหลือนอยที่สุด ดานการจัดสรรบทบาทผูบริหารตองเขาใจจุดแข็งของสมาชิกแตละคนที่สามารถ
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นํามาใชใหกับทีมและจะตองจัดสรรบทบาท มอบหมายงานที่เหมาะสม และสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชิก ดานความหลากหลาย ทีมที่สมาชิกมีความหลากหลายดานความรูและทักษะ ทํา

ใหมีความสามารถและขอมูลที่แตกตางซึ่งจะชวยใหทีมมีประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน สวน

ขนาดของทีม การออกแบบทีมที่มีประสิทธิผลควรประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 10 คน ถามากเกินไป 

อาจกอปญหาการทํางานรวมกัน แตไมควรตํ่ากวา 4 คน เพื่อความหลากหลายดานมุมมองและทักษะ 

เร่ืองความยืดหยุน การทําใหทีมมีประสิทธิผลในการทํางาน ควรคัดเลือกสมาชิกที่มีความยืดหยุนใน

การทํางาน และฝกฝนใหสามารถทํางานของสมาชิกคนอ่ืนได เพื่อที่จะไมตองพึ่งพาสมาชิกคนใด

คนหน่ึงมากจนเกินไป และการคัดเลือกสมาชิกเขาทีมจะตองคํานึงถึงความพอใจในการทํางานเปน

กลุมประกอบดวย ไมควรคัดเลือกสมาชิกที่ชอบทํางานคนเดียวมากกวาทํางานเปนกลุม เพราะ

อาจจะสงผลเสียตอทีมงานได 

2.2.5.3  การออกแบบงาน จะตองคํานึงถึงความมีอิสระในการทํางาน การไดรับ

โอกาสที่จะใชทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ทํางานใหเสร็จสมบูรณ และทํางานในภารกิจที่

มีความสําคัญ และมีผลกระทบตอผูอ่ืน การออกแบบงานที่ดีจะชวยจูงใจสมาชิกในทีมเกิดความรูสึก

รับผิดชอบและความเปนเจาของรวมกัน 

2.2.5.4 กระบวนการทํางาน มีความสําคัญตอประสิทธิผลของทีมในการสราง

ผลลัพธทางบวก ดังปจจัยตอไปน้ี ไดแก วัตถุประสงครวมกันคือทีมที่มีประสิทธิผลจะตองมี

วัตถุประสงคที่มีความหมายรวมกันวิสัยทัศนจะเปนแนวทาง แรงกระตุน และความผูกพันของทีม 

เปาหมายเฉพาะเจาะจงคือตองแปลวัตถุประสงครวมกันใหเปนเปาหมายเฉพาะเจาะจงที่สามารถวัด

ไดและปฏิบัติได เปาหมายเฉพาะเจาะจงจะชวยใหการสื่อสารชัดเจนและมุงมั่นที่จะทํางานให

บรรลุผลความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของทีมคือทีมตองมีความเชื่อมั่นวา จะสามารถทํางานให

สําเร็จลุลวง เพราะจะชวยสรางแรงจูงใจใหสมาชิกมีความพยายามในการทํางานมากข้ึน  ระดับความ

ขัดแยงคือถาทีมปราศจากความขัดแยงโดยสิ้นเชิงก็จะสงผลใหขาดความกระตือรือรน และเกิดความ

เฉื่อยชา ความขัดแยงเร่ืองเน้ืองานจะชวยกระตุนใหมีการอภิปราย สงเสริมการประเมินปญหา และ

รวมกันหาทางเลือก จนนําไปสูการตัดสินใจที่ดีกวา และการละเลยภาระหนาที่คือบุคคลมีแนวโนม

ที่จะใชความพยายามในการทํางานเปนทีมนอยกวาใชในการทํางานโดยลําพัง ซึ่งสามารถแกไข

ปญหาน้ีไดโดยจะตองใหสมาชิกมีความรับผิดชอบตอเปาหมาย และวัตถุประสงคของทีมรวมกัน 

เขาใจความรับผิดชอบทั้งของตนเองและสวนรวมดวย (Robbins and Judge, 2008: 145-154)   

 

2.2.6  ลักษณะของทีมท่ีมีประสิทธิผล 

             ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลของทีมงาน ไดแก ความชัดเจนของเปาหมาย 
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ทักษะที่เกี่ยวของ ความเชื่อถือระหวางกัน ความผูกพัน การสื่อสารที่ดี ทักษะในการเจรจาผูนําที่

เหมาะสม และการสนับสนุนจากภายในและภายนอก ดังน้ี 

2.2.6.1 ความชัดเจนของเปาหมาย (Clear  Goals) ทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงน้ัน 

จะตองมีเปาหมายที่เขาใจไดงายเพื่อใหสามารถบรรลุและเชื่อถือไดวาเปาหมายเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด 

ยิ่งมากไปกวาน้ัน  สิ่งสําคัญของการบรรลุเปาหมายจะตองมีการกระตุนแตละบุคคลที่มีความผูกพัน

ของสมาชิกในทีมงานใหสามารถใชความรูของสมาชิกในทีมงานในการทํางานรวมกัน เพื่อใหงาน

บรรลุสําเร็จตามเปาหมายของทีมงานได 

2.2.6.2 ทักษะที่เกี่ยวของ (Relevant  Skills) ประสิทธิผลของทีมงานข้ึนอยูกับ

ความสามารถของแตละบุคคล พวกเขาตองมีทักษะที่จําเปนและก็ตองมีมนุษยสัมพันธระหวาง

บุคคลในขณะที่ตองมีการทํางานที่ดีดวย เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการได ทายที่สุดน้ีถาเรา

มองเขาไปใหชัดเจนเห็นถึงรายละเอียดแลวเราจะพบไดวาทุกๆ คน ก็จะมีทักษะของตัวเองในการ

ทํางานที่ดีอยูแลวในทีมงานทั้งดานเทคนิคและความสัมพันธระหวางบุคคล 

2.2.6.3 ความเชื่อถือระหวางกัน (Mutual Trust) ประสิทธิผลของทีมงานจะข้ึนอยูกับ

ความเชื่อถือของสมาชิกในแตละคนที่จะสามารถสรางทีมงานและดูแลรักษาทีมงาน 

2.2.6.4 ความผูกพัน (Unified  Commitment) ความผูกพันของสมาชิกจะมีผลอยาง

มากเกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีมงาน พวกเขาจะทําอะไรก็ตามที่ชวยใหทีมงานเกิดความสําเร็จ

ไดน้ันข้ึนอยูกับความสามัคคีกันและความผูกพันกันในทีมงานเปนสําคัญ จากการศึกษาถึง

ความสําเร็จของทีมงานพบวา สมาชิกยอยๆ ในทีมงานและกลุมของทีมงาน จะใหความสําคัญเปน

อยางมากกับดานความสามารถของแตละคน และลักษณะของความผูกพันของสมาชิกในทีมงานซึ่ง

จะเปนเคร่ืองบงบอกถึงเปาหมายของทีมงานและความประสงคที่จะเปนพลังขับเคลื่อนไปสู

ความสําเร็จของทีมงาน (Larson and LaFasto, 1990: 75 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 225) 

2.2.6.5 การสื่อสารที่ดี (Good  Communication) การสื่อสารที่ดีจะมีประสิทธิผลได

เปนอยางมาก เพราะวาขาวสารจะเปนตัวบงบอกถึงทิศทางที่ถูกตองมีความชัดเจนเขาใจงาย สิ่ง

เหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดวาขาวสารน้ันควรไดรับการบอกตอหรือไม การสื่อสารที่ดีจะมีผลตอการ

บริหารงานของผูจัดการและขอมูลปอนกลับจะชวยทําใหทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตองเหมือนๆ กัน 

ซึ่งจะชวยทําใหทีมงานสามารถมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงและมีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน อันเน่ืองมาจากมีการสื่อสารที่ดีในทีมงาน 

2.2.6.6 ทักษะในการเจรจา (Negotiating Skills) ทักษะในการเจรจาตอรองเพื่อ

ประนีประนอมและประสานกันในความตองการของทีมงานและสมาชิกที่มีความตองการแตกตาง

กันใหสามารถรวมกันทํางานเพื่อเปาหมายของทีมงานได 



 
 
 
42 

2.2.6.7 ผูนําที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) ประสิทธิผลของผูนําน้ันตอง

สามารถที่จะกระตุนทีมงานใหสามารถทํางานไดในสถานการณที่มีความแตกตางกันไดเปนอยางดี 

โดยใหมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนหรือสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ได และเขาจะตอง

เพิ่มความมั่นใจใหสมาชิกในทีมงาน และทําใหสมาชิกในทีมงานมีความเชื่อถือในศักยภาพของพวก

เขาที่มีตอทีมงาน สิ่งที่สําคัญคือ ผูนําที่ดีไมจําเปนตองเปนคนที่สั่งการเกง ไมจําเปนตองเปนคนที่

ควบคุมคนเกง การเพิ่มประสิทธิผลของทีมงานจะข้ึนอยูกับบทบาทของผูนําที่จะกํากับและใหการ

ชวยเหลือ ผูนําจะตองชวยชี้แนะสนับสนุนใหทีมงานมีความเขมแข็ง เชน จัดใหมีการสราง

วัฒนธรรมของทีมงานในการรวมมือรวมใจกันในงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของทีมงาน 

2.2.6.8 กลไกลการสนับสนุนจากภายในและภายนอก (Internal  and  External 

Support) บรรยากาศของสิ่งแวดลอมรอบขางมีความจําเปนสําหรับความมีประสิทธิผลของทีมงาน 

ทีมงานจะตองจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานของทีมงาน รวมทั้งจัดใหมีการฝกฝนที่เหมาะสมแกสมาชิก

ในทีมงาน และจัดใหมีการวัดผลงานที่มีความชัดเจนเพราะวาประสิทธิผลของทีมงานสามารถที่จะ

ประเมินผลทั้งหมดไดจากสิ่งแวดลอมรอบขาง (วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 224-226) 

 

2.2.7  บทบาทหนาท่ีของสมาชิกในทีม 

 การทํางานเปนทีม เมื่อสมาชิกรวมตัวกันข้ึนแลว สมาชิกจะตองเลือกคนใดคนหน่ึงภายใน

กลุมข้ึนมา ทําหนาที่เปนผูนําหรือหัวหนากลุม มีการเลือก เลขานุการกลุม หรือ รองหัวหนากลุม/ทีม 

เพื่อทําหนาที่นัดหมายพบปะพูดจากัน โดยมีเลขาเปนผูบันทึกสาระการประชุมเปนหลักฐานไว สวน

สมาชิกที่เหลือจะทําหนาที่เปนสมาชิกทีมของกลุม ซึ่งทุกคนจะติดตอประสานงานกันในการทํางาน

รวมกัน ดังน้ันอาจสรุปวา บทบาทและหนาที่ของสมาชิก ในการทํางานเปนทีม โดยทั่วไป

ประกอบดวยหัวหนา หรือผูนํากลุม เลขานุการกลุม และสมาชิกของกลุม 

 ลักษณะของหัวหนาหรือผูนําที่ดี กลาวคือ เปนที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุมดวยความ

จริงใจ เปนคนเปดเผย จริงใจ ซื่อสัตย เปนกันเอง ไมใชอิทธิพลครอบงํากลุม ไมเปนเผด็จการทุก

รูปแบบ มีความรูความสามารถและประสบการณในงานสูง สามารถนําการประชุมไดไมผูกขาดการ

เปนหัวหนาหรือผูนํา พรอมที่จะใหความชวยเหลือกลุมเสมอ มีความสามารถในการจูงใจให

คนทํางาน และสามารถบริหารจัดการกับความขัดแยงไดเปนอยางดี (วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549: 

14) ผูนําหรือหัวหนาทีมงานควรทําหนาที่เปนผูชี้แนะประเด็นที่สําคัญในการทํางานตามบทบาทของ

ผูนํา คือ การแบงงาน กระจายงานใหสมาชิกทุกกลุมตามความรู ความสามารถสําหรับสมาชิกของ

ทีมงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนํา ตองพรอมที่จะทําหนาที่ใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย โดยการใหการสนับสนุน นําทีมใหประสบความสําเร็จ สงเสริมใหมีบรรยากาศที่ดีใน
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การทํางานเปนทีม มีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงาน (วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549: 25) 

ลักษณะของเลขานุการที่ดี กลาวคือ สามารถจับประเด็นการพูดการปรึกษาหารือของกลุม

ไดดี สามารถสรุปผลการประชุมและทํารายงานใหสมาชิกทราบได มีความรูและประสบการณใน

การเสนอรายงานอยางมีแบบแผน   

ลักษณะของสมาชิกที่ดี กลาวคือ รูเปาหมายของการทํางาน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของ

ตนเองเปนอยางดี มีทักษะการติดตอสื่อสาร ที่รูจักฟง รูจักพูด และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปน

ประโยชนตอกลุม มีการยอมรับ นับถือ เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งเปนผูเสียสละ อดทน 

สามัคคี และมีวินัยในตนเอง (วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ, 2549: 14-15) 

 

2.2.8  พลังของกลุม (Synergy) 

 การประสานพลัง (Synergy) รวมกันโดยนําความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญของทุกคน

ในทีมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ของทีม ซึ่งจะ

กอใหเกิดพลังของทีม (Synergy) ที่เหนือกวาผลงานหรือความรูของบุคคลแตละคน ทําใหการทํา

กิจกรรมของทีมประสบความสําเร็จ และชวยพัฒนาความรู สมรรถภาพของทีมใหเกิดข้ึน 

 การรวมพลังกลุม มีผลงานมากกวางานสวนบุคคลแตละคนรวมกัน เน่ืองจากการผสมผสาน

ความรูเพื่อทํางานรวมกันที่เกิดข้ึนน้ัน เปนการคัดสรรประสบการณและความรูของแตละคน ดวย

เหตุน้ีเองพลังของกลุมที่เกิดข้ึนจริงเปนปรากฏการณที่คัดสรรแลว จึงมีคุณคามากกวาการนํา

ประสบการณของแตละคนมารวมกันแตไมไดผสมผสานประสบการณรวมกันทํางาน 

             อาจกลาวไดวา พลังจากการประสานพลังของสมาชิกของกลุมทั้งหมดจะมีมากกวาการเอา

ความรูความสามารถที่แตละคนมีมารวมกัน เมื่อใดก็ตามผลรวมที่ไดรับจากสมาชิกทุกคนในทีมมี

มากกวาผลรวมที่เกิดจากผูปฏิบัติงานแตละคน เราจะเรียกวา ไดเกิดพลังของกลุม (Synergy) ข้ึนซึ่ง

สามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี 

     Synergy = 1 + 1 > 2 

 จะเห็นไดวา การรวมพลังประสานพลังของกลุมจะมีพลังมากกวาการนําเพียงความสามารถ

เพียงลําพังของแตละบุคคลมารวมกัน ในทีมที่มีการเรียนรูรวมกันสมาชิกแตละคนไมจําเปนตอง

สละประโยชนหรือเปาหมายสวนตัวหรือไมตองอุทิศกําลังเพื่อวิสัยทัศนของทีม เพราะ การมี

วิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) น้ันสมาชิกทุกคนไมจําเปนตองเห็นพองตกลงตามกันหมด แตสิ่ง

ที่สําคัญคือสมาชิกทุกคนตองเปดเผยความคิดเห็นตนเองและใชความคิดเห็นที่แตกตางกันน้ันมาชวย

สรางความเขาใจและเพิ่มสมรรถนะในการทํางาน การมีวิสัยทัศนรวมกัน จะขยายวิสัยทัศนสวน

บุคคลใหกวางข้ึน แตถาทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดหรือพยายามทําใหเกิดความคิดเห็นเปน
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เอกฉันท การคิดของกลุม (Group Think) จะเกิดข้ึน ซึ่งปรากฏการณที่กลุมคิดอยางเดียวกันตลอด 

โดยสมาชิกจะไมใชเหตุผลของตนในการตัดสินใจ แตจะถูกมติกลุมกดดันใหยอมรับความคิดเห็นที่

ตนอาจไมเห็นดวย ที่เรียกวา  “เปนมติของกลุม ความกดดันตอความเปนหน่ึงเดียว (Conformity 

Pressure)” ไปสูความคลอยตามกันในกลุมและในบางคร้ังอาจทําใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา

นับเปนพลังที่เปนผลกระทบทางลบและไมตอบสนองเปาหมายที่ตองการ ซึ่งตองพึงระมัดระวังใหดี

ที่จะไมเกิดข้ึน 

กลาวไดวา Synergy คือพลังทั้งหมดของสมาชิกแตละคนที่มีตอทีม แบงออกเปน 

Maintenance Synergy หมายถึง พลังที่ใชเพื่อทําใหกลุมอยูดวยกันอยางเหนียวแนนและเต็มไปดวย

ความสามัคคี Effective Synergy หมายถึง พลังสวนที่ทําใหเปาประสงคของกลุมประสบความสําเร็จ 

 การคิดของกลุมที่เกิดข้ึนน้ัน ในบางคร้ังเน่ืองมาจากสมาชิกในกลุมอาจมีความแตกตางกัน

ในมุมมอง ความคิดเห็นที่ไมเหมือนกลุมใหญ เราเรียกความคิดเห็นของคนกลุมนอย ซึ่งกลุมเล็กๆ ที่

มีความคิดเห็นที่ไมเปนไปตามความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญ เราเรียกวา ความคิดของคนสวน

นอย (Minority Influence) คนกลุมเล็กๆ กลุมน้ีอาจกอกวนการทํางานในทีม ในลักษณะการไมให

ความรวมมือในการทํางานหรือทํางานในลักษณะไมเต็มใจ ไมต้ังใจ มีการออมแรง กินแรงเพื่อนคน

อ่ืนๆ เราเรียกคนในลักษณะน้ีไมทุมเทกับงานใหเต็มที่ (Social Loafing) หรือ เรียก “พวก ฉกฉวยเอา

แตผลประโยชน โดยที่ไมตองลงแรง หรือ รวมมือในการทํางาน เปนพวกแอบแฝงหรืออาจเรียกวา 

พวกกาฝาก” (Free  Rider) กลาวคือ คนพวกน้ีมักจะทํางานนอยลงกวา เมื่อตนเองตองทํางานเพียง

ลําพัง ซึ่งสงผลเสียตอกลุม เปนพวกกินแรงเพื่อน 

การทํางานเปนทีมเปนการประสานความสัมพันธระหวางสมาชิกที่มารวมตัวกันในการทํา

กิจกรรมรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงค หรือ ตรงตามความตองการของกลุม

น่ันเอง โดยการรวมมือ รวมแรง รวมใจ มีความสามัคคีกัน และตองมีการบริหาร จัดการในการเปน

ทีมใหดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยให ทีมสามารถทํางานออกมาไดเปนอยางดี 

กลาวคือ ทีมสามารถรวมกันทํางานใหบรรลุผลของงานที่ทํารวมกันด่ังจุดมุงหมายน่ันเอง (วราภรณ 

ตระกูลสฤษด์ิ, 2549: 16-18) 
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ตารางท่ี 2.4  สรุปแนวคิดเร่ืองทีม 

 

ทีม ลักษณะสําคัญ 

1.  ความสําคัญของการสรางทีม ทีมสามารถตอบสนองเปาหมายขององคกรในแงของการ

ทํางานที่จําเปนตองอาศัยบุคลากร ความรูความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญหลายฝาย ความรวมมืออยางจริงจัง

จากทุกฝายที่เกี่ยวของเปนงานที่ตองการความคิด

สรางสรรคเพื่อแสวงหาแนวทางวิธีการและเปาหมาย

ใหมๆ 

2.  ประโยชนของการทํางาน

เปนทีม 

1. การทํางานเปนทีมมักจะทําออกมาไดดีกวาการทํางาน

คนเดียว 

2. ทีมสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงได

อยางรวดเร็วมากข้ึน  

3. ทีมที่มีประสิทธิผลสามารถตัดสินใจไดดีข้ึน 

ดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน และจัดการกับปญหาไดอยาง

สรางสรรคมากข้ึน 

4. มีความรับผิดชอบตองานและทุมเทแรงกายแรงใจ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน มีการมอบหมายงานได 

อยางมีประสิทธิผลมากข้ึน 

5. มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานที่ชวย

ใหสมาชิกในทีมมีแรงกระตุน และแรงจูงใจในการทํางาน

มากข้ึน 

3. ชนิดของทีม ชนิดของทีมที่มักพบในองคการมี 4 ชนิด ไดแก  

1. ทีมแกปญหา (Problem-Solving Teams) ทีมที่สรางข้ึน

เพื่อหาทางปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

สิ่งแวดลอมในงาน  

2. ทีมบริหารตนเอง (Self-Managing  Teams) เปน

ความสัมพันธโดยอัตโนมัติในทีมของสมาชิกที่รวม

แบงปนหรือการหมุนความรับผิดชอบในภาวะผูนําและ

ยึดถือความรับผิดชอบรวมกัน และมีความอิสระในการคิด 



 
 
 
46 

ตารางท่ี 2.4  (ตอ)  

 

ทีม ลักษณะสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การสรางทีมที่มีประสิทธิผล 

หรือกระทํากวางขวางในพื้นที่การตัดสินใจบริหารจัดการ

ดวยตัวพวกเขาเอง 

5. ทีมขามสายงาน (Cross-Functional Teams) สมาชิกที่

ตางหนาที่ตางหนวยงานที่อยูในองคกรเดียวกัน 

ประสานงานกันขามขอบเขต เพื่อทําโครงการที่มีความ

เฉพาะเจาะจงเฉพาะกิจ 

6. ทีมเสมือน (Virtual Teams) สมาชิกที่กระจายตัวตาง

พื้นที่ตางองคกรซึ่งมีจุดประสงคเดียวกัน รวมมือ

ปฏิบัติงานของพวกเขาผานทางเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ชวยสรางทีมใหมีประสิทธิผลแบงเปน 4 

ประเภทหลัก ไดแก  

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอม  

        การมีทรัพยากรและมีความชวยเหลืออยางเพียงพอ  

สมาชิกในทีมยอมรับการแบงหนาที่งาน ผูนําที่แสดงออก

อารมณทางดานบวก การใหสวนรวมในผลกําไรเพื่อ

กระตุนการทํางานรวมกัน  

2. การจัดวางองคประกอบของทีมงาน  

- ผูนําจัดสรรบทบาท มอบหมายงานที่เหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการของสมาชิกในทีม 

- สมาชิกในทีมมีความหลากหลายดานความรูและ

ทักษะ ชวยใหทีมมีประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน  

- ขนาดของทีมสมาชิกไมเกิน 10 คนแตไมควรตํ่า

กวา 4 คน เพื่อความหลากหลายดานมุมมองและทักษะ 

- คัดเลือกสมาชิกที่มีความยืดหยุน ทํางานเปนกลุม

ได และฝกฝนใหสามารถทํางานของสมาชิกคนอ่ืนได 

3.  การออกแบบงาน 

คํานึงถึงความมีอิสระในการทํางาน โอกาสที่จะใช 
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ตารางท่ี 2.4  (ตอ)  

 

ทีม ลักษณะสําคัญ 

 ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ทํางานในภารกิจที่มี

ความสําคัญและมีผลกระทบตอผูอ่ืน 

4. กระบวนการทํางาน  

- ทีมที่มีประสิทธิผลจะตองมีวัตถุประสงครวมกัน 

เปาหมายเฉพาะเจาะจง วัดไดและปฏิบัติได 

- ถาทีมปราศจากความขัดแยงโดยสิ้นเชิงก็จะสงผล

ใหขาดความกระตือรือรน และเกิดความเฉ่ือยชา ความ

ขัดแยงเร่ืองเน้ืองานจะชวยกระตุนใหมีการอภิปราย 

สงเสริมการประเมินปญหา และรวมกันหาทางเลือก จน

นําไปสูการตัดสินใจที่ดีกวา ใหสมาชิกมีความรับผิดชอบ

ตอเปาหมาย และวัตถุประสงคของทีมรวมกัน เขาใจความ

รับผิดชอบทั้งของตนเองและสวนรวมดวย 

5. ลักษณะของทีมที่มี

ประสิทธิผล 

มีปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลของทีมงาน 

ไดแก 

1. มีเปาหมายที่ชัดเจน โดยเปาหมายที่ดีตองเขาใจงาย

เพื่อใหสมาชิกในทีมทํางานสําเร็จบรรลุตามเปาหมายของ

ทีม 

2. สมาชิกในทีมมีทักษะที่จําเปนและมีมนุษยสัมพันธ 

 ระหวางบุคคลในขณะทํางานดวย เพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายที่ตองการได 

3. ความเชื่อถือของสมาชิกในแตละคนที่จะสามารถสราง

ทีมงานและดูแลรักษาทีม 

4. ลักษณะของความผูกพันของสมาชิกในทีมเปนเคร่ือง

บงบอกถึงเปาหมายของทีมและเปนพลังขับเคลื่อนไปสู

ความสําเร็จของทีม 

5. การสื่อสารที่ดีจะมีผลตอการบริหารใหทีมงานมีความ

เขาใจที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงและ 
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ตารางท่ี 2.4  (ตอ)  

 

ทีม ลักษณะสําคัญ 

 มีความรูสึกและมีความคิดรวมกันในการทํางาน 

 ทักษะในการเจรจาตอรองเพื่อประนีประนอมและ   

ประสานกันในความตองการของทีมงานที่แตกตางกันให

สามารถรวมกันทํางานเพื่อเปาหมายของทีมงานไดผูนําที่

เหมาะสมสามารถที่จะกระตุนทีม ชี้แนะ สนับสนุนให

บรรลุเปาหมายของทีม 

7. กลไกลการสนับสนุนจากภายในและภายนอก มีความ

จําเปนสําหรับความมีประสิทธิผลของทีมงาน สามารถที่จะ

ประเมินผลทั้งหมดไดจากสิ่งแวดลอมรอบขาง 

6. บทบาทหนาที่ของสมาชิก

ในทีม 

การทํางานเปนทีมจะตองบทบาทแบงหนาที่ในทีม 

โดยทั่วไปประกอบดวยหัวหนาทีม เลขานุการทีม และ

สมาชิกของทีมซึ่งแตละตําแหนงตองทําหนาที่ใหเหมาะสม

กับบทบาทที่ไดรับเพื่อใหทีมมีประสิทธิผล 

7. พลังของกลุม (Synergy) การนําความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคนในทีม

ออกมาใชในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจแกปญหา

ตางๆ ของทีม กอใหเกิดพลังของทีม (Synergy) ที่เหนือกวา

ผลงานหรือความรูของบุคคลแตละคนมารวมกัน ทําใหทีม

ประสบความสําเร็จ และชวยพัฒนาความรู สมรรถภาพของ

ทีมใหเกิดข้ึน 

 

จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองทีม พบวาทีมคือหนวยของคนต้ังแต 2 คน หรือมากกวาที่มี

ปฏิกิริยาตอกัน รวมมือกันพึ่งพาอาศัยกัน มีความคาดหวังรวมกัน และทํางานไปพรอมกันจนสําเร็จ

ตามเปาหมายหรือจุดประสงครวมกัน การทํางานเปนทีมน้ันมีความสําคัญและมีประโยชนตอ

องคการเพราะเมื่อทํางานเปนทีมน้ันผลงานที่เกิดข้ึนยอมทํางานที่มีความยากและยิ่งใหญไดสําเร็จ

มากกวาการทํางานคนเดียว ทีมที่มีก็มีทีมชนิดตางๆ ที่จัดต้ังข้ึนตามวัตถุประสงคที่ตางกัน และทีมที่

มีประสิทธิผลก็ยังจะตองจะอาศัยองคประกอบตางๆ ที่เขามาชวยเพื่อใหเกิดทีมที่มีประสิทธิผล

สามารถทํางานไดสําเร็จ และเกิดผลงานข้ึนจึงเรียกไดวาเปนผลการปฏิบัติงานของทีม  
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดนําแนวคิดเร่ืองทีมนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาการ

ทํางานเปนทีมของผูตองขัง จากองคประกอบที่ชวยสรางทีมใหมีประสิทธิผลของ Robbins  and 

Judge (2008) ที่แบงองคประกอบที่ชวยสรางทีมใหมีประสิทธิผลเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ปจจัย

ดานสภาพแวดลอม การจัดวางองคประกอบของทีมงาน การออกแบบงาน และกระบวนการทํางาน 

ผูศึกษาไดเลือก องคประกอบของทีมงานมาใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี อีกทั้งจากการศึกษาแนวคิด

ของทีมที่เกี่ยวของในเร่ืองการทํางานรวมกันในทีม ดังน้ันเร่ืองทีมจะมีการศึกษาในประเด็น

องคประกอบของทีมงานและการทํางานรวมกันเปนแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อใหเหมาะสมกับ

บริบทของผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

สวนใหญเราจะคุนเคยกับคําวาผลการปฏิบัติงานซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนในระดับบุคคล 

หนวยงาน และองคการ สวนผลการปฏิบัติงานของทีมก็จะมีวิธีการประเมินและรายละเอียดที่เนนที่

แตกตางกัน ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปน้ี 

2.3.1  ความหมายของผลการปฏิบัติการของทีม 

2.3.2  การบูรณาการตนแบบของผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ 

2.3.3  สมการผลการปฏิบัติงานของทีม 

2.3.4  วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

2.3.1  ความหมายของผลการปฏิบัติการของทีม 

ผลการปฏิบัติงานของทีมไดมีผูที่ไดใหนิยามไว ดังน้ี 

             ผลการปฏิบัติงานของทีมโดยทั่วไปจะตองพิจารณาบนความแตกตาง 3 ระดับที่ตอง

วิเคราะหคือ ระดับบุคคล ระดับทีม ระดับองคการ ซึ่งนําไปสูการจัดหมวดหมูหนาที่ของทีมเปนสิ่ง

ที่ประกอบดวยการพิจารณาปจจัยนําเขา (Input) เชน ประเภทของงาน อุปกรณ การฝกอบรม 

พิจารณากระบวนการ (Throughput) เชน กระบวนการของทีม (Team Process) และพิจารณาผลผลิต 

(Output) หรือผลผลิตของทีม (Brannick and Price, 1997: 4) 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คือ ผลิตภาพ การทํางานรวมกัน การเรียนรูและการบูรณาการ 

(Thompson, 2004: 22) 
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จากความหมายที่กลาวมาขางตน จึงสรุปไดวาผลการปฏิบัติงานของทีม คือ สิ่งเกิดขึ้นจาก

การทํางานเปนทีมพิจารณาต้ังแตปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต สิ่งที่เกิดข้ึนคือ ผลิตภาพ 

การทํางานรวมกัน การเรียนรูและการบูรณาการของทีม 

    

2.3.2  การบูรณาการตนแบบของผลการปฏิบัติงานของทีมท่ีประสบความสําเร็จ 

ตนแบบที่ดีที่สุดของการทํางานเปนทีมไดวางไวในทีมในบริบทขององคการ ซึ่งเกี่ยวของ

กับกระบวนการภายในของทีม เชนเดียวกับวาทีมทํางานอยางไรกับหนวยอ่ืนๆ (Hackman, 1987 

อางถึงใน Thompson, 2004: 22 และ Hill, 1995 อางถึงใน Thompson, 2004: 22) ภาพที่ 2.1 เปนการ

อธิบายมุมมองตนแบบของผลการปฏิบัติงานของทีม แสดงถึงสิ่งที่ควรคาดหวังในสวนของผลการ

ปฏิบัติงานของทีมและแนะนําวิธีทางที่จะปรับปรุงในการทํางานในทีม เน้ือหา ความหมายของ

ตนแบบคือพื้นฐานอยางงายที่เกิดข้ึนตามจริง ยืนยันวาบริบทของทีม (กระบวนการภายในทีม 

กระบวนการภายนอกทีม และโอกาส) สงผลกระทบตอความสามารถของทีมใน 3 องคประกอบคือ 

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล สรางและรักษาแรงจูงใจ และความรวมมือของคน ซึ่งเปนเงื่อนไข

องคประกอบที่เปนเหตุกําหนดของผลการปฏิบัติงานของทีม ไมวาจะประสบความสําเร็จหรือ

ลมเหลว  

2.3.2.1 บริบทของทีม (Team  Context) บริบทของทีมรวมทั้งในองคการขนาดใหญ

ที่มีการจัดต้ังภายในซึ่งมีทีมทํางาน การออกแบบของทีมในสวนของการปฏิบัติหนาที่ภายใน และ

วัฒนธรรมของทีม ไดแก 

1) บริบทขององคการ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานขององคการ ระบบขอมูล

ขาวสาร ระบบการศึกษา ระบบการใหรางวัล รวมถึงนโยบายองคการและวัตถุดิบ และทรัพยากร

ทางกายภาพจําเปนตอการประสบความสําเร็จของกลุมภาระงาน เมื่อทีมสามารถทักษะ แรงจูงใจ

และความรวมมือ ขาดโครงสรางพื้นฐานองคการที่จําเปน เชน ขอมูลขาวสาร เคร่ืองมือ อุปกรณ  

พื้นที่ วัตถุดิบ เงิน และทรัพยากรมนุษย จะทําใหผลการปฏิบัติงานของทีมเกิดความเสียหาย ทีม

จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากบริบทขององคการ สิ่งหน่ึงที่ไดรับการยอมรับและยินดีในการ

ดํารงอยูของพวกเขา การตอบสนองตอสิ่งที่พวกเขาตองการจากขอมูลขาวสาร ทรัพยากรและการ

กระทํา  (Bushe, 1984 อางถึงใน Thompson, 2004: 23 ) 

2) การออกแบบทีม การออกแบบทีมหมายถึงการสังเกตโครงสรางของทีม 

เชน ผูจัดการที่เปนผูนําหรือจัดการบริหารตนเอง หมายถึงรูปแบบของภาวะผูนําภายในทีม บทบาท

หนาที่ รูปแบบการสื่อสาร ตําแหนงของทีม และการฝกอบรมสมาชิก ในทางตรงขามวัฒนธรรมของ

ทีม อันที่เราสามารถอธิบายตอไป การออกแบบทีมเปนลักษณะการคิดอยางรอบคอบของการทํางาน
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เปนทีม ถึงแมวาวัฒนธรรมของทีมคอยๆ พัฒนาเติบโตและไมอยูภายใตการควบคุมโดยตรงของ

ผูจัดการ แตทีมก็มีการตัดสินใจอยางรอบคอบหรือทางเลือกที่สรางข้ึนโดยผูจัดการ ถึงแมวาจะเปน

ความจริง บางผูจัดการอาจไมไดตระหนักวา ไมสามารถสรางทางเลือกหรือออกจากการทํางานเปน

ทีมเปนแรงกดดันตามธรรมชาติ ในความเปนจริงการออกแบบทีม เรามักโตเถียงวาผูนําและผูจัดการ

ของทีมระวังในการคิดตลอดจนทางเลือกของพวกเขาเมื่อการออกแบบทีมมาถึง 

3) วัฒนธรรมของทีม วัฒนธรรมเปนกลุมของการรวมแบงปนความหมาย

ความสําคัญที่ไดยึดถือโดยสมาชิกในทีม ที่สรางการทํางานเปนทีมใหเกิดข้ึน ทางตรงกันขาม การ

ออกแบบทีมที่มักจะคิดอยางรอบคอบและชัดเจน วัฒนธรรมของทีมรวมถึงการไมไดพูด ลักษณะที่

อยูในตัวคนที่จับตองไมไดของทีมซึ่งไมไดอภิปรายในรูปแบบอยางเปนทางการ แตอยางไรก็ตาม

มันกอใหเกิดพฤติกรรม บทบาทของสมาชิก บรรทัดฐาน และรูปแบบของพฤติกรรมและการคิดที่

เกิดข้ึนจากการออกแบบทีมและโครงสรางและระบบขององคการในที่ซึ่งทีมปฏิบัติงานอยู ทางเดียว

ที่ทีมจะพัฒนาวัฒนธรรมของพวกเขาเปนการกําหนดเสนทางของพวกเขาที่จะคิดและกระทําที่เปน

การคิดพิจารณายอมรับ บรรทัดฐานเปนกฎระเบียบที่ตกลงกันแลวซึ่งนําทางเกิดพฤติกรรมของ

สมาชิกในทีม บรรทัดฐานแตกตางจากนโยบายองคกรตรงที่ไมไดเขียนไวและไมเปนทางการ 

บรรทัดฐานของทีมเปนตัวที่สําคัญควบคุมพฤติกรรม เชน ความซื่อสัตย ความตรงตอเวลา การ

แสดงออกทางอารมณ เปนตน 

2.3.2.2  เงื่อนไของคประกอบ 

          สําหรับผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ จํานวนปจจัยที่ตองมีในทีม

เพื่อใหเกิดความสําเร็จ (Hackman, 1987; Steiner, 1972 อางถึงใน Thompson, 2004: 24) สมาชิกใน

ทีมจึงตอง นําไปสูความรูและทักษะนําไปปฏิบัติงานที่เพียงพอ ใชความพยายามที่เพียงพอ แรงจูงใจ 

และความพยายามเพื่อทํางานใหสําเร็จที่ระดับที่ยอมรับไดของผลการปฏิบัติงาน และทํางาน

ประสานกันในการทํากิจกรรมของพวกเขาและการสื่อสาร 

1)  ความรูและทักษะ สําหรับทีมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล สมาชิก

ตองมีความสามารถ ความรู ทักษะที่จะนําไปปฏิบัติงาน น่ีเปนสิ่งจําเปนที่ผูจัดการตองเตรียมการให 

เหมาะสมกับคนกับทักษะที่เหมาะสมในงานที่ความชํานาญและตัวโครงสรางทรัพยากรมนุษยของ

องคการ 

2)   แรงจูงใจและความพยายาม มันไมเพียงพอที่สมาชิกของทีมมีทักษะ 

พวกเขา ตองมีแรงจูงใจดวยที่จะใชความรูและทักษะเพื่อใหเปาหมายที่มีรวมกันน้ันประสบ

ความสําเร็จ ตรงกันขาม ความคิดเห็นที่ไดรับความนิยมแรงจูงใจไมไดข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกอยาง

เครงครัด เชน รางวัลหรือคาตอบแทน แรงจูงใจมาพรอมกับคนและปจจัยภายนอก ผูคนโดย
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ธรรมชาติเปนเปาหมายโดยตรง แตการออกแบบทีมหรือสิ่งแวดลอมองคการสามารถเปนภัยคุกคาม

ทีมที่มีอยู สมาชิกของทีมสามารถพัฒนาทัศนคติยอมรับความลมเหลว พวกเขาอาจจะรูสึกวาการ

กระทําน้ันไมควรทํา บางสิ่งมักจะผิดพลาดทําใหบางสิ่งสูญเสียหรือใหขอมูลแลวไดรับการรับฟง 

สิ่งน้ีมันอาจเกิดข้ึนไดถาสมาชิกทีมรูสึกวาพวกเขาไมสามารถมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม

สามารถเชื่อใจคนอ่ืนความเชื่อน้ันในตัวของพวกเขาเอง ยิ่งกวาน้ันรูตามที่ความสามารถศักยภาพ

กลุมเปนสิ่งสําคัญที่จะทํานายผลการปฏิบัติงานที่แทจริงได (Shea and Guzzo, 1987 อางถึงใน 

Thompson, 2004: 29) สําหรับตัวอยางในการทดลองหน่ึงงานในทีมนักเรียนทหาร ศักยภาพ

ความสามารถกลุมหรือการคิดวาเราทําไดจะชวยสนับสนุนใหผลการปฏิบัติงานของกลุมมากกวา

และเหนือกวาการวัดของความสามารถทางความคิดอยางแทจริง (Hecht et al., 2002 อางถึงใน 

Thompson, 2004: 29) 

3)   กลยุทธความรวมมือ ความสามารถและแรงจูงใจเปนองคประกอบที่

ปรารถนา แตไมเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานของทีมอยางมีประสิทธิผล ทีมจําเปนตองไดรับ

ความรวมมือ ทักษะ ความพยายาม และการกระทําของสมาชิกกับประสิทธิผล กลยุทธทีม ปญหา

ความรวมมือตองผานพนสําหรับทีมที่มีประสิทธิผล สมาชิกของทีมอาจจะเกงในระดับบุคคลในสิ่ง

ที่พวกเขาทําแตถาไมมีความรวมมือกิจกรรมของพวกเขาก็ไมพบกับวัตถุประสงคของทีมได ภัย

คุกคามสวนใหญของผลิตภาพของทีมเน่ืองมาจากปญหาเร่ืองความรวมมือแตผูจัดการสวนใหญ

คุนเคยกับการคิดถึงในสวนความสามารถและแรงจูงใจ ลมเหลวที่ไมตระหนักในสิ่งน้ี คนสวนใหญ

ใหความรวมมือและการสื่อสารในความชวยเหลือทีม พูดงายๆ พวกเขาไมสามารถคาดคะเนวา

ลายมือเขียนของพวกเขาจะอานผิดโดยผูรวมทีมหรือไมก็แฟกซที่มีการสงผิดพลาด คนมักจะมี

ความรูสึกลําเอียง เอนเอียง เกี่ยวกับความชัดเจนของขอความและความต้ังใจของพวกเขา มันอาจไม

ชัดเจนเทากับที่เขาคิด ปญหาในการสื่อสารและความรวมมือคือสิ่งที่เกิดจากสวนประกอบอยู

ระหวางการสื่อสารที่นอยไปและมากไป เชน การสื่อสารผาน อีเมลล แฟกซ การประชุมผานวิดีโอ 

เปนตน  
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การบูรณาการตนแบบของผลการปฏิบัติงานของทีมท่ีประสบความสําเร็จ 

 

   บริบทของทีม          เงื่อนไของคประกอบ             ผลการปฏิบัติงานของทีม 

(Team Context)         (Essential Conditions)              (Team Performance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  การบูรณาการตนแบบของการทํางานเปนทีม 

แหลงท่ีมา: Thompson, 2004: 22. 

 

2.3.2.3 เกณฑผลการปฏิบัติงาน อะไรที่เปนเกณฑ โดยที่เราตองประเมิน

ประสิทธิผลของทีม โดยเกณฑผลการปฏิบัติงานเราหมายถึงปจจัยตางๆ ที่ใชประเมินความสําเร็จ

หรือความลมเหลวของความพยายามของทีม Hackman (1987 อางถึงใน Thompson, 2004: 36) ระบุ

ปจจัยสําคัญ 3 ปจจัย ที่เปนเกณฑในตนแบบของเขาของประสิทธิผลของทีม ไดแก ผลิตภาพ 

(Productivity) การทํางานรวมกัน (Cohesion) และการเรียนรู (Learning) ซึ่งจะเพิ่มเกณฑตัวที่ 4 คือ

การบูรณาการ (Integration) ที่เสนอแนะโดย Gruenfeld (1998 อางถึงใน Thompson, 2004: 36) 

1)   ผลิตภาพ (Productivity)  คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการวัดของความสําเร็จ

ของทีม ทีมสําเร็จตามเปาหมายไหม ตามที่ LaFasto and Larson (2001 อางถึงใน Thompson, 2004: 

บริบทขององคการ 

(Organizational 

 

การออกแบบทีม 

(Team Design) 

วัฒนธรรมของทีม 

(Team Culture) 

ความสามารถ (Ability) 

•ความรู (Knowledge) 

• ทักษะ (Skill) 

•การศึกษา (Education) 

•ขอมูลขาวสาร 

 
แรงจูงใจ (Motivation) 

•แรงจูงใจภายใน (Intrinsic) 

•แรงจูงใจภายนอก 

กลยุทธ (Strategy) 

•การส่ือสาร 

(Communication) 

•ผลิตภาพ  

(Productivity) 

•การทํางานรวมกัน  

(Cohesion) 

•การเรียนรู 

(Learning) 

•การบูรณาการ 

 (Integration) 
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36) สิ่งเดียวที่เปนตัวกําหนดความสําเร็จของทีมคือไมวาจะเปนทีมที่มีความชัดเจนและการเขาหา

เปาหมายผลิตภาพของทีมจําเปนที่ทีมตองมีเปาหมายที่ชัดเจนและปรับตามขอมูลใหมที่เขามา การ

เปลี่ยนแปลงเปาหมาย และการยกระดับความสําคัญขององคการ ผลิตภาพของทีมมีความเกี่ยวของ

อยางสูงกับเปาหมาย เชนเดียวกับความสามารถของทีมในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง การบรรลุ

ขอตกลงเปาหมายในหนาของขอมูลขาวสารใหมๆ ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงองคการ และ

การเปลี่ยนแปลงตลาดสินคา เกณฑผลิตภาพ ถามวาทั้งผลผลิตของทีมพบกับมาตรฐานของผูที่ใช

มัน ซึ่งก็คือผูบริโภค มันไมเพียงพอวาทีมไดรับความพึงพอใจกับผลผลิตหรือถาพบเจอกับบาง

วัตถุประสงคของการวัดผลปฏิบัติงาน ถาผลผลิตของทีมไมไดรับการยอมรับ ทีมก็ไมมีประสิทธิผล   

2)  การทํางานรวมกัน (Cohesion) เกณฑขอที่สองของผลการปฏิบัติงานของ

ทีมคือการทํางานรวมกันของทีม สําหรับทีม การทํางานรวมกันหมายถึงกระบวนการที่ซึ่งควบคุม

สมาชิกของทีม รวมกัน รวมมือกัน ทีมทํางานรวมกันดีและสมาชิกดีข้ึนสามารถทํางานรวมกันใน

อนาคตตามที่ผลลัพธของประสบการณน้ี ความตองการของสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจมากกวา

ผิดหวังเสียใจจากประสบการณกลุม (Sundstrom et al., 1990 อางถึงใน Thompson, 2004: 37) และ

เปนความสามารถของสมาชิกในการทํางานรวมกันบนภาระงานกลุมทําใหดีข้ึนหรือรักษาไว 

(Hackman and Oldham, 1980: 170 อางถึงใน Thompson, 2004: 37) การทํางานที่มีประสิทธิผลของ

ทีมความสามารถของสมาชิกในการทํางานรวมกันในโครงการในอนาคตเปนสิ่งที่ตองรักษาไวและ

เปนจุดแข็ง เมื่อถามวาทําไมการทํางานรวมกันของทีมถึงมีความสําคัญ การทํางานรวมกันในระยะ

ยาวในอนาคตในโครงการถาสมาชิกในทีมไมมีความสุขกับการทํางานรวมกันก็จะมีผลการ

ปฏิบัติงานที่นาหนักใจ การทํางานเปนทีมที่ประสบความสําเร็จหมายถึงทีมที่ปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงในสมาชิกเน่ืองจากการเขามา เติบโต การลาออกของสมาชิกในทีม 

3)  การเรียนรู (Learning) การเรียนรูมีความสําคัญ การทํางานรวมกันอาจจะ

มองเห็นได แตการเรียนรูอาจจะมองไมเห็น ทีมจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงการเติบโตและพัฒนา

โอกาสสําหรับความตองการในระดับบุคคลของสมาชิก การดํารงอยูของมนุษยจําเปนตองเติบโต 

พัฒนาและบรรลุเปาหมาย ทีมจําเปนตองตอบสนองสมาชิกและจัดหาโอกาสใหสมาชิกพัฒนาทักษะ

ใหมๆ การเรียนรูไดพิจารณาวามีความสําคัญ ซึ่งผูจัดการระดับสูงจะถามหัวหนางานคําถามเกี่ยวกับ

พนักงานใหมๆ วาพวกเขามีงานอดิเรกอะไร (Hammonds, 2002: 103 อางถึงใน Thompson, 2004: 

38)  

4)  การบูรณาการ (Integration) เกณฑวัดตัวที่ 4 เร่ืองผลการปฏิบัติงานของ

ทีมคือการบูรณาการ ทีมจําเปนตองบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคการ ทีมจําเปนตองเผยแพร

ขอมูลขาวสาร ผลลัพธ รายงานสถานะ ความลมเหลว ทักษะความรู และความคิดในเวลาที่เหมาะสม
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และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการที่ประสบความสําเร็จจําเปนการวางแผนและความ

รวมมือกับบริษัท 

จากเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงานของทีมทั้ง 4 ตัว มันมีความสําคัญมุงไปที่

มาตรฐาน มันมีความสําคัญกับหัวหนาทีมทุกทีมเพื่อคิดเกี่ยวกับเกณฑที่มีความสําคัญเมื่อตอง

ประเมินการทํางานเปนทีมและระบุสิ่งเหลาน้ันในรูปแบบที่มีความสําคัญเปนอันดับตนๆ 

(Thompson, 2004: 22-40) 

 

2.3.3  สมการผลการปฏิบัติงานของทีม 

เกณฑ 4 การวัดที่จําเปนของผลการปฏิบัติงานของทีม และ 3 กุญแจสําคัญ ที่เปนสวนผสม

สําหรับความสําเร็จของทีม เราสามารถวางมันไวดวยกันในหน่ึงสมการสําหรับผูนําเอาไวใชเมื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม (Steiner, 1972 อางถึงใน Thompson, 2004: 40) 

 

AP = PP + S – T 

 

AP = Actual Productivity ผลิตภาพที่เกิดข้ึนจริง 

PP = Potential Productivity  ผลิตภาพศักยภาพ 

  S = Synergy พลังของกลุม 

 T = Performance Threats ภัยคุกคามผลการปฏิบัติงาน 

 

ผลิตภาพที่เกิดข้ึนจริง (AP) ของทีม เปนความสัมพันธของ 3 ปจจัยสําคัญ คือผลิตภาพ

ศักยภาพ (PP) ของทีม พลังของกลุมและภัยคุกคาม ปจจัยแรก คือ ผลิตภาพศักยภาพ (PP) ของทีม

ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยยอย คือ ความตองการดานงาน ทรัพยากรที่มีอยูในทีม และกระบวนการของทีม   

 ความตองการดานงานเปนสิ่งที่จําเปนกําหนดทีมโดยงานดวยตัวมันเองและกฎระเบียบซึ่งมี

สิทธิ์ปกครองผลการปฏิบัติงานของงาน ความตองการดานงานจะเปนตัวกําหนดความตองการ

ทรัพยากรสําหรับผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุดและวิธีการที่รวบรวมทรัพยากร ทรัพยากรคือสิ่ง

ที่เกี่ยวของกับความสามารถ ทักษะ และเคร่ืองมือมีความสามารถโดยคนหาทางพยายามปฏิบัติ

หนาที่ในภาระงาน กระบวนการเกี่ยวของกับวิธีการที่ทีมใชทรัพยากรเพื่อใหไดงานตามตองการ 

กระบวนการของทีมอธิบายข้ันตอนโดยทีมเมื่อพยายามหาทางปฏิบัติงานและรวมทั้งไมกอใหเกิด

ผลงานเชนเดียวกับการกระทําที่กอใหเกิดงาน ความตองการดานงานเกี่ยวของกับชนิด ประเภทของ
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ทรัพยากรที่ตองการ ทรัพยากรเปนตัวกําหนดผลิตภาพศักยภาพของทีม และกระบวนการเปน

ตัวกําหนดระดับความตระหนักในศักยภาพ 

การทํางานรวมกันหมายถึงทุกสิ่งที่สามารถทําใหดีข้ึนในทีมเปรียบเทียบกับการทํางานคน

เดียวอยางอิสระ (Collins  and Guetzkow, 1994 อางถึงใน Thompson, 2004: 40) ภัยคุกคามผลการ

ปฏิบัติงาน หมายถึงทุกสิ่งที่ทําใหงานเกิดความผิดพลาดในทีม เคราะหราย ทีมมักจะตกอยูใต

ศักยภาพมีการพิจารณาการขาดหายไปของกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงานตํ่ากวา เน่ืองจาก

ปญหาในความรวมมือและปญหาเร่ืองแรงจูงใจ (Davis, 1969; Steiner; 1972;  Laughin; 1980 อางถึง

ใน Thompson, 2004: 40) เชนเดียวกับหลักการโดยทั่วๆ ไป ผูจัดการสามารถควบคุมภัยคุกคามได

งายกวาพลังของกลุม พลังของกลุมสามารถปรากฏออกมาแตพวกเขามักจะใชเวลามากกวาใครๆ 

คาดคิด ดังน้ัน งานของผูจัดการคือการจัดข้ันตอนสําหรับการทํางานรวมกันโดยพยายามหาแนวทาง

ใหเกิดภัยคุกคามนอยที่สุด (Thompson, 2004: 40) 

ถาทีมไมมีเปาหมายที่ชัดเจน มันก็เปนไปไมไดที่จะประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตามถามี

เปาหมายที่ชัดเจนแลวไมไดรับรองวาจะมีผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ 

ความสําเร็จของผลการปฏิบัติงานของทีมคือแนวคิดในหลายๆ เร่ือง หลายๆ มิติ แนนอน ผูจัดการ

ตองการทีมที่พึงพอใจผูใชหรือลูกคา แตพวกเขาจําเปนตองสรางความมั่นใจวาการทํางานเปนทีมมี

ความพึงพอใจและใหรางวัลแกสมาชิก ถาทีมไมสามารถสรางความสุขในการทํางานรวมกัน ก็ไม

สามารถรักษาผลผลิตของทีมในระยะยาวได ยิ่งไปกวาน้ันการจัดการใหทีมมีความสําเร็จจึงตอง

รวมทั้งการจัดการและการลงทุนในสมาชิกของทีมในระดับบุคคล ดังน้ันการทํางานเปนทีมทายที่สุด

จําเปนตองพัฒนา เติบโต และใหรางวัลประสบการณสําหรับสมาชิกของทีม สุดทาย องคกรกาว

ไปสูโครงสรางที่แบนราบมากข้ึนและมีการกระจายอํานาจเปนทีมมากข้ึน ความเปนไปไดที่จะเพิ่ม

สูงข้ึนซึ่งเปาหมายทีมอาจจะกลายมาเปนอยูระดับสูงกวาพวกเหลาองคกรขนาดใหญ ทีมที่มี

ความสําเร็จคือการบูรณาการในองคกรขนาดใหญ การนําทีมบนหลักสูตรเพื่อความสําเร็จมีสิ่งบงชี้ 4 

ขอ ของความสําเร็จที่จําเปนในการผสมผสานของการจัดการพลวัตรภายในทีม (เร่ืองความสามารถ 

แรงจูงใจ และความรวมมือ) เชนเดียวกับความสัมพันธที่เกี่ยวของภายนอกทีมในองคกรขนาดใหญ 

หน่ึงในสิ่งที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่ผูจัดการสามารถทําใหแนใจวาทีมจะประสบความสําเร็จคือ

การแนวทางเชิงรุกและภายใตการวิเคราะหของเงื่อนไขพิเศษที่สงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงาน

ของทีม หน่ึงในจุดออนการจัดการที่ยิ่งใหญที่สุดในสวนของการทํางานเปนทีมคือความลมเหลว

ของการนับสําหรับภัยคุกคามผลการปฏิบัติงานของทีม สิ่งน้ีไมใชเคราะหรายเพราะผูจัดการสามารถ

ควบคุมภัยคุกคามไดงายกวาพลังของกลุม (Thompson, 2004: 41) 
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2.3.4  วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม 

             วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอยูมากมายหลายวิธี แตละวิธีจะมีความเหมาะสมกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานลักษณะใด ยอมข้ึนอยูกับลักษณะงาน การจัดแบงสวนงาน และมาตรฐาน

ตางๆ ที่กําหนดไวเปนสําคัญ จากการศึกษารวบรวมของผูเขียนเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่วิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถแบงรูปแบบวิธีการประเมินไดเปน 4 

ลักษณะใหญๆ คือ วิธียึดคุณลักษณะบุคคลเปนหลักที่ประเมินคุณลักษณะ/บุคลิกภาพของตัวบุคคล 

วิธียึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลักที่ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทําใหงานสําเร็จ วิธียึด

ผลสําเร็จของงานหรือวัตถุประสงคเปนหลักที่ประเมินผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค/เปาหมาย

ที่กําหนด และวิธีผสมผสานที่ประเมินผลสําเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ทําใหงาน

สําเร็จ (อลงกรณ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2545: 21) 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของทีมน้ันถือ

เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งหากมีการควบคุมผลการปฏิบัติงานและกระบวนการดําเนินงานของทีมอยูเปน

ประจําแลวงานก็จะสําเร็จไปไดดวยดี  

2.3.4.1 ใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

 ทีมสามารถระบุกลุมของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแผนการดําเนินการใน

การมุงสูเปาหมายของทีมได โดยประเภทของตัวชี้วัดที่ใชน้ันก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานของทีม ไดแก 

การบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบของทีม ความพึงพอใจของลูกคา 

ตนทุนการผลิตเปรียบเทียบกับตนทุนตามงบประมาณ คุณภาพของสินคาและบริการ ผลกําไร เวลาที่

ใชในการขนสง และ เวลาที่เคร่ืองจักรหยุดผลิตนับเปนชั่วโมง 

 ปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มักจะใหความสําคัญกับผลลัพธที่ได ผลลัพธที่ไดน้ันเปนสิ่งที่มีความสําคัญ แตวิธีดําเนินการที่ทีม

ใชเพื่อใหบรรลุผลลัพธก็มีความสําคัญไมแพกัน ดังน้ัน ปจจัยที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จะสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ ปจจัยดานผลลัพธและปจจัยดานกระบวนการ 

 ปจจัยดานผลลัพธ ไดแก การบรรลุเปาหมายของทีม ความพึงพอใจของลูกคา 

ปริมาณงานที่เสร็จสมบูรณ ความรูและทักษะที่ไดรับ เปนตน 

 ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก การสนับสนุนการทํางานของทีมและความทุมเทกับ

ทีม ระดับของการมีสวนรวมและการเปนผูนํา การทํางานรวมกัน การแกปญหาความขัดแยง การ

วางแผนและกําหนดเปาหมาย การมีสวนรวมและการตัดสินใจแบบเกิดประโยชนทั้ง 2 ฝาย การ

แกปญหาและการประยุกตใชทักษะการวิเคราะห ระดับของความนาเชื่อถือและความไววางใจ การ
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ยึดมั่นในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่ไดตกลงกันไว การสรางและรักษาสัมพันธภาพระหวาง

บุคคล ความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงและยอมรับความเสี่ยง การเรียนรูของบุคคลและทีม 

2.3.4.2 คัดเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

          วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีอยูดวยกันหลายวิธี ซึ่งจะแตกตางกันไปตาม

ความซับซอน ตนทุน และเวลาที่ใชในการประเมิน ดังน้ัน สําหรับทีมที่มีพันธกิจที่ตองดําเนินการ

มากๆ และพันธกิจน้ันก็สงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานขององคกร ควรทําการประเมินให

ละเอียดกวาทีมที่มีพันธกิจนอย โดยวิธีการที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

1) ประเมินโดยการเปรียบเทียบกับทีมที่มีลักษณะคลายๆกันในองคกรที่

คลายๆ กัน 

2) ประเมินความกาวหนาของทีมโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและ

ตารางเวลาที่กําหนดไวในตอนแรก 

3) ประเมินโดยใหที่ปรึกษาจากภายนอกสังเกตการทํางานของทีม 

4) สงเสริมใหมีการพูดคุยกันภายในทีมแบบไมเปนทางการอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อประเมินการทํางานของทีม 

5) สรุปความกาวหนาของโครงการเพื่อบงชี้วามีงานใดที่ดําเนินไปดวยดี

หรืองานใดมีปญหาบาง  และประเมินวาการเรียนรูน้ีจะชวยในการดําเนินโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต

ไดอยางไร 

2.3.4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมเปนรายบุคคล 

         สมาชิกแตละคนในทีมอาจจะมีหลายบทบาท ตัวอยางเชน มีสถานะเปนคนทํางานคน

หน่ึง เปนสมาชิกของทีม และเปนสมาชิกขององคกร ดังน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงควรใช

วิธีการตอไปน้ีอยางนอย 2 วิธี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละคน 

1) การใหคะแนนโดยเพื่อนรวมงาน เปนการใหสมาชิกของทีมประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูรวมงานแตละคน 

2) การวัดจากความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาภายในและลูกคาภายนอกจะ

เปนผูใหคะแนนผลการปฏิบัติงานของทีมและสมาชิกแตละคน 

3) การประเมินตนเอง เปนการใหสมาชิกแตละคนของทีมใหคะแนน

สําหรับผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

4) การใหผูนําทีมเปนผูประเมิน เปนการใหผูนําทีมหรือผูควบคุมงานทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกแตละคน 
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5) การใหผูบริหารเปนผูประเมิน เปนการใหหัวหนาฝายงานหรือผูจัดการ

ของผูนําทีมทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกแตละคน (ดอนเนลลอน, 2551: 129-135 ) 

ผลการปฏิบัติงานเปนทีมที่จะประสบความสําเร็จตองมีกุญแจสําคัญที่จะเปนตัวที่ทํา

เกิดความสําเร็จของทีมไดแก ผลิตภาพของทีม ผลิตภาพศักยภาพ และภัยคุกคาม  

 

ตารางท่ี 2.5  สรุปผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม ลักษณะสําคัญ 

1. การบูรณาการตนแบบของผลการ

ปฏิบัติงานของทีมที่ประสบ

ความสําเร็จ 

ผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จน้ันเกิด

จาก 3 กุญแจสําคัญ ไดแก บริบทของทีม เงื่อนไข

องคประกอบ และผลการปฏิบัติงานของทีม ดังน้ี 

1. บริบทของทีม ประกอบดวย  

- บริบทขององคการ ไดแก ทรัพยากรที่จําเปน 

การใหรางวัล นโยบาย ระบบขอมูลขาวสาร เปนตน 

- การออกแบบทีม ไดแก รูปแบบภาวะผูนําทีม 

โครงสรางทีม เปนตน 

- วัฒนธรรมของทีม ไดแก บรรทัดฐาน บทบาท

สมาชิก กอใหเกิดพฤติกรรม เปนตน 

2. เงื่อนไของคประกอบ ประกอบดวย 

- ความสามารถ ไดแก ความรู ทักษะ การศึกษา 

และขอมูลขาวสาร 

- แรงจูงใจ ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ

ภายนอก 

- กลยุทธ ไดแก การสื่อสาร และความรวมมือ 

3. เกณฑผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  

- ผลิตภาพ คือ สิ่งที่สําคัญในการวัดความสําเร็จ

ของทีม 

- การทํางานรวมกัน คือ กระบวนการควบคุม

การรวมมือกัน การทํางานรวมกันของสมาชิกของทีม 

- การเรียนรู แสดงใหเห็นถึงการเติบโตและ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ)  

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม ลักษณะสําคัญ 

 พัฒนาของทีม 

- การบูรณาการ ทีมตองบูรณาการกับหนวยงาน

อ่ืนๆ ในองคกร เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลลัพธ รายงาน

สถานะ ความลมเหลว ทักษะความรู และความคิดใน

เวลาที่เหมาะสมโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

    ผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จสรุป

คือบริบทของทีมสงผลกระทบตอเงื่อนไของคประกอบ

ที่เปนเหตุกําหนดของผลการปฏิบัติงานของทีม ไมวา

จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

2. สมการผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ทีม 

เกณฑ 4 การวัดผลการปฏิบัติงานของทีม และ 3 กุญแจ

สําคัญ ที่เปนสวนผสมสําหรับความสําเร็จของทีม 

สามารถเขียนเปนสมการสําหรับผูนําเอาไวใชเมื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม ดังน้ี 

AP = PP + S – T 

โดย AP = ผลิตภาพที่เกิดข้ึนจริง เปนความสัมพันธของ 

3 ปจจัยสําคัญ คือผลิตภาพศักยภาพ (PP) ของทีม พลัง

ของกลุมและภัยคุกคาม PP = ผลิตภาพศักยภาพของทีม

ข้ึนอยูกับ 3 ปจจัยยอย คือ ความตองการดานงาน 

ทรัพยากรที่มีอยูในทีม และกระบวนการของทีม  S = 

พลังของกลุม หมายถึงทุกสิ่งที่สามารถทําใหดีข้ึนใน

ทีมเปรียบเทียบกับการทํางานคนเดียวอยางอิสระ และ 

T = ภัยคุกคามผลการปฏิบัติงานหมายถึงทุกสิ่งที่ทําให

งานเกิดความผิดพลาดในทีม 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม การ

ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของทีมน้ันถือเปนสิ่ง

สําคัญ ซึ่งหากมีการควบคุมผลการปฏิบัติงานและ

กระบวนการดําเนินงานของทีมอยูเปนประจําแลวงานก็ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ)  

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม ลักษณะสําคัญ 

 จะสําเร็จไปไดดวยดี ดังน้ี 

1. ใชตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ไดแก  

- ทีมสามารถระบุกลุมของตัวชี้วัด  

- ปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไดแก 

ปจจัยดานผลลัพธและปจจัยดานกระบวนการ  

2.  คัดเลือกวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก  

ประเมินความกาวหนาของทีมโดยเปรียบเทียบ 

กับเปาหมายและตารางเวลาที่กําหนดไวในตอนแรก  

- ประเมินโดยใหที่ปรึกษาจากภายนอกสังเกต

การทํางานของทีม  

- สงเสริมใหมีการพูดคุยกันภายในทีมแบบไม

เปนทางการอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินการทํางาน

ของทีม  

- สรุปความกาวหนาเพื่อชี้วามีงานใดดีหรือมี

ปญหา และจะชวยในการดําเนินโครงการอ่ืนอยางไร

ในอนาคต  

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมเปน 

รายบุคคล ไดแก 

- ใหคะแนนโดยเพื่อนรวมงาน  

- การประเมินตนเอง  

- การใหผูนําทีมเปนผูประเมิน 

- การใหผูบริหารเปนผูประเมิน 

 

จากแนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีม พบวาผลการปฏิบัติงานของทีมคือสิ่งที่เกิดข้ึน

จากการทํางานเปนทีมพิจารณาต้ังแตปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต สิ่งที่เกิดข้ึนคือ ผลิตภาพ 

การทํางานรวมกัน การเรียนรูและการบูรณาการของทีม โดยบริบทของทีมจะสงผลตอความสามารถ

ของทีมใน 3 องคประกอบ คือ การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล สรางและรักษาแรงจูงใจ และความ
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รวมมือซึ่งเปนเงื่อนไของคประกอบที่เปนตัวกําหนดผลการปฏิบัติงาน โดยสมการผลการปฏิบัติงาน

ของทีมคือ ผลิตภาพที่เกิดข้ึนจริงของทีมเทากับผลิตภาพศักยภาพบวกกับพลังรวมของกลุมลบดวย

ภัยคุกคามผลการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันมีหลายวิธีข้ึนอยูกับ

ลักษณะงาน การจัดแบงสวนงานและมาตรฐานตางๆ ที่กําหนดไวเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  สรุปเกณฑวัดผลการปฏิบัติงานของทีมที่ผูศึกษานํามาใชเปนกรอบคิดในการศึกษา 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดนําแนวคิดเร่ืองผลการปฏิบัติงานของทีม ในเร่ืองการบูรณาการ

ตนแบบของผลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ ของ  Hackman and Gruenfeld (1987, 

1998 อางถึงใน Thompson, 2004: 36) ที่เปนผูระบุปจจัยที่เปนเกณฑผลการปฏิบัติงานของทีม ไดแก 

ผลิตภาพ (Productivity) การทํางานรวมกัน (Cohesion) การเรียนรู (Learning) การบูรณาการ 

-ผลิตภาพ (productivity)  

-การเรียนรู (learning) 

-การเปลี่ยนแปลง (Changing) 

 

- ผลิตภาพ (productivity) 

- การทํางานรวมกัน (cohesion) 

- การเรียนรู (learning) 

- การบูรณาการ (integration) 

เกณฑวัดผลการปฏิบัติงานของทีม 

ของ Hackman (1987) และ Gruenfeld (1998) 
 

เกณฑวัดผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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(Integration) ผูศึกษาไดนํามาเปนเกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยผูศึกษาไดเลือก ปจจัย 2 ตัว ไดแก ผลิตภาพ (Productivity) และการ

เรียนรู (Learning) และเพิ่มประเด็นการเปลี่ยนแปลง (Changing) นํามาใชเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

 

2.4  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนองคกรหน่ึงที่พรอมใหการสนับสนุนและ

ดําเนินการในเร่ืองของการเกษตรธรรมชาติซึ่งเปนวิธีการสรางผลผลิตทางการเกษตรโดยไมทําลาย

สภาพแวดลอมและเปนการสรางใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ของ กฟผ. มีวัตถุประสงคในการเผยแพรความเขาใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการดําเนินชีวิต 

การทําการเกษตรแบบธรรมชาติ ดังจะกลาวรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.4.1  ความเปนมา 

2.4.2  วัตถุประสงค 

  2.4.3  การดําเนินงาน 

2.4.4  วิธีดําเนินการ 

2.4.5  การประเมินโครงการ 

 

2.4.1  ความเปนมา 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดจัดต้ังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

อยางไมเปนทางการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 โดยนายอภิชาต ดิลกโศภณ ผูอํานวยการฝาย

ฝกอบรมในขณะน้ัน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากศูนยอํานวยการประสานงานเพื่อความ

มั่นคงเฉพาะพื้นที่ปาดงนาทามอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมี พล.ต.พิเชษฐ วิสัย

จร ผบ.ร.6 (ตําแหนงปจจุบัน) และทีมงาน เปนผูถายทอดความรูและเทคนิควิธีการนําจุลิทรียที่มี

ประสิทธิภาพมาใชทางดานการเกษตร การเลี้ยงสัตวนํ้า และปศุสัตว ไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

กฟผ. ยังไดนําเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอมมาดําเนินการดวย 

ตอมาไดมีการจัดอบรมใหแกผูปฏิบัติงาน กฟผ. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่กระจาย

อยูทั่วประเทศ และยังขยายผลไปยังหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วัด โรงเรียนและชุมชนตางๆ  
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เพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นตอไป ดวยความมุงมั่นที่จะสรางสรรคประโยชนใหกับสังคมโดยรวม 

โครงการน้ีจึงไดรับรางวัลมูลนิธิกําธนสินธวานนท เมื่อป พ.ศ. 2542  จากน้ันโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืนไดดําเนินการอยางตอเน่ือง ดวยความมุงมั่นตลอดมา 

ในป พ.ศ. 2546 ผูวาการ กฟผ. นายสิทธิพร รัตโนภาส ตระหนักถึงความเอ้ืออาทรตอสังคม

ระดับลาง และรับทราบถึงความสําเร็จของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน วาสามารถ

ตอบสนองนโยบายดังกลาวได จึงใหจัดต้ังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนโครงการอยู

ในโครงสายการบังคับบัญชาของรองผูวาการบริหารและทรัพยากรบุคคล กฟผ. อยางเปนทางการ 

ปจจุบัน ผูวาการ กฟผ. นายไกรสีห กรรณสูต มีนโยบายการดําเนินงานในเร่ือง กฟผ. กับสังคมและ

ประเทศ ตามนโยบายที่ 15 การสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน นโยบายที่ 16 สรางความพึง

พอใจ เชื่อถือ ยอมรับและสนับสนุนจากสาธารณชนในการดําเนินงานของ กฟผ. ทั้งน้ี เปนไปตาม

เปาประสงคที่ 5 “สนับสนุนใหมีการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการดําเนินงานเพื่อ

สังคม” ซึ่งในการดําเนินงานดังกลาว มี “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”              

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจ

ในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหวางธรรมชาติและการดํารงชีวิตของมนุษย รูจักนําทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยูมาพัฒนาเพื่อใชเลี้ยงปากเลี้ยงทอง โดยเนนเร่ืองปลอดสารพิษเปนหลักสําคัญ และ

ไมกอหน้ีสินผสมผสานกับการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงการรักษาและฟนฟู 

สิ่งแวดลอม ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน นอกจากน้ีโครงการชีววิถีฯ ไดดําเนินการสนองตอบนโยบาย

อาหารกลางวันยั่งยืนในโรงเรียน และอาหารปลอดภัยไดอยางเปนรูปธรรม โครงการน้ีจึงนําไปสู

การพัฒนาอยางยั่งยืนในทายที่สุด 

 

2.4.2  วัตถุประสงค 

             โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจใน

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดวยวิถีการดําเนินชีวิตแบบพออยูพอกิน พึ่งพาตนเองไดดวยการทํา

การเกษตรแบบธรรมชาติ ตลอดจนสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ โดย

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1) เพื่อนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

2) สงเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เร่ือง Food Safety และนโยบายผลิตพืชผล

ปลอดภัยนําไทยสูครัวโลก 

3) สงเสริมวิถีชีวิตของคนไทย ใหรูจักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได 
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4) ใหความรู ความเขาใจในการทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมี ไมทําลายระบบ

นิเวศ 

5) เสริมสรางจิตสํานึก ใหเกิดการเอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน 

6) เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสรางเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืน 

7) สงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสูสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งเกษตรกรผูผลิต และ 

ผูบริโภคอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

8) สงเสริมใหทําเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดตนทุนจากการใชสารเคมี ซึ่งจะทําให

ประหยัดเงินตราในการนําเขาสารเคมี และยาฆาแมลงจากตางประเทศได 

9) สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

10) สงเสริมเพื่อใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

11) สนับสนุนและสงเสริมเร่ืองอาหารกลางวันยั่งยืนในโรงเรียน ตามแนวทางพระ

ราชดํารัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนของชาติ มีอาหารที่มี

คุณคาครบหมูรับประทาน 

 

   2.4.3   การดําเนินงาน 

แนวทางในการดําเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ดวยการสงเสริมใน 4 เร่ือง 

ไดแก  

1) การเกษตร การเพาะปลูก พืชไร พืชสวน พืชผัก นาขาว ไมดอกไมประดับ 

2) การประมง การเลี้ยงสัตวนํ้า เลี้ยงปลาในบอพลาสติกขนาดเล็ก (2x4 ม. ลึก 1 

ม.) เลี้ยงกุง เลี้ยงกบ เลี้ยงตะพาบนํ้า ฯลฯ 

3) ปศุสัตว เลี้ยงไก หมู วัวเน้ือ-วัวนม แพะ ไกงวง ฯลฯ 

4) สิ่งแวดลอม บําบัดนํ้าเสีย กําจัดเศษอาหารในครัวเรือนดวยการใชถังพิทักษโลก 

บําบัดกลิ่นในหองนํ้า ทําความสะอาดบานเรือน, สุขภัณฑ, เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการใน 4 เร่ืองดังกลาว ดวยการใชจุลินทรีย

ที่มีประสิทธิภาพเปนตัวชวย โดยทางโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดทดลองใช แลว

ไดผลดี และเน่ืองจากจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ เปนสิ่งมีชีวิตสามารถเติบโตและขยายจํานวนให

มากข้ึนได ดังน้ันจึงชวยลดตนทุนการผลิต ผลผลิตปลอดสารพิษ นอกจากน้ันทําใหผลผลิตเพิ่ม ซึ่ง

นับเปนเกษตรทางเลือก (Alternative  Agriculture) อีกทางหน่ึง ซึ่งโครงการชีววิถีฯ ไดขยายผลเขา
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ไปในโรงเรียนที่ยากจน ทั้งใน กทม. และสวนภูมิภาค โดยการดําเนินการดังกลาว ตอบสนองตอ

นโยบายโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนไดดีอีกดวย 

 

2.4.4  วิธีดําเนินการ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กฟผ. ใช 

วิธีดําเนินการในรูปแบบ ดังน้ี 

1)   บรรยาย-สาธิต ใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายใน-ภายนอก กฟผ. ตามที่รองขอ

มา 

2)   สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตามความรวมมือระหวาง กฟผ. กับ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) องคการเภสัชกรรม (อภ.) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.

อ.ป.) ชุมชน เทศบาล และเกษตรกร ฯลฯ 

3)   ใหความรวมมือ ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ขยะ ลดกลิ่นเหม็น และ

การบําบัดนํ้าเสีย อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ฯลฯ 

4)   จัดบอรดนิทรรศการ รวมกับหนวยงานตางๆ อาทิ มูลนิธิสายใจไทย กระทรวง

พลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีฯ ฯลฯ 

5)   สนับสนุนหนังสือ เอกสาร แผนพับ เทปวีดีทัศน ใหผูสนใจและผูประสานงาน

ของ กฟผ. 

6)   สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูดําเนินการชีววิถี ของ กฟผ. ตาม 

เข่ือน โรงไฟฟา ผูปฏิบัติงานภาคตางๆ และฝายตางๆใน กฟผ. และชุมชนรอบ กฟผ. ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

7)   ติดตามผล และประเมินผลการดําเนินงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย, 2552) 

 

2.4.5  การประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP 

Model มี 4 ดาน คือ 1) ประเมินความเหมาะสมดานบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินโครงการ 2) ประเมินความพรอมของปจจัยเบื้องตนที่สนับสนุนการดําเนินงาน 3) ประเมิน

การปฏิบัติของกระบวนการดําเนินงาน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผลผลิตในการดําเนินงาน

ตามโครงการ (สมเกียรติ กระสันต, 2552) 
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2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเร่ืองภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีม

ในผูตองขังน้ันน้ัน พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําในผูตองขัง ภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงาน 

ภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมโดยแตละงานวิจัยมีวัตถุประสงคที่ใกลเคียงกันคือตองการหา

รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม  

 ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของน้ี ผูวิจัยไดแบงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน 5 สวนไดแก 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําในผูตองขัง ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงาน

ของทีม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทีม ดังน้ี 

 

 2.5.1  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํา 

Solansky (2008) ศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูนําและกระบวนการของทีมในทีมบริหารตนเอง 

ศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณ เก็บขอมูลการสํารวจวัดสมาชิกในทีมในประเด็นเร่ืองความสามารถกลุม 

ความขัดแยงดานเหตุผล ระบบความจําแบบเคราะหความแปรปรวนแลกเปลี่ยน วิเคราะหขอมูลโดย

การวิเคราะหความแปรปรวน กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

Southwestern United States จํานวน 20 ทีมงาน อายุเฉลี่ย 24.9 ป มากกวาคร่ึงเปนหญิง ทีมมีขนาด 

3-5 คน เฉลี่ย 4 คน แตละทีมมีความหลากหลายของเพศและเชื้อชาติภายในทีม ทีมบริหารตนเอง ไม

มีการสั่งงานจากครูคือใหคิดเองทําเอง ผลการวิจัยพบวา การศึกษาน้ีจัดหาหลักฐานพิสูจนวาการ

ทํางานเปนทีมสามารถพบจุดแข็งของขีดความสามารถและจุดแข็งระบบความจําแบบแลกเปลี่ยน

เมื่อภาวะผูนําเปนแบบรวมแบงปน ถึงแมวาการศึกษาน้ีจะไมไดแสดงถึงระดับความสําคัญในการ

พิจารณาคะแนนความขัดแยงดานเหตุผล คะแนนสําหรับทีมกับภาวะผูนํารวมมีคาเฉลี่ยตํ่ากวา

คะแนนทีม ภาวะผูนําเปนการพิจารณาแบบด้ังเดิมที่ใชอิทธิพลระดับบุคคลคนเดียว และดังน้ัน

ความคิดของหลายๆ คนมาเติมเต็มงานของผูนําสําหรับทีมงานไมปรากฏอยางทันที ทีมในการศึกษา

น้ีกับภาวะผูนํารวม การจูงใจ สังคม และกระบวนการคิด ขอดีมากกวาทีมที่มีการนําทีมโดยคนคน

เดียว 

พระสุรชัย เตชปญโญ (เชื้อเมืองพาน) (2551) ศึกษาเร่ืองบทบาทผูนําทองถิ่นดานการ

บริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา การวิจัยคร้ังน้ีทําการศึกษา

ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตพฤติกรรม ประชากรคือ ประธาน



 
 
 
68 

ชุมชนที่ไดรับการยอมรับและไดรับการคัดเลือกจากเทศบาลเมืองพะเยาวามีบทบาทดานการ

ดําเนินงานและการบริหารจัดการงานชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 5 ชุมชน จํานวน 5 คน

และประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนทั้ง 5 ชุมชนโดยไมไดมีหนาที่หรือตําแหนงใดๆ ในชุมชนรวม 15 

คน ผลการวิจัยพบวา บทบาทตางๆ ที่ผูนําชุมชนแตละคนแสดงออกมาเกิดจากการผาน

ประสบการณชีวิตมามากสามารถแบงไดเปน 2 ชวงดวยกันคือ ชวงอายุ 35-50 ป ผูนําที่มีอายุอยู

ในชวงน้ีจะแสดงบทบาทดานการเปนผูนําออกมาอยางชัดเจน มีความกระตือรือรนในการทํางานมี

การสั่งสมองคความรูใหมๆ อยูเสมอ สวนผูนําที่อยูในชวงอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไปจะแสดงบทบาท

ของตนแบบคอยๆ ทําไปเร่ือยๆ สวนความกระตือรือรนในการทํางานหรือความคิดริเร่ิมที่จะนําสิ่ง

ใหมๆเขามาจะลดนอยลง  ระดับการศึกษาเปนเคร่ืองชี้วัดคุณภาพของผูนําสงผลใหคนในชุมชนเกิด

การยอมรับยอมทําตามและใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนดวยความเต็มใจ สวนจุด

แข็งที่มีอยูในตัวผูนําแตละคนคือความกลาที่จะแสดงบทบาทของตนออกมาใหสังคมเห็นเปน

รูปธรรม โดยสวนใหญแสดงออกมาในลักษณะการเขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชนและการเขามา

แกปญหาของชุมชน ซึ่งผูนําแตละคนจะมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสถานการณ

ของสังคมวาสังคมในขณะน้ันตองการผูนําประเภทไหน การที่จะมีใครสักคนลุกข้ึนมาแสดง

บทบาทดานการเปนผูนําของตนออกมาและแสดงความสามารถดานการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ

เหนือกวาคนอ่ืนๆ ในชุมชนน้ัน คุณสมบัติที่ขาดไมไดคือ ขีดความสามารถและระดับการศึกษา จะ

เห็นไดวาผูนําที่ประสบความสําเร็จสวนมากเปนคนชอบการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ การสั่งสม

ประสบการณทํางาน ชอบเก็บขอมูล เขารวมกิจกรรมชุมชน เปนผูนําที่มีความรูและความสามารถ

ในหลายๆ ดานมักจะไดเปรียบเสมอ สิ่งสําคัญที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการบริหารชุมชน 

คือ การเปนตนแบบที่ดีซึ่งสงผลใหคนในชุมชนเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ ในการทํางาน

พัฒนาชุมชนในทุกๆ ดาน และผูนําเปนผูที่ทํางานอยางจริงจัง มีความเสียสละ และไมมีผล 

ประโยชนแอบแผงจากตําแหนงตน สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่สงผลใหผูนําชุมชนประสบผลสําเร็จใน

การบริหารจัดการคือ ผูนํามีความสามารถในการนํา ทําใหทุกคนเกิดการมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม

ของชุมชน คุณสมบัติเหลาน้ีคือตนแบบของผูนําชุมชนที่มีคุณภาพที่สังคมตองการ 

จุฑารัตน ตํานานวัน (2551) ศึกษาเร่ืองภาวะผูนําและแนวทางการจัดการการพัฒนาตําบล

ของนายกองคการบริหารสวนตําบล การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) และการสังเกตการณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลปฐม

ภูมิ กลุมตัวอยางคือ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัด องคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบล เลือกโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) รวมจํานวน  23 คน ผลการศึกษาพบวา นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงดอย ใชภาวะ
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ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)ในการจัดการพัฒนา มิติหลักที่นํามาใชคือ การ

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence: II)และมิติที่รองลงมาคือ มิติกระตุนทางปญญา 

(Intellectual Stimulation: IS) สวนนายกองคการบริหารสวนตําบลแมเหียะใชภาวะผูนําการ

แลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) มิติหลักคือ การจัดการภายใตเงื่อนไขเชิงรับ และมิติที่

รองลงมาคือ การใหรางวัลตามสถานการณ 

ศรีธนา สุวรรณสัมฤทธิ์ (2537) ศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูนําของขาราชการสตรีระดับ

บริหารของไทย การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดวยวิธีการทอดแบบสอบถามในประเด็น

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรูปแบบภาวะผูนํา รูปแบบภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและแบบอัตตาธิปไตย  

กลุมตัวอยางคือ ขาราชการสตรีที่ดํารงตําแหนงบริหารต้ังแตระดับหัวหนากองข้ึนไป 13 กระทรวง 

จํานวน 195 คน ผลการวิจัยพบวา ตําแหนง กระทรวงที่สังกัด อายุ การศึกษา ประสบการณการ

ทํางาน และสถานภาพครอบครัว ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับรูปแบบและภาวะผูนํา ซึ่งไมเปนไป

ตามสมติฐานที่ต้ังไว และพบวาโอกาสกาวหนาในงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับภาวะผูนํา

บางประการ คือ การวางนโยบาย ความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม และสวนใหญมีรูปแบบภาวะผูนํา

แบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง 133 คน มีรูปแบบภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยระดับสูง 62 

คน และไมพบวาขาราชการสตรีมีรูปแบบภาวะผูนําอยูในระดับตํ่าเลย ซึ่งหมายถึงไมมีรูปแบบผูนํา

แบบอัตตาธิปไตย 

เลิศ  ไชยณรงค (2536) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาวะผูนําที่มีตอประสิทธิผลของการ

บริหารงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูจัดการประปา การประปาสวนภูมิภาค ประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ี

เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ใชการวิจัยแบบไมทดลองโดยมุงศึกษาวิจัยโดยการสํารวจ (Survey 

Research) และเปนการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross-Sectional) กลาวคือ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเพียงคร้ัง

เดียวแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานและหาขอสรุปจากการศึกษา ดวยวิธีการแจก

แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ ผูจัดการ จํานวน 187 คน และผูอํานวยการ จํานวน 10 คน 

ผลการวิจัยพบวา ชุดตัวแปรที่เปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิผลการบริหารงานของผูจัดการไดแก 

ภาวะผูนํา  รองลงมา จํานวนพนักงานในหนวยงาน ประสบการณการบริหารงาน  การบริหารงาน

โดยยึดกฎระเบียบ สวนภูมิหลังของผูจัดการไมพบนัยสําคัญทางสถิติ การแจกแจงประเภทของผูนํา

ของผูจัดการประปา ผูจัดการที่มีประสิทธิผลตํ่ามีจํานวนมากกวาผูจัดการที่มีประสิทธิผลสูงเล็กนอย 

และกลุมผูนําหนีงานรวมกับนักบุญ ซึ่งเปนกลุมที่มีประสิทธิผลตํ่ามีถึงรอยละ 27.3 ของผูจัดการ

ทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยผูบริหารระดับกลางอ่ืนๆ แตละกลุมดังน้ี นักบริหาร 12.3% ผูนํา

เผด็จการที่มีศิลปะ 12.3% นักพัฒนา 11.8% ผูปฏิบัติตามกฎระเบียบ 9.6% ผูประนีประนอม 14.4% 

ผูนําเผด็จการ 12.3% นักบุญ 10.7%  ผูนําหนีงาน 16.6% อยางไรก็ดีพอสรุปไดวา ตัวแปร ระดับ
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การศึกษา อายุ และประสบการณการฝกอบรม บงชี้แนวโนมวาจะมีผลกระทบตอภาวะผูนํา แตไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงนาจะไดศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีใหมกับกลุมตัวอยางอ่ืน 

  ชรินทร อาสาวดีรส (2535) ศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูนํา สภาวการณกลุม และ ประสิทธิผล

ขององคการ : ศึกษากรณีที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาคร้ังน้ี

เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดวยวิธีการแบบสอบถาม วัดรูปแบบภาวะผูนํา ใชมาตรวัด LPC 

แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ กลุมตัวอยางคือ ที่ทําการพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวน 216 แหง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบภาวะผูนํา ไมวาอายุมากหรือนอยเปนผูนําที่มุง

สัมพันธ และรูปแบบภาวะผูนํา จําแนกตามเพศ ชาย-หญิง เปนผูนําที่มุงสัมพันธ 

  

2.5.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนําในผูตองขัง  

Schrag (1954) ศึกษาเร่ืองภาวะผูนําในบรรดาผูตองขังในเรือนจํา การศึกษาคร้ังน้ีเปน

การศึกษาเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามวัดในประเด็นลักษณะทั่วไปของผูตองขังที่เปนผูนํา และ

ประเภทผูตองขังผูซึ่งนาจะมีอิทธิพลเปนประเภทผูนําแลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ กลุม

ตัวอยาง คือ ผูตองขัง จํานวน 143 คน ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําเกี่ยวของกับปจจัยเร่ือง อาชีพ

อาชญากรรมของผูตองขังที่มีความรุนแรง มักกระทําผิดซ้ํา และการปรับตัวในเรือนจําที่มักทําผิด

กฎหมาย รวมทั้งการหลบหนี และพยายามจะหลบหนี ในขณะที่ภูมิหลังทางสังคมกับเศรษฐกิจไม

เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ผูนํากลุมไมตางจากผูตองขังคนอ่ืนๆ ในประเด็นเร่ือง อายุ อาชีพ การศึกษา 

เชื้อชาติ สถานภาพสมรส คะแนนวัดสติปญญา สวนรูปแบบของความพึงพอใจผูนําของผูตองขัง

พบวาจะเลือกผูนําที่กระทําผิดเปนคร้ังแรก โทษระยะสั้น  มีบันทึกความประพฤติชัดเจน แตไมมี

ความแตกตางเร่ืองภูมิหลังทางสังคม  และมีความพึงพอใจในระดับสติปญญา แตไมมีนัยสําคัญกับ 

อายุ อาชีพ  

Van Wormer and Bates (1979)  ศึกษาเร่ืองบทบาทภาวะผูนําในเรือนจําหญิงอัลบามา

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธี9การสังเกตพฤติกรรมจากสถานการณที่จัดข้ึนใน

หองเรียนเพื่องายตอการสังเกตพฤติกรรม 9กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังหญิง จํานวน 33 คน  ผลการวิจัย

พบวา มีความสัมพันธกันระหวางบทบาทภาวะผูนําที่เปนที่เขาใจในผูตองขังและความรุนแรงของ

อาชญากรรมที่เคยทําความผิดกอนหนาน้ี การแสดงบทบาทรักรวมเพศจะเปนผูที่มีความสัมพันธกัน

อยางแนชัดกับพฤติกรรมบทบาทภาวะผูนํา มีความสัมพันธกันระหวางระดับการศึกษาและ

พฤติกรรมบทบาทภาวะผูนํา และปจจัยในภาวะผูนําไมเกี่ยวของกับบทบาทที่แสดงเปนเพศชาย

มากกวาผูตองขังหญิงรายอ่ืนๆ 
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2.5.3  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงาน 

เกรียงไกรยศ พันธุไทย (2552) ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมผูนํา วัฒนธรรมการทํางาน 

ในองคการ และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผสมผสานโดยใชทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย

วิธีการแบบสอบถามเก็บขอมูลจากพนักงานในองคการที่เปนกลุมตัวอยาง หลังจากน้ันทําการ

สัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุมตัวอยางคือ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจแตละกลุมสาขารัฐวิสาหกิจทั้ง 9 กลุมจํานวน 400 คน     

ผลการศึกษาในสวนของการสัมภาษณเชิงลึกจากผูอํานวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยจํานวน 5 ทาน ในประเด็นพฤติกรรมผูนําที่มีผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจพบวา ผูนําที่มีวิสัยทัศนที่ดี มีวิสัยทัศนที่ตองการสรางความ

เปลี่ยนแปลง มองการณไกลไปขางหนา และเห็นโอกาสของการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งการที่จะ

เปลี่ยนแปลงองคการได จําเปนจะตองมีผูนําที่มีวิสัยทัศนที่ฉลาดแหลมคมที่เหมาะสมกับคน และ

เหมาะสมกับสถานการณ เปนที่ยอมรับจากพนักงาน นอกจากน้ันแลวผูนํายังตองรูจักใชประโยชน

จากสติปญญาและทักษะความสามารถของพนักงานในองคการ โดยผูนําตองมีพฤติกรรมที่กระตุน

ใหพนักงานไดใชความคิด และมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ สนับสนุนใหพนักงานพยายามหาวิธีการ

ทํางานแนวใหม ริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเปนการสรางความทาทายใหกับพนักงาน โดยผาน

การมอบหมายนโยบายที่ชัดเจน มอบอํานาจ ความรับผิดชอบ มอบอํานาจไววางใจ และผูนํามี

บทบาทเปนนักวิชาการที่คอยใหคําแนะนํา ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสอนงานกับพนักงาน และมี

พฤติกรรมที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะปฏิบัติงานโดยพรอมที่จะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทํางานและมี

เทคนิคในการสื่อสาร แจงขาวสาร เจรจาประสานงานกับพนักงาน และเพื่อที่จะทําใหพนักงานเกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผูนําตองมีพฤติกรรมที่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับ

พนักงาน ในเงื่อนไขที่วาหากพนักงานไดใชความพยายามจนงานประสบผลสําเร็จก็จะไดรับรางวัล

เปนสิ่งแลกเปลี่ยนตอบแทน ซึ่งผูนําจะตองมีรางวัลที่มอบใหกับพนักงานที่ทํางานดีบรรลุเปาหมาย

ขององคการ โดยเปนทั้งผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน และผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินเชนคํายกยอง 

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณในที่สาธารณะ เพื่อทําใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

และในประเด็นวัฒนธรรมการทํางานในองคการที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจพบวาวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม ซึ่งพนักงานในองคการจะมีลักษณะ

ทํางานเปนทีม ทั้งน้ีประสิทธิผลของงานจะเกิดข้ึนไดจากความรวมมือระหวางพนักงาน ผานความ

สอดคลองรวมกัน ความไวเน้ือเชื่อใจ สนใจความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ และความ
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ผูกพัน จะมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟง

เสียงสะทอนของพนักงาน จัดต้ังคณะทํางานเปนรูปแบบเมตริกซโดยขอความรวมมือจากพนักงาน

สายงานตางๆ 

วีรยา พวงไทย (2550)  ศึกษาเร่ืองภาวะผูนํา การตัดสินใจ การมองในแงดี การทํางานเปน

ทีม กับผลการปฏิบัติงานของหัวหนางานระดับตนโรงงานผลิตรถยนต การศึกษาคร้ังน้ีเปน

การศึกษาเชิงปริมาณ โดยวิธี9การ9แจกแบบสอบถาม เปนแบบวัดภาวะผูนํา แบบวัดความสามารถใน

การตัดสินใจ แบบวัดการมองในแงดี แบบวัดการทํางานเปนทีม และแบบวัดผลการปฏิบัติงาน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป กลุมตัวอยาง คือ หัวหนางานระดับตน

โรงงานผลิตรถยนต จํานวน 132 คน ผลการวิจัยพบวา หัวหนางานระดับตนโรงงานผลิตรถยนตมี

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูงแสดงใหเห็นวาหัวหนางานระดับตนมีความรูสึกวาตนเอง

มีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามและพัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาใหสูงข้ึน ดานภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง

แสดงใหเห็นวาหัวหนางานระดับตนเนนการแลกเปลี่ยนและการจูงใจภายนอกโดยการเชื่อมโยง

ความตองการและรางวัลกับความสําเร็จตามเปาหมายและการติดตามอยางใกลชิดเพื่อสังเกตผลการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อชวยแกปญหาที่เกิดข้ึน และระดับภาวะผูนําแบบปลอยตามสบาย

ในระดับตํ่าแสดงใหเห็นวาหัวหนางานระดับตนมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับภารกิจขององคการ มีความ

ชัดเจนในเปาหมายซึ่งผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย ดานการทํางาน

เปนทีมอยูในระดับสูงแสดงใหเห็นวาหัวหนางานระดับตนสามารถควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหมี

การทํางานเปนทีม ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนํา

แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.01 การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.01    

   

2.5.4  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีม 

Somech (2006)  ศึกษาเร่ืองผลของรูปแบบภาวะผูนําและกระบวนการของทีมบนผลการ

ปฏิบัติงานและนวัตกรรมในทีมที่มีความแตกตางทางสายงาน การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิง

ปริมาณ โดยวิธี9การ9แจกแบบสอบถาม (Questionnaire survey) ซึ่งสมาชิกในทีม สํารวจเร่ืองวัด

กระบวนการสะทอนของทีม ผูนําแบบสั่งใหทํา และผูนําแบบมีสวนรวมและผูจัดการวัดผลการ

ปฏิบัติงานในบทบาทของทีมและนวัตกรรมของทีม กลุมตัวอยาง คือ ทีมสุขภาพชุมชนจํานวน 140 
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ทีม ในองคกรรักษาสุขภาพในอิสราเอล จากสมาชิก 1292 คน มีผูจัดการ 140 คน และที่เหลือเปน

สมาชิกในทีมผลการวิจัยพบวา กระบวนการสะทอนของทีม ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมจะเชื่อมโยง

ในทางบวกกับกระบวนการสะทอนของทีมที่มีความแตกตางทางสายงานสูง ผูนําแบบสั่งใหทําจะ

สงผลใหทีมเกิดการสะทอนของทีมในกรณีที่ทีมมีความแตกตางทางสายงานตํ่า สําหรับนวัตกรรม

ของทีม ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในทีมที่มีสายงานตางกันจะเชื่อมโยงในทางบวกกับการสะทอน

ของทีมซึ่งสงเสริมใหทีมเกิดนวัตกรรมตามลําดับ ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมไมสอดคลองกับการ

สงเสริมผลผลิตของทีมแตอาจจะพิจารณาในมุมมองของสถานการณ หัวหนาทีมมักตองการใหเกิด

ทั้งนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานพรอมๆ กันทั้งสองอยาง แตกิจกรรมน้ันอาจจะสงเสริมอยางใด

อยางหน่ึง  บทบาทภาวะผูนําแบบสั่งใหทํามีความสัมพันธระหวางทีมที่มีความตางกันทางสายงาน

และผลการปฏิบัติงานในบทบาทของทีม การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยและทฤษฎีที่มีมา

กอนหนาน้ีซึ่งบงชี้วาการนําทีมโดยผูนําแบบสั่งใหทําจะกอใหเกิดผลงานมากกวาผูนําที่มีลักษณะสั่ง

ใหทําตํ่า นักวิชาการใหเหตุผลวา การสั่งใหทําสูงสามารถชวยสนับสนุนสมาชิกในทีมเพื่อปรับ

เปาหมายและประสบความสําเร็จในอัตราสูงของเปาหมายที่ไดรับ สิ่งที่คนพบน้ีบงชี้วาทีมที่มีสาย

งานตางกันตางก็ไมมีสวนทําใหเกิดกระบวนการสะทอน ผลการปฏิบัติงานของทีมและนวัตกรรม

ของทีม แตรูปแบบภาวะผูนําอาจจะชวยโดยการเปนตัวเรงหรือเปนตัวกลางซึ่งนําไปสู ผลงานหรือ

ลดผลงาน ผลผลิตได 

Stewart and  Johnson (2009) ศึกษาเร่ืองการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader-

Member Exchange: LMX) สื่อกลางของความสัมพันธระหวางความหลากหลายของกลุมงานและผล

การปฏิบัติงานของทีม การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย  ฝกอบรม

เจาหนาที่ที่ทําการสังเกตในแตละกลุมเพื่อเปนตัวตรวจวัดกระบวนการและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานกลุม โดยเจาหนาที่จะไมรูจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อวัดความหลากหลายของกลุม 

LMX ของ Scandura and Graen’s (1984 อางถึงใน Stewart and Johnson, 2009: 520) มี 7 คําถาม 

ความคิดเห็น 4 ระดับ และผลการปฏิบัติงาน วัดโดยเจาหนาที่สังเกตการณ กลุมตัวอยาง คือ 

ผูเขารวมปฏิบัติการจําลองการรบทางทหารของกองทัพสหรัฐ (U.S. Military Operational 

Simulation)  65 กลุมงาน 224 คน  ผลการวิจัยพบวา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (LMX) 

มีผลตอความหลากหลายทางเพศในกลุม ซึ่งจะเชื่อมโยงทางบวกกับผลการทํางานของกลุมงาน เมื่อ

ผลรวมผลของคะแนนการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก (LMX) สูงข้ึน  ผลการศึกษา

โดยทั่วไปสอดคลองกับแนวคิดในบริบทของกลุมที่ตองพึ่งพาอาศัยกันในการทําภารกิจสงผลตอ

กลุมงานบนผลการปฏิบัติงานโดยสื่อกลางเปนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก  ผลลัพธบงชี้วา

เมื่อกลุมมีความหลากหลายอยางนอย 2 อยางข้ึนไป สิ่งแรกคือผูนําตองมีการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา
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กับสมาชิก (LMX) สูง และสองผูนําตองสรางสิ่งแวดลอมที่มีความยุติธรรม ตรงไป ตรงมาในการ

แยกผลการปฏิบัติงานที่สูงกับตํ่า  จากสิ่งที่คนพบสามารถเสนอไดวา ทีมหลายๆ ทีมจะมีความ

หลากหลายสูงข้ึน ผูนําอาจจะจําเปนตองปรับแนวทางซึ่งบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จใน

ความสัมพันธระหวางบุคคลและบทบาทที่ชัดเจนเพื่อรับประกันผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

ดังน้ันตองมีการพัฒนาผูนําในทักษะการสรางความสัมพันธ  

 Politis (2006) ศึกษาเร่ืองกลยุทธการมุงพฤติกรรมภาวะผูนําตนเองและผลการปฏิบัติงาน

ของทีม โดยมีความพึงพอใจในงานเปนสื่อกลาง การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช

แบบสอบถาม กลยุทธการมุงพฤติกรรมภาวะผูนําตนเอง 18 ขอ 6 มิติ ความพึงพอใจในงาน 15 ขอ 

ของ Warr et al 1979 ผลการปฏิบัติงานของทีม วัด 2 ทางคือทางการเงินกับที่ไมใชการเงิน ของ

Crouch’s  1980  5  Scale ทางการเงินวัดจากคุณภาพแผนงานกําไร 3 ขอ วัดยอนหลัง 6 เดือน กลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานองคกรอุตสาหกรรมการผลิตที่มีภาวะผูนําตนเองจํานวน 304 คน ผลการศึกษา

พบวา ความสัมพันธระหวางมิติของกลยุทธการมุงพฤติกรรมภาวะผูนําตนเอง ความพึงพอใจในงาน 

ในทางตรง เชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับผลการ

ปฏิบัติงานของทีมในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาแสดงใหเห็นชัดเจนวา

ความพึงพอใจในงานเปนสื่อกลางที่มีความเกี่ยวของระหวางกลยุทธการมุงพฤติกรรมภาวะผูนํา

ตนเองและผลการปฏิบัติงานของทีม ขอเสนอแนะคือผูจัดการควรมุงใหพนักงานมีภาวะผูนําตนเอง 

องคกรควรพัฒนาโดยสงใหพนักงานอบรมโปรแกรมที่สงเสริมใหพนักงานนําไปใชที่สามารถนํา

ตนเองไดในงาน และปรับปรุงความพึงพอใจในงานของพนักงาน ความเชื่อมั่นและผลลัพธของผล

การปฏิบัติงาน 

   Mannheim and Halamish (2008) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวของ

กับผลลัพธของทีมและการเปนสื่อกลางบริบทสภาพแวดลอม  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิง

ปริมาณ โดยใชแบบสอบถามที่เปนคําตอบบรรยายพฤติกรรมภาวะผูนําของครูฝกอบรมของทีม ของ  

Bass and Avolio (1991 อางถึงใน Mannheim and Halamish, 2008: 622)   แบบสอบถามภาวะผูนํา

หลายปจจัย  เคร่ืองมือ Moderate Regression วัดการเปนสื่อกลางของบริบทที่ติดตามความสัมพันธ

ระหวางรูปแบบภาวะผูนําและผลลัพธของกลุม กลุมตัวอยางคือ นักเรียนทหาร 890 คน ที่ School of  

the Israeli Defense  Forces จํานวน 66 ทีม ผลการวิจัยพบวา สิ่งที่คนพบไมไดสนับสนุนความเปน

สากลของการทํานายความสัมพันธตามทฤษฎี  เพียงในกรณีน้ีพบวารูปแบบภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับผลลัพธของกลุมของวัฒนธรรมการเรียนรู  แตเกี่ยวของกับการทํางาน

รวมกันของกลุมเพียงเล็กนอย ประเด็นของการศึกษาน้ีคือความสําคัญของการเปนสื่อการของบริบท

ในความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนําและผลลัพธของกลุมและการยกระดับคําถามที่พิจารณา
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ความเปนสากลของความสัมพันธรูปแบบภาวะผูนําในกลุมตามทฤษฎีภาวะผูนําเต็มรูปแบบ 

ความสําคัญของการเปนไปไดของภูมิหลังของกลุมเปนสื่อกลางในการอภิปราย 

 ปริญดา วิรานุวัตร (2550) ศึกษาเร่ืองผลของภาวะผูนําและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการที่มีตอผลการปฏิบัติงานของทีมเรือในกิจการเดินเรือ : กลไกลการทํางานที่มีความผูกพัน

ดานจิตใจเปนตัวแปรสื่อ การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถามที่เปนแบบวัด  

7 มาตรวัด คือมาตรวัดภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน มาตรวัดภาวะผูนําแบบปฏิรูป มาตรวัดภาวะผูนํา

ระดับ 5 มาตรวัดความผูกพันดานจิตใจกับหัวหนา มาตรวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ และ

มาตรวัดผลการปฏิบัติงานของทีมเรือ กลุมตัวอยางคือ ทีมเรือขนสงสินคาประเภทผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลวขนาดไมเกิน 6000  Dead  Weight  Ton ที่เดินเรือในเขตนานนํ้าไทยและชายฝง

ประเทศใกลเคียงจํานวน 45 ลํา จาก 9 บริษัท ผลการวิจัยพบวา  1)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะ

ผูนําแบบปฏิรูป ภาวะผูนําระดับ 5 และผลรวมของภาวะผูนําทั้งสามดานไมสงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของทีมไมวาจะเปนผลโดยรวม ผลทางตรง และผลทางออมที่ภาวะผูนําสงผานความ

ผูกพันดานจิตใจกับหัวหนาไปยังผลการปฏิบัติงานของทีม  2)  ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผูนํา

แบบปฏิรูป ภาวะผูนําระดับ 5 และผลรวมของภาวะผูนําทั้งสามดานสงผลไปยังความผูกพันดาน

จิตใจกับหัวหนา โดยภาวะผูนําระดับ 5 ทํานายความผูกพันดานจิตใจกับหัวหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด    3)  ความผูกพันดานจิตใจกับหัวหนาไมสงผลไปยังผลการปฏิบัติงานของ

ทีม และความผูกพันดานจิตใจกับหัวหนาไมเปนตัวแปรสื่อของการสงผลจากภาวะผูนําไปยังผลการ

ปฏิบัติงานของทีม  4)  การรับรูการสนับสนุนจากองคการสงผลไปยังความผูกพันดานจิตใจกับ

องคการและสงผลโดยรวมไปยังผลการปฏิบัติงานของทีม แตความผูกพันดานจิตใจกับองคการไม

เปนตัวแปรสื่อของการสงผลทางออมของการรับรูการสนับสนุนจากองคการไปยังผลการปฏิบัติงาน

ของทีม  และ 5)  การรับรูการสนับสนุนจากองคการของหัวหนาเปนตัวแปรกํากับของการสงผลจาก

ความผูกพันดานจิตใจกับองคการของลูกนองไปยังผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

 2.5.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทีม 

 ดุสิต อูปแกว (2541) ศึกษาเร่ืองทีมงานในโรงเรียนประถมศึกษาดีเดน : ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงเรียนบานสวนมอนไครนุนวังหิน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน การศึกษา

คร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษา

ภาคสนาม การสังเกต และการสัมภาษณ ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ

ที่มีโครงสราง แบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง แบบสังเกต เทปบันทึกเสียง กลองถายรูป ผูใหขอมูล

สําคัญไดแก ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนปการศึกษา 2539 จํานวน 13 คน ผูใหขอมูลประกอบไดแก 
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ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดกลุมโรงเรียนทาพระ จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 19 คน ทําการวิเคราะห

ขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษาและนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา ทีมงานในโรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน ผูบริหารโรงเรียน

เปนผูนําที่มีภาวะผูนํามีความมุงมั่นในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จอยางจริงจัง มีบุคลิกภาพที่ดี 

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ใหคําปรึกษา ความเปนธรรมเปนที่เคารพเชื่อถือ ศรัทธา และ

ไววางใจของสมาชิกทุกคน ทีมงานมีการจัดรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนและประสานงานกันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนมีบทบาทในการวางแผนการทํางานรวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน 

และชวยกันแกปญหาโดยการประชุมปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ มีการประเมินผลการทํางานเปนระยะเวลาตามที่กําหนด มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเปน

ลายลักษณอักษร และโดยวาจาตอที่ประชุมอยางเปนรูปธรรม สงเสริมและใหโอกาสแกสมาชิกทุก

คนไดพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากข้ึน และมีการเสริมสรางความมี

มนุษยสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกดวยกันอยูเสมอ ปญหาที่สําคัญคือสมาชิกแตละคนมีภารกิจที่

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเปนจํานวนมาก งานบางอยางจึงไมทําไมเสร็จทันตามกําหนดเวลา และ

ทีมงานไดแกปญหาโดยผูนําจัดใหสมาชิกชวยเหลือกันทํางานประชุมปรึกษาหารือกันและขอ

คําแนะนําจากผูนําเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหมและเสียสละอุทิศตนในการทํางาน

นอกเวลาทําการมากข้ึน   

อุมาพร ฟูมั่น (2542) ศึกษาเร่ืองการทําวิจัยเปนทีมของอาจารย : การทําวิจัยรายกรณีสถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ แบบเจาะลึกและแบบตะลอมกลอมเกลา 

การสังเกตอยางมีสวนรวมและการวิเคราะหเอกสาร เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแกแนวทางการ

สังเกตสถาบัน แนวทางการสัมภาษณผูบริหารสถาบัน แนวทางการสัมภาษณหัวหนาทีมนักวิจัย 

แนวทางการสัมภาษณสมาชิกในทีม แนวทางการสัมภาษณเจาหนาที่ แนวทางการสัมภาษณเพื่อน

อาจารย แนวทางการสัมภาษณนักศึกษา แนวทางการวิเคราะหเอกสารตาง ของกรณีศึกษา สมุด

บันทึก เทปบันทึกเสียงและกลองถายรูป ผูที่ใหขอมูลไดแก อาจารยจํานวน 25 คน เจาหนาที่จํานวน 

7 คน และนักศึกษาจํานวน 21 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สนับสนุนและหรือเปนอุปสรรคตอการ

ทําวิจัยเปนทีมของอาจารย ประกอบดวย 3 ดานคือ 1)  ปจจัยสนับสนุนในดานบริบทของสถาบัน 

ไดแก นโยบายของสถาบันในการสนับสนุนการวิจัยและการทํางานเปนทีม การใหอิสระในการ

คัดเลือกผูรวมทีมโดยหัวหนาทีมดําเนินการคัดเลือกผูรวมทีมเองซึ่งการใหอิสระตรงจุดน้ีก็ทําใหได

สมาชิกที่สามารถทํางานรวมกันได เพราะการทํางานรวมกันน้ันสมาชิกในทีมจะตองเขารวมดวย

ความสมัครใจและมีเปาหมายแนวคิดทัศนคติที่คลายคลึงกัน และการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
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ทําวิจัยเปนทีม ทีมที่สมาชิกในทีมปฏิบัติงานอยูที่เดียวกันหรืออยูใกลกันมีโอกาสพบปะพูดกันได

เสมอจะทําใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากการจัดการสถานที่แลวสิ่งสําคัญที่

ตองคํานึงถึงคือเคร่ืองมือหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานลวนแตมีสวนในการ

สนับสนุนการทําวิจัยเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานบริบทของสถาบัน

ไดแก การรับจํานวนนักศึกษาจํานวนมากเกินไปและการใหความสําคัญกับการทําวิจัยเด่ียวมากกวา

การทําวิจัยเปนทีม 2)  ปจจัยสนับสนุนในดานองคประกอบทีม ไดแก ขนาดของทีมเมื่อขนาดของ

ทีมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบตอระดับความกลมเกลียวสมานฉันทของทีมไดเมื่อสมาชิกในทีม

มีจํานวนมากข้ึนจะพบปญหาความขัดแยงมากข้ึนจะเห็นไดวาขนาดของทีมน้ันสงผลตอการทํางาน

ของทีม ทีมที่มีสมาชิกนอยจะมีความคลองตัวในการทํางานและความกลมเกลียวสมานฉันทมากกวา

ทีมที่มีสมาชิกมาก  คุณลักษณะของคนในทีมพบวาผูที่เปนหัวหนาทีมจะมีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงที่สุด

เหมาะในทีมจะทําใหขอปญหาขอขัดแยงตางๆ มีนอยและสามารถหาขอสรุปไดงาย ถาหัวหนาทีมมี

วัยวุฒิและคุณวุฒิเทาเทียมกับสมาชิกหรือตํ่ากวาสมาชิกพบวาปญหาขอขัดแยงตางๆ มักตองใช

เวลานานในการหาขอสรุปเพราะวัฒนธรรมของคนไทยน้ันจะยอมรับบุคคลที่มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่

สูงกวาตนเองอยางไรก็ตามปญหาเร่ืองความแตกตางดานคุณวุฒิและวัยวุฒิจะไมเกิดข้ึนถาคนในทีม

ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานองคประกอบทีม ไดแก 

สมาชิกในทีมมีจํานวนมากและขาดความรูพื้นฐานทางดานการวิจัย 3)  ปจจัยสนับสนุนดาน

ปฏิสัมพันธภายในทีม ไดแก บทบาทของคนภายในทีม 3 ลักษณะคือ สมาชิกที่มุงงานเพียงอยาง

เดียวไมมุงความสัมพันธมักไมประสบความสําเร็จในการทํางานเปนทีมเทาที่ควรเน่ืองจากไม

สามารถเขากับคนอ่ืนๆ ในทีมไดทําใหขาดการประสานงานกับสมาชิกคนอ่ืนๆ สงผลใหความ

รวมมือในการทํางานในทีมลดลง สมาชิกที่มุงความสัมพันธอยางเดียวไมมุงงานจะทํางานตามที่

ไดรับมอบหมาย ติดตามรับฟงความคิดเห็นและปฏิบัติตามคําแนะนําของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีม ผูที่

เปนหัวหนาทีมจะตองพิจารณางานใหตรงตามความสามารถ สมาชิกในทีมมุงทั้งงานและ

ความสัมพันธเมื่อเกิดแนวคิดที่ขัดแยงสามารถพูดคุยกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีมไดทั้งเร่ืองงานและ

เร่ืองทั่วๆ ไปแสดงออกโดยรวมคิด รวมทํางาน มีการประนีประนอม พฤติกรรมของคนในทีมแยก

เปนพฤติกรรมของหัวหนาทีมและพฤติกรรมของสมาชิกในทีม ดังน้ี พฤติกรรมของหัวหนาทีม 

หัวหนาทีมจะตองเปนผูที่ชางสังเกตและมีความสามารถในการวิเคราะหวาสมาชิกแตละคนมีความรู

ความสามารถหรือถนัดดานไหนและมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ มีการติดตามงานอยาง

สม่ําเสมอ การติดตามงานเปนลักษณะของการติดตามเพื่อสํารวจปญหาและใหความชวยเหลือ

มากกวาจะเปนการติดตามเพื่อทวงงานหรือจับผิด หัวหนาทีมจะตองเปนผูที่มีเทคนิคในการ

เสริมแรงโดยกลาวคําชมมากกวาคําติติง เมื่อสมาชิกในทีมทํางานไดสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายก็
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ไมลืมที่กลาวชมเชยอยางจริงใจ หัวหนาทีมบางคนใชการพูดใหกําลังใจก็เปนการเสริมแรงให

สมาชิกมีกําลังใจในการทํางานดีข้ึน หัวหนาทีมตองใหโอกาสและยอมรับฟงความคิดเห็นของ

สมาชิกในทีมตลอดจนสรางบรรยากาศเปนกันเองในการทํางาน เพื่อใหสมาชิกกลาที่จะแสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ พฤติกรรมของสมาชิกในทีม พบวาพฤติกรรมของสมาชิกในทีมที่สงเสริมการ

ทํางานเปนทีมคือสมาชิกมีความกระตือรือรนในการทํางานและมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ

มอบหมาย สมาชิกที่เปนคนราเริง มีอารมณขัน มีอัธยาศัยดี จะทําใหบรรยากาศในการทํางานมีความ

เปนกันเองมากข้ึน ที่รวมทีมกันน้ันจะมีความรูและประสบการณทางดานการวิจัยแตกตางกันดังน้ัน

ในการทํางานตองมีความเขาใจและใหอภัยกันเสมอ มองในสวนดีของคนอ่ืน มีความสามารถในการ

ปรับตัวเขากับคนอ่ืน มีการพูดคุยติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยจริงใจ เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของคนอ่ืนและใหเกียรติซึ่งกันและกัน สมาชิกมีความคิดสรางสรรคและกลาแสดงความคิดเห็นของ

ตัวเอง การติดตอสื่อสารภายในทีมน้ันทีมที่มีการติดตอสื่อสารกันโดยสะดวกและติดตอกันอยาง

สม่ําเสมอทั่วถึงและเปดเผยยอมทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ในการทํางาน

รวมกันน้ันสมาชิกทุกคนควรจะมีการติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบความกาวหนา

ของงานและติดตอสื่อสารอยางเปดเผยและใหสมาชิกทุกคนไดทราบอยางทั่วถึง สมาชิกในทีมที่มี

การติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอจะทําใหสมาชิกในทีมรับรูขอมูลภายในทีมไดดี ความขัดแยง

พบวาสามารถสรุปได 2 แบบคือ ความขัดแยงที่กอใหเกิดผลดีไดแก ความขัดแยงในเร่ืองแนวคิด

เร่ืองงานวิจัย การมีความคิดเห็นขัดแยงกันในลักษณะน้ีจะทําใหสมาชิกในทีมไดสํารวจแนวคิด

ใหมๆ ไดทดสอบจุดยืนและความเชื่อของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด เปนการกระตุนให

สมาชิกเกิดความคิดสรางสรรคข้ึนมากมาย ซึ้งจะทําใหมีทางเลือกในการสรางสรรคผลงานที่ดีและ

การรับฟงความเห็นซึ่งกันและกัน และความขัดแยงที่กอใหเกิดผลเสีย ไดแก ความขัดแยงที่เกิดจาก

บุคลิกภาพสวนตัว คานิยม ผลประโยชน การสื่อสาร ทําใหความรวมมือในการทํางานลดลง สวน

ปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานปฏิสัมพันธภายในทีม ไดแก สมาชิกในทีมมุงเฉพาะผลสําเร็จของงาน

หรือความสัมพันธภายในทีมอยางใดอยางหน่ึง และขาดการประชุมและติดตอสื่อสารกันอยาง

เปดเผย  

อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร (2543) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานเปนทีมของขาราชการกรมการ

พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ ในจังหวัดนครปฐม การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพโดยวิธีการวิจัยใชการสํารวจเอกสารที่เกี่ยวของกอนแลวจึงศึกษาภาคสนามเก็บรวบรวม

ขอมูลสนามโดยการสัมภาษณและสังเกต เคร่ืองมือในการวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

และแบบทดสอบความรูความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานเปนทีม 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนของสํานักงานพัฒนาชุมชนของ
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สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอในจังหวัดนครปฐม ซึ่งปฏิบัติงานในป 2542 มีจํานวนทั้งสิ้น 93 คน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ มีคุณลักลักษณะของผูนําทีมในระดับ

ตํ่า มีรูปแบบภาวะผูนําแบบใฝสัมพันธ มีทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีมอยูในระดับตํ่า มีความ

รับผิดชอบในการทํางานในระดับสูง มีมนุษยสัมพันธในการทํางานอยูในระดับสูง ลักษณะการ

ปฏิบัติงานเปนทีมของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอพบวาขาราชการกรมการพัฒนา

ชุมชนระดับอําเภอมีลักษณะการทํางานเปนทีมโดยภาพรวมอยูในระดับตํ่า และเมื่อพิจารณาจําแนก

เปนรายประเด็นยอยของการปฏิบัติงานเปนทีมปรากฏวาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับ

อําเภอมีการปฏิบัติงานเปนทีมอยูในระดับสูง 3 ประเด็น เรียงตามลําดับไดแก การติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และการมอบหมายงานที่ชัดเจนสวนประเด็นความรวมมือรวม

ใจในการทํางานน้ันพบวาขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ

ตํ่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะของผูนําทีม มนุษยสัมพันธในการทํางานและขนาด

ของทีม เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับลักษณะการปฏิบัติงานเปนทีมของขาราชการกรมการพัฒนา 

สวนภาวะผูนํา ทักษะในการปฏิบัติงานเปนทีม ความรับผิดชอบในการทํางานและความรูความ

เขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํางานเปนทีมเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการ

ปฏิบัติงานเปนทีมของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ ปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานเปนทีมของขาราชการกรมการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอจากแบบสัมภาษณพัฒนาการ

อําเภอทั้ง 7 คน พบวา 1)  ตัวพัฒนากรเองยังไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานเปนทีมบางคร้ังเกิด

ความสับสนอยูบางระหวางบทบาทใหมบทบาทเกาเปนปญหาตอการปฏิบัติงาน 2)  ปญหาเกี่ยวกับ

สมาชิกในทีมขาดความรับผิดชอบ สมาชิกทีมบางคนอาศัยเพื่อนสมาชิกในทีมเพราะเห็นวาทีมมี

หลายคนที่ทํางานอยูแลว เกิดการไมปฏิบัติตามแผน มีการออมแรงกัน ทําใหเกิดความเสียหาย 

ทีมงานจึงไมเกิดประสิทธิภาพ 3)  กฎ ระเบียบ นโยบาย คําสั่งตางๆ ยังไมเอ้ือตอการทํางานในระบบ

ทีมงาน สวนความคิดเห็นตอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนทีมของหัวหนาแผนงาน พัฒนา

กร และเจาพนักงานธุรการพบวา 1)  ดานผูนําทีม หัวหนาทีมไมกระจายอํานาจ ไมไววางใจสมาชิก

ในการทํางาน อีกทั้งยึดติดกับการเปนผูบริหารแบบสั่งการและไมเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความ

คิดเห็น 2)  ดานสมาชิกทีม สมาชิกทีมยังไมมีการปรับเปลี่ยนทัศวิสัยและแนวทางปฏิบัติงาน สมาชิก

ทีมไมมีความเขาใจการปฏิบัติงานในรูปแบบทีมงานตามหลักการที่ถูกตองยังคงทํางานแบบเดิม และ

สมาชิกทีมมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบไมเทากัน ทําใหงานบางอยางที่รับทําแทนกันไมรู

เร่ือง ติดขัด สานตอคอนขางยาก 3) ดานอ่ืนๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปนยังคงไมเพียงพอ และ

สมาชิกทีมมีความรอบรูในการทํางานดีมากแตมีเทคนิคในการทํางานนอยไมมีการพลิกแพลงหรือ

ยืดหยุนกับระบบทํางาน 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ทีม ผลการปฏิบัติของทีมทั้งในและ

ตางประเทศ พบวา  

ปจจัยสวนบุคคลของผูจัดการ ผูบริหาร ในเร่ืองอายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน 

และสถานภาพ ภูมิหลัง ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะผูนํา ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ แตตัวแปร 

ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ บงชี้แนวโนมวาจะมีผลกระทบตอภาวะผูนํา ซึ่งนาจะได

ศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองน้ีใหมกับกลุมตัวอยางอ่ืน  

ปจจัยสวนบุคคลของผูตองขัง  ภาวะผูนําเกี่ยวของกับปจจัยเร่ือง อาชีพอาชญากรรมของ

ผูตองขังที่มีความรุนแรง การกระทําผิดซ้ํา และการปรับตัวในเรือนจําที่มักทําผิดกฎ ในขณะที่ภูมิ

หลังทางสังคมกับเศรษฐกิจไมเกี่ยวของกับภาวะผูนํา ผูนํากลุมไมตางจากผูตองขังคนอ่ืนๆ ใน

ประเด็นเร่ือง อายุ อาชีพ การศึกษา เชื้อชาติ สถานภาพสมรส คะแนนวัดสติปญญา สวนรูปแบบของ

ความพึงพอใจผูนําของผูตองขังพบวาจะเลือกผูนําที่กระทําผิดเปนคร้ังแรก โทษระยะสั้น  มีบันทึก

ความประพฤติชัดเจน แตไมมีความแตกตางเร่ืองภูมิหลังทางสังคม  และมีความพึงพอใจในระดับ

สติปญญา แตไมมีนัยสําคัญกับ อายุ อาชีพ  

รูปแบบภาวะผูนําเกี่ยวของกับกระบวนการสะทอนของทีม วัฒนธรรมการเรียนรู การเกิด

นวัตกรรมของทีม การทํางานรวมกันของกลุม ผลผลิตของทีม ทีมที่มีความหลากหลายสูง ผูนํา

อาจจะจําเปนตองปรับแนวทางซึ่งบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จในความสัมพันธระหวาง

บุคคลและบทบาทที่ชัดเจนเพื่อรับประกันผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ดังน้ันตองมีการพัฒนา

ผูนําในทักษะการสรางความสัมพันธ อีกทั้งความพึงพอใจในงานก็จะเปนสื่อกลางระหวางกลยุทธ

การมุงพฤติกรรมภาวะผูนําตนเองและผลการปฏิบัติงานของทีม 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน การทํางานเปนทีม มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ภาวะผูนําแบบปลอยตามสบายมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการ

ปฏิบัติงาน รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งใหทําจะกอใหเกิดผลงานมากกวาผูนําที่มีลักษณะสั่งใหทําตํ่า

ทีมที่มีสายงานตางกัน ผูนําแบบมีสวนรวมในทีมที่มีสายงานตางกันจะเชื่อมโยงในทางบวกกับการ

สะทอนของทีมซึ่งสงเสริมใหทีมเกิดนวัตกรรมตามลําดับ ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมไมสอดคลองกับ

การสงเสริมผลผลิตของทีม 

หากผูนําทํางานอยางจริงจังจะทําใหประสบความสําเร็จในการบริหารและหากผูนํามี

ความสามารถในการนําจะทําใหเกิดการมีสวนรวม ผูนําตองมีพฤติกรรมสรางแรงบันดาลใจ 

เพื่อที่จะทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

หัวหนาทีมตองใหโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมตลอดจนสราง

บรรยากาศเปนกันเองในการทํางาน ยอมทําใหทีมมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 
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ความขัดแยงที่กอใหเกิดผลเสีย ไดแก ความขัดแยงที่เกิดจากบุคลิกภาพสวนตัว การสื่อสาร 

ทําใหความรวมมือในการทํางานลดลง  

ปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานปฏิสัมพันธภายในทีม ไดแก ขาดการประชุมและติดตอสื่อสาร

กันอยางเปดเผย สงผลใหความรวมมือในการทํางานในทีมลดลง 

สรุปคือรูปแบบภาวะผูนําจะชวยเปนตัวเรงหรือเปนตัวกลางซึ่งนําไปสู ผลผลิตหรือลด

ผลผลิตได อีกทั้งยังเกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมของทีมที่เพิ่มข้ึน

หรือลดลง  

 

2.6   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเร่ือง ทฤษฎีภาวะผูนํา  รูปแบบ

ภาวะผูนํา ทีม และผลการปฏิบัติงานของทีม ผูศึกษาจึงไดสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังน้ี

ดังตอไปน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

   

ปจจัยสวนบุคคล 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-คดี 

-ภูมิลําเนากอน

ตองโทษ 

-อาชีพกอน

ตองโทษ 

ภาวะผูนํา 

-คุณลักษณะผูนําทีม 

-พฤติกรรมในการทํางาน 

-สรางแรงบันดาลใจ 

-การกําหนดเปาหมาย 

 ผลการปฏิบัติงาน

ของทีม 

ทีม 

-การทํางานรวมกัน 

-องคประกอบของทีมงาน  

 



บทที ่3 

 

วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน กรณีศึกษา เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท เปนการศึกษาเฉพาะ

กรณี โดยมุงศึกษาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขัง การทํางานเปนทีม ผลการปฏิบัติงานของทีม เพื่อ

เปนการพัฒนาโมเดลตนแบบที่สะทอนภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง ดังน้ัน

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริงและชัดเจนกับการวิเคราะห ในการศึกษาเร่ืองน้ี

จึงใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทําใหเกิดความเขาใจเชิงลึกของบริบท (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 

2551: 30) ในสังคมของผูตองขังพื้นที่เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง ซึ่งมีการรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ 

การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกต 

(Observation) การรวบรวมขอมูลที่หลากหลายน้ีเพื่อใหไดภาพที่ชัดเจนและสมบูรณของสิ่งที่ศึกษา 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี   

3.1  วิธีการศึกษา 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

3.4  การทดสอบเคร่ืองมือ 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

  3.1  วิธีการศึกษา  

 

3.1.1  ศึกษาคนควาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก ขอมูลซึ่งมีผูไดทําการสํารวจ

หรือเรียบเรียงไวเรียบรอยแลว เอกสาร (Document Research) ประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร 

สิ่งพิมพ  งานวิจัย วิทยานิพนธ และเอกสารที่เผยแพรทางอิเลคทรอนิกสที่เกี่ยวของกับภาวะ 
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ผูนํา รูปแบบภาวะผูนํา  ทีม ผลการปฏิบัติงานของทีม โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และ 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

 

3.1.2  ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

ซึ่งมีการศึกษา 2 วิธี คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ในทีมผูตองขังที่เลือกเปนกลุม

ตัวอยาง โดยจะสัมภาษณเชิงลึกกับผูตองขังที่เปนผูนําทีมและสมาชิกในทีมที่เปนกลุมตัวอยาง 

สัมภาษณผูคุมที่รับผิดชอบดูแลทีมที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา  และการสังเกต (Observation) 

ไดแก แปลงเกษตร ผลผลิตในทีม เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษานํามาวิเคราะหและ

สรุปผลตอไป 

     

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา   

 

3.2.1  ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดวย ผูตองขังและผูคุมที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท ซึ่งเรือนจําต้ังอยูที่

หมู 4 ตําบลเขาทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ 284 ไร 76 ตารางวา เปนสถานที่เตรียม

ความพรอมกอนปลอยตัวผูตองขัง โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหผูตองขังดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง 

สามารถอยูรวมกับสังคม และไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก กระบวนการสรางคนของเรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลองใชกระบวนการชุมชนบําบัด การมีสวนรวม และการลงมือจากการปฏิบัติ ปจจุบัน

เรือนจําชั่วคราวเขาพลองแบงสถานที่ของเรือนจําเปน 2 สวน คือ 1) สวนของศูนยการเรียนซึ่งมีฐาน

การเรียนรูและหองสมุดบานดิน 2) แปลงสาธิตการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท,  2554:  4) โดยประชากรสามารถแยกเปน 2 สวน 

ดังน้ี 

3.2.1.1 ผูคุมที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีประชากรทั้งหมด

จํานวน 3 คน 

3.2.1.2 ผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีประชากร

ทั้งหมดจํานวน 39 คน ซึ่งไดแบงผูตองขังเปนจํานวน 5 ทีม โดยในแตละทีมจะมีผูนําทีม 1 คนและที่

เหลือเปนสมาชิกในทีม 
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3.2.2  กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษามุงเนนไปที่กลุมตัวอยางทีมผูตองขังและผูคุมที่อยูในโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะ 

จง (Purposive Sampling)  สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถแยกเปน 2 สวน 

ดังตอไปน้ี 

3.2.2.1  ผูคุม 

ผูคุมที่ดูแลรับผิดชอบทีมผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมี

จํานวน 3 คน ดังน้ันผูศึกษาจึงไดเลือกผูคุมทั้ง 3 คน เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.2.2.2  ผูตองขัง 

ผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนมีทีมทั้งหมดจํานวน 5 ทีม 

ผูตองขังจํานวน 39 คน ผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยาง ในแตละทีมจะศึกษาผูนําทีมจํานวน 1 คน และ

สมาชิกในทีมจํานวน 3 คน ดังน้ันกลุมตัวอยางที่เปนผูตองขังจะมีจํานวนทั้งหมดจํานวน 20 คน 

รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีทั้งสิ้น 23 คน ตามแผนภาพที่ 3.1 ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง 

ผูตองขัง 39 คน 

ทีม 1 

  9  คน 

ผูนําทีม   

1  คน 

สมาชิก  

 3  คน 

ทีม 2  

 7  คน 

ผูนําทีม   

1  คน 
สมาชิก  

 3  คน 

ทีม 3 
  7  คน 

ผูนําทีม   

1  คน 

สมาชิก  

 3  คน 

ทีม 4  

 6  คน 

ผูนําทีม  

 1  คน 

สมาชิก  

 3  คน 

ทีม 5 

  10  คน 

ผูนําทีม   

 1  คน 
สมาชิก 

 3  คน 

ผูคุม 3 คน 



 

85 
 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใชเคร่ืองมือ 2 แบบ ประกอบดวย

แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง (Semi-Structure Interview)  และแบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes)   

 

3.3.1  แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structure Interview) 

ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแนวคําถามเปนหลัก คือรายการหัวขอและคําถามที่

ผูศึกษาสรางข้ึนและจัดลําดับไวเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ คําถามเปนแบบปลายเปด แต

ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับประเด็นที่อาจเกิดข้ึนจากการสนทนาทุกรูปแบบ ซึ่งแนวคําถามน้ัน

ไดครอบคลุมประเด็นคําถามวิจัย ในการสัมภาษณคร้ังน้ีจะมีแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง 3 

ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูนําทีมผูตองขังจํานวน 1 ชุด ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณสําหรับ

สมาชิกในทีมผูตองขังจํานวน 1 ชุด และชุดที่ 3 แบบสัมภาษณสําหรับผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังใน

โครงการจํานวน 1 ชุด ดังจะแสดงรายละเอียดดังน้ี   

3.3.1.1  แบบสัมภาษณสําหรับหัวหนาทีมผูตองขัง แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา 

สวนที่ 2  แบบสัมภาษณปจจัยทีม 

สวนที่ 3  แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

ตารางท่ี 3.1  แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูนําทีมผูตองขัง 

 

ตัวแปร แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

ภาวะผูนํา 

- คุณลักษณะผูนําทีม 

 

- ใหอธิบายถึงตนเองวามีลักษณะอยางไร 

- ทานมีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 

- ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะ

อยางไร อธิบาย 

- พฤติกรรมในการทํางาน - ในฐานะทานเปนผูนําทีม ทานทํางานอยางไร 

- สรางแรงบันดาลใจ 

 

- ทานไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีม

หรือไม อยางไร 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ)  

 

ตัวแปร แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

- การกําหนดเปาหมาย - ทานกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางานอยางไร อธิบาย 

ทีม 

- องคประกอบของทีมงาน 

 

- ทีมมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม จํานวน

คน ลักษณะงานที่ตองทํา อธิบาย 

- การทํางานรวมกัน - ทีมมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง อธิบาย 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

-    ผลิตภาพ 

 

- ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปน

อยางไรบาง อธิบาย 

- ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

- การเรียนรู - มีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

- ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร 

- การเปลี่ยนแปลง - ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตในทีมและตัวทานเองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง อธิบาย 

 

3.3.1.2 แบบสัมภาษณสําหรับสมาชิกในทีมผูตองขัง แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา 

สวนที่ 2  แบบสัมภาษณปจจัยทีม 

สวนที่ 3  แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม 
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ตารางท่ี 3.2  แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณสมาชิกในทีมผูตองขัง 

 

ตัวแปร แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

ภาวะผูนํา 

- คุณลักษณะผูนําทีม 

 

- ใหอธิบายถึงผูนําทีมวามีลักษณะอยางไร 

- ผูนําทีมมีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 

- ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะอยางไร  

- พฤติกรรมในการ

ทํางาน 

- ทานรูสึกประทับใจหรือเครียดเร่ืองการทํางานของผูนําทีม

อะไรบาง ยกตัวอยาง อธิบาย 

- สรางแรงบันดาลใจ 

 

- ผูนําทีมไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกใน

ทีมหรือไม อยางไร 

- การกําหนดเปาหมาย - ผูนําทีมมีการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทําอยางไร 

อธิบาย 

ทีม 

- องคประกอบของทีมงาน 

 

- ทีมมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม จํานวน

คน ลักษณะงานที่ตองทํา อธิบาย 

- การทํางานรวมกัน - ทีมมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง อธิบาย 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

-    ผลิตภาพ 

 

- ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปน

อยางไรบาง อธิบาย 

- ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

- การเรียนรู - มีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

- ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร 

- การเปลี่ยนแปลง - ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตในทีมและตัวทานเองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง อธิบาย 
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 3.3.1.3 แบบสัมภาษณสําหรับผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังในโครงการ แบงเปน 4 สวน 

ดังน้ี 

สวนที่ 1  แบบสัมภาษณปจจัยสวนบุคคล 

สวนที่ 2  แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา 

สวนที่ 3  แบบสัมภาษณปจจัยทีม 

สวนที่ 4  แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

ตารางท่ี 3.3  แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังในโครงการ 

 

ตัวแปร แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- อายุ 

  

- อายุของผูตองขังมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไม อยางไร 

- อายุของผูตองขังมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการ

ปฏิบัติงานของทีมหรือไม อยางไร 

- ระดับการศึกษา - ระดับการศึกษามีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

- ระดับการศึกษามีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงาน 

ของทีมหรือไม อยางไร 

- คดี - คดีของผูตองขังมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

- คดีของผูตองขังมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงาน 

ของทีมหรือไม อยางไร 

- ภูมิลําเนากอนตองโทษ - ภูมิลําเนากอนตองโทษมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

- ภูมิลําเนากอนตองโทษมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการ

ปฏิบัติงานของทีมหรือไม อยางไร 

- อาชีพกอนตองโทษ 

 

ภาวะผูนํา 

- คุณลักษณะผูนําทีม 

- อาชีพกอนตองโทษมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

- อาชีพกอนตองโทษผลตอการทํางานในทีมและผลการ

ปฏิบัติงานของทีมหรือไม อยางไร 

 

- ใหทานอธิบายถึงผูนําทีมผูตองขังที่ทานดูแลวามีลักษณะ

อยางไร 

- มีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 
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ตารางท่ี 3.3  (ตอ)  

 

ตัวแปร แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

 

- พฤติกรรมในการ

ทํางาน 

- ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะอยางไร 

- ผูนําทีมมีการทํางานอยางไร 

- ทานคิดวาสมาชิกในทีมรูสึกประทับใจหรือเครียดเร่ืองการ

ทํางานของผูนําทีมอะไรบาง ยกตัวอยาง อธิบาย 

- สรางแรงบันดาลใจ 

 

- ผูนําทีมไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกใน

ทีมหรือไม อยางไร 

- การกําหนดเปาหมาย - ผูนําทีมมีการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทําอยางไร  

ทีม 

- องคประกอบของ

ทีมงาน 

 

- ทีมที่ทานดูแลมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม 

จํานวนคน ลักษณะงานที่ตองทํา อธิบาย 

- การทํางานรวมกัน - ทีมที่ทานดูแลมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง 

อธิบาย 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

-    ผลิตภาพ 

 

- ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปน

อยางไรบาง อธิบาย 

- ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

- การเรียนรู - มีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

- ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร 

- การเปลี่ยนแปลง - ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตและตัวผูตองขังเองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง อธิบาย 
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ตารางท่ี 3.4  ตัวแปร เคร่ืองมือ และผูถูกสัมภาษณ 

 

      ตัวแปร                                   เคร่ืองมือในการสัมภาษณ                              ผูถูกสัมภาษณ 

ปจจัยสวนบุคคล                    แบบสัมภาษณปจจัยสวนบุคคล                                 ผูคุม 

ภาวะผูนํา                               แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา                                   ผูคุม 

                                               แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา                           ผูนําทีมผูตองขัง 

                                               แบบสัมภาษณปจจัยภาวะผูนํา                         สมาชิกในทีมผูตองขัง 

ทีม                                          แบบสัมภาษณปจจัยทีม                                             ผูคุม 

                                               แบบสัมภาษณปจจัยทีม                                      ผูนําทีมผูตองขัง 

                                               แบบสัมภาษณปจจัยทีม                                    สมาชิกในทีมผูตองขัง 

ผลการปฏิบัติงานของทีม       แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม            ผูคุม 

                                               แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม      ผูนําทีมผูตองขัง                                                              

                                               แบบสัมภาษณปจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม สมาชิกในทีมผูตองขัง                                                         

 

3.3.2  แบบบันทึกภาคสนาม (Field Notes)     

 ผูศึกษาทําการบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกต จดบันทึกยอเพื่อบันทึกสิ่งแวดลอมสถานที่

ในทีม ผลผลิต แปลงเกษตร การเลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เพื่อเปนการประกอบขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห

รวมกับการรวบรวมวิธีอ่ืนๆ เพื่อไดขอมูลที่สมบูรณและถูกตองมากที่สุด        

 

3.4  การทดสอบเคร่ืองมือ  

 

ผูศึกษานําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลไปทดสอบสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) ดวยการนําไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ใหมีความสามารถในการ

วัดใหตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 2 วิธีไดแก การ

สัมภาษณ (Interview) และการสังเกต (Observation) ดังน้ี 
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3.5.1 การสัมภาษณ (Interview)  

การสัมภาษณนอกจากการเปนเคร่ืองมือในการคนพบขอมูลของเหตุการณ หรือ พฤติกรรม

นักวิจัยไมมีโอกาสเขาไปสังเกตแลว ยังมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสิ่งที่อยูภายในซึ่งไมสามารถสังเกต

ได เชน ความคิด ความรูสึก ความหมาย เจตนารมณ และมุมมองภายใน (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2551: 

30)  

การสัมภาษณในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) คําถามที่ใช

ในการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด (Open-Ended) โดยการใชประเด็น แนวคําถามกวางๆ เพื่อ

กระตุนใหคูสนทนาเลาเร่ืองราวตางๆ อยางมีเปาหมาย เปนการใชคําถามนําไปสูการสนทนาตาม

ประเด็นวิจัยที่ตองการศึกษา (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2551: 118-119) ในการสัมภาษณน้ัน มีข้ันตอนดังน้ี  

1)  เตรียมคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ โดยนําแนวคิด ทฤษฎีมาต้ังเปนคําถามใน

การสัมภาษณ 

2)  นําคําถามไปทดสอบความเที่ยงตรงดวยการนําแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาดัดแปลง

และสรางข้ึนไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความสามารถในการวัดใหตรงตามจุดมุงหมาย 

3)  ติดตอเรือนจําโดยนําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากคณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยถึงเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท เพื่อขอความรวมมือใน

การเก็บขอมูลของผูตองขังและผูคุมที่เปนกลุมตัวอยาง 

4)  สัมภาษณผูตองขังและผูคุมเพื่อถามถึงขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและรายละเอียดตาม

แนวคําถามที่ไดเตรียมไวแลว มีการบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณโดยการบันทึกเสียงและการจด

บันทึกในการสัมภาษณไปควบคูกัน  

5)  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูตองขังและผูคุมที่เปนกลุมตัวอยางนําไป

วิเคราะหขอมูลในบทที่ 4    

6)  ทําการสรุปผล และอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 4 และ 5 

 

3.5.2 การสังเกต (Observation) 

การสังเกต คือ การใชประสาทสัมผัสทั้งหมดโดยเฉพาะตาและหูในการเก็บขอมูลของ

ปรากฏการณตางๆ ดวยความใสใจ รวบรวมขอมูลจากการสังเกตอยางเปนระบบ และวิเคราะหหา

ความสัมพันธของขอมูลเหลาน้ันกับปรากฏการณที่เกิดข้ึน (สุภางค จันทวานิช, 2547: 45 และ

ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2551: 71) เปาหมายสําคัญของวิธีการสังเกตคือ การอธิบายองคประกอบของ

สิ่งแวดลอมของปรากฏการณที่ถูกสังเกต กิจกรรมที่เกิดข้ึน ผูคนที่มีสวนรวมอยูในกิจกรรมเหลาน้ัน 
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ประโยชนของวิธีการสังเกตคือผูวิจัยสามารถเขาใจบริบทภายในพื้นที่ สถานการณที่ผูคนเหลาน้ันมี

ปฏิสัมพันธตอกัน เปนการเปดกวางในการรวบรวมขอมูล เห็นองคประกอบของสิ่งตางๆ เรียนรูสิ่ง

ตางๆ ที่คนเหลาน้ันไมเต็มใจพูดถึงในการสัมภาษณ การใหขอมูล เน่ืองจากเห็นวาเปนประเด็น

ออนไหวสําหรับคนแปลกหนาที่ไมควรเอยถึง การสังเกตทําใหผูศึกษาเขาถึงประเด็นน้ันไดลึกมาก

ยิ่งข้ึน (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2551: 71-72) และการสังเกตยังตรวจควบคุมความถูกตองและความเชื่อ

เชื่อถือได (สุภางค จันทวานิช, 2547: 45) ในการศึกษาคร้ังน้ีน้ันผูศึกษาจะทําการสังเกตดังน้ี  

1) สังเกตแบบแผนการกระทํา เชน แผนการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว บัญชีรายรับรายจาย 

ซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงสถานภาพ บทบาทและหนาที่ของสมาชิก (สุภางค จันทวานิช, 2547: 45)  

2) สังเกตผลผลิต แปลงเกษตร การเจริญเติบโตของพืชและสัตว การทํานํ้าหมัก เปน

ตน 

 ในข้ันตอนการสังเกตผูวิจัยจะทําการจดบันทึกภาคสนาม (Field  Notes) คือการ

บันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกต การจดบันทึกเปนวิธีการสําคัญในการเก็บขอมูลเพื่อทําใหการวิจัย

น้ันสมบูรณยิ่งข้ึน เพื่อปองกันการลืม ชวยต้ังสมมติฐานชั่วคราวในการวิเคราะหขอมูลในสนาม 

(สุภางค จันทวานิช, 2547: 62)  สิ่งที่ไดจากการสังเกต บันทึกภาคสนาม ทั้งหมดน้ีจะนํามารวบรวม

รวมวิเคราะหขอมูลทําการสรุปผลในบทที่ 4 และอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษาในบทที่ 5 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเร่ิมตนดวยการจัดระเบียบขอมูลทั้งในกายภาพและในทาง

เน้ือหาคือทําขอมูลหลายประเภทซึ่งไดมาจากหลายแหลงหลายวิธีการใหอยูในรูปของเอกสารที่เปน

ระเบียบและเปนระบบ สามารถเรียกมาใชไดสะดวกและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ

ไดงาย จากน้ันจึงแตกขอมูลที่จัดระเบียบแลวทั้งหมดน้ันออกเปนหนวยยอยๆ ตามความหมายเฉพาะ

ของแตละหนวยเหลาน้ัน เลือกเอาหนวยที่มีความหมายตรงประเด็นกับเร่ืองที่ทําการวิเคราะหมาให

ชื่อหรือใหรหัสเพื่อความสะดวกในการดําเนินการข้ันตอไป การจัดการข้ันตอไปเปนการเอาขอมูลที่

แตกออกเปนหนวยยอยๆ และที่ไดรับการกําหนดรหัสเรียบรอยแลวน้ัน กลับเขามารวมกันเขาใหม 

(Reassembling  Data) แตคราวน้ีเปนการรวมเพื่อใหไดขอมูลเปนกลุมๆ (Clustering) ตามลักษณะ

ความสัมพันธที่หนวยยอยเหลาน้ันมีตอกัน เปนประโยชนตอการตอบคําถามวิจัยและเปนพื้นฐานที่

จะหาแบบแผน (Patterns) ของสิ่งที่ศึกษา และหาขอสรุปของสิ่งที่ไดคนพบในที่สุดเรียกวา Data 

Display คือการนําเสนอขอมูลในรูปของการพรรณนา ขอมูลที่นําเสนอจะเปนวัตถุดิบใหนักวิจัยหา
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ขอสรุปและตีความซึ่งเปนข้ันสุดทายของการวิเคราะห (ชาย โพสิตา, 2552: 360) ดังจะนําเสนอ

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

  

 3.6.1  การตรวจสอบขอมูล 

              การตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Triangulation) (Denzin, 1970 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2547: 129-130) ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

3.6.1.1 การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน

วาขอมูลที่ไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบคือการสอบแหลงของขอมูลและแหลงที่มาใน

การตรวจสอบไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดใช

วิธีการตรวจสอบขอมูลแหลงบุคคลไดแก ผูนําทีมผูตองขัง สมาชิกในทีมผูตองขัง และผูคุมที่ดูแล

ทีมผูตองขัง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือ 

3.6.1.2 การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) คือการใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน ใน

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดใชวิธีการรวบรวมขอมูล 3 วิธี คือ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก 

และการสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตพรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูล

จากแหลงเอกสารประกอบเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  

 

  3.6.2  การจัดระเบียบขอมูล 

             การจัดระเบียบขอมูลคือการจัดทําใหขอมูลอยูในสภาพที่พรอมจะนําไปวิเคราะหได

โดยสะดวก วัตถุประสงคหลักเพื่อทําใหขอมูลเปนระบบ ในการจัดระเบียบทางกายภาพขอมูลน้ัน 

เมื่อผูศึกษาไดทําการบันทึกอัดเสียงสัมภาษณกลุมตัวอยางแลวน้ัน ผูศึกษาจะทําการถอดเทป

บันทึกเสียงถอดชนิดคําตอคําโดยรักษาลักษณะที่เปนธรรมชาติ อารมณความรูสึกและบรรยากาศ

ของการสนทนาไว แลวจัดเก็บขอมูลเปนเร่ืองๆ  

 สวนการจัดระเบียบเน้ือหาขอมูลเปนการยอหรือทอนขอมูลโดยคัดเอาขอความตางๆที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําทีมผูตองขัง สมาชิกในทีมผูตองขัง และผูคุม ที่ไดใหสัมภาษณที่มี

ความหมายตรงประเด็นกับเร่ืองที่ศึกษาที่ตองการวิเคราะหออกมา ขอความที่คัดสรรออกมาน้ันจะ

ถูกยอหรือทอนลงโดยการกําหนดรหัสสั้นๆ ข้ึนมาแทนความสําคัญที่ขอความน้ันสื่อออกมาแต

ความหมายของขอความยังอยูเทาเดิม หรือเรียกวาเปนการใหรหัสขอมูล (Coding)  
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 3.6.3  การใหรหัสขอมูล 

การใหรหัส (Coding) เพื่อจัดกลุม (Categoring) ของขอมูลที่ไดรับมา ซึ่งรหัสโดยทั่วไป

แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) รหัสหลัก (Major Codes) คือการจัดกลุมอยางกวาง ๆ  

2) รหัสยอย (Subcodes) คือ การแบงเน้ือหาสาระในรหัสหลักออกเปนกลุมยอย

ตางๆ 

3) รหัสเสริม (Supplemental Codes) เปนการจัดกลุมของขอสนเทศที่เกี่ยวของและมี

อิทธิพลตอปรากฏการณที่ศึกษาแตไมใชจุดมุงหมายหลัก 

  

 3.6.4  แสดงขอมูล 

หลังจากการใหรหัสขอมูลแลว ก็นําขอมูลบันทึกจากการสังเกต เอกสารที่ถอดเทปบันทึก

การสัมภาษณเชิงลึก ที่ผูศึกษาเขียนไวในระหวางที่เก็บขอมูลที่แตกเปนหนวยยอยๆ ในตอนใหรหัส

กลับเขามารวมกัน เพื่อจัดใหเกิดกลุมประเภทตามความหมายที่สัมพันธกันของขอความเหลาน้ัน 

โดยจัดรหัสใหเปนกลุมกอน (Categorization) โดยใชประเด็นหรือหัวขอในการวิเคราะห (Themes) 

ที่ไดกําหนดไวแลวในข้ันตอนที่ผานมาเปนแนวทาง โดยใชหัวขอยอยในแนวคําถามที่ผูศึกษาเตรียม

ไวเปนแนวทางสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําทีมผูตองขัง สมาชิกในทีมผูตองขัง และ ผูคุมเปนแนวทางใน

การจัดกลุม แลวทําการเชื่อมโยงประเด็นตางๆ เขาดวยกันตามความสัมพันธที่ประเด็นเหลาน้ันมีตอ

กันและนําเสนอในรูปแบบการบรรยายวาผูศึกษาไดพบอะไรบางที่นําไปสูการตอบคําถามวิจัยที่ต้ัง

ไว  

 

 3.6.5  การสรุป ตีความ และตรวจสอบความถูกตองของผลการศึกษา 

 ผูศึกษาจะเอาขอมูลที่ผานการยอยหรือประมวลผลอยางดีแลวในข้ันตอนการจัดระเบียบและ

การแสดงขอมูลมายอยตอเพื่อคนหาวามีสาระสําคัญ รูปแบบ ความสัมพันธอะไรบางที่เกิดข้ึนจาก

ขอมูลน้ัน  แลวผูศึกษาจะทําการตีความผลการศึกษาวาคนพบรูปแบบภาวะผูนําหรือสาระสําคัญที่

ตองการศึกษาน้ันๆ หมายความวาอยางไรทั้งในแงของทฤษฎีที่เกี่ยวของและการนําผลการศึกษาไป

ใชเปนแนวทาง โมเดลตนแบบการพัฒนาภาวะผูนํา และวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง

ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามวัตถุประสงคในการศึกษา 

 เมื่อผูศึกษาไดทําการวิเคราะหมาจนถึงการสรุป ตีความ ผูศึกษาจะทําการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของผลการศึกษาที่ได คือโยงขอสรุปกลับไปสูในเหตุการณใหมอีกคร้ังเพื่อทําใหแนใจวา

บทสรุปที่ไดถูกตองเหมาะสมแลว นาเชื่อถือ  ตรวจสอบความเปนตัวแทนของขอมูล (ไดขอมูลจาก
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ทุกสวนที่เกี่ยวของ) ตรวจสอบผลขางเคียงที่อาจเกิดจากตัวผูศึกษาเอง (อาจทําใหไดขอมูลไมจริง) 

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ประเมินคุณภาพของขอมูลที่ได พยายามเปรียบเทียบความแตกตาง

ของขอมูล (ตรวจสอบคุณลักษณะ) หาคําอธิบายอ่ืนๆ มาอธิบายเพื่อดูวาคําอธิบายใดมีนํ้าหนักดีกวา

กัน เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีความนาเชื่อถือในที่สุด 

       



 
 

 บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเร่ือง ภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กรณีศึกษา เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัด

ชัยนาท ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการใชเคร่ืองมือ 2 แบบคือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งมี

โครงสรางและบันทึกภาคสนาม ผูศึกษาทําการสัมภาษณผูตองขังและผูคุมรวมทั้งทําการสังเกตผล

การปฏิบัติงานของทีมผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนแลวนําผลที่ไดนํามา

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ซึ่งแบงเปน 6 สวน ดังน้ี 

             4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขา

พลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

4.2 ปจจัยสวนบุคคล        

4.3 ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังทั้ง  5 ทีม 

4.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมกับผลการ

ปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง      

4.5 แนวทางในการแกไขและปรับปรุงการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม

ผูตองขัง 

4.6 โมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังและโมเดลตนแบบในการ

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง 

 

4.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตองขังโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําช่ัวคราว  

 เขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท  มีผูตองขังที่เขารวมโครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งหมดจํานวน 56 คน (ขอมูลพฤษภาคม 2554) โดยอายุผูตองขังสวนใหญ
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อายุ 30 - 39 ป จํานวน 24 คน รองลงมา อายุ 20 - 29 ป จํานวน 19 คน อายุ 40 - 49 ป 

จํานวน 10 คนและอายุ 50 - 59 ป จํานวน 3 คน ในสวนของระดับการศึกษา ผูตองขังสวนใหญมี

ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 26 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 16 คน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4 คน 11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 6 คน 11ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง11 (ปวส.) จํานวน 1 คน ปริญญาตรี จํานวน 1 คน และไมไดเรียน จํานวน 2 คน  
 

ตารางท่ี 4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเร่ืองอายุ ระดับ  

                     การศึกษาและคดีกอนตองโทษ 
  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนผูตองขัง 

อายุ  

20 - 29 ป 19 

30 - 39 ป 24 

40 - 49 ป 10 

50 - 59 ป 3 

ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา 26 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ 16 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 

11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 

11ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง11 (ปวส.) 1 

ปริญญาตรี 1 

ไมไดเรียน 2 

คดี  

ความผิดตอชีวิต 23 

พระราชบัญญัติยาเสพติด 19 

อ่ืนๆ  14 

 

ในสวนของคดีกอนตองโทษน้ันผูตองขังที่เขามาสวนใหญเปนคดีความผิดตอชีวิต จํานวน 

23 คน รองลงมาคือคดี พระราชบัญญัติยาเสพติด จํานวน 19 คน สวนที่เหลือเปนคดีอ่ืนๆ ไดแก ชิง
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ทรัพย ความผิดตอรางกาย พกพาอาวุธ เปนตน ในสวนของภูมิลําเนากอนตองโทษ ผูตองขังสวน

ใหญมาจากภาคกลาง จํานวน 33 คน รองลงมาคือภาคเหนือ จํานวน 12 คน ภาคอีสาน จํานวน 9 คน

และภาคตะวันออก จํานวน 2 คน และในสวนของอาชีพกอนตองโทษ ผูตองขังสวนใหญมีอาชีพ

รับจาง จํานวน 32 คน รองลงมาคือทํานา จํานวน 6 คน คาขาย จํานวน 4 คน นอกน้ันเปนอาชีพตางๆ 

ไดแก ทําสวน รับจางการไฟฟา ขับรถแท็กซี่ ขายอาหารตามสั่ง เปนตน  

 

ตารางท่ี 4.2  ขอมูลทั่วไปของผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเร่ืองภูมิลําเนากอน 

                     ตองโทษและอาชีพกอนตองโทษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  ปจจัยสวนบุคคล 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูตองขังและผูคุมที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท โดยแบงเปนผูคุมที่ดูแลทีม

ผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจํานวน 3 คน และผูตองขังที่อยูในโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 20 คน แบงเปนผูนําทีมทั้ง 5 ทีม จํานวน 5 คนและผูตองขังที่

เปนสมาชิกในทีมทั้ง 5 ทีม ทีมละ 3 คน จํานวน 15 คนซึ่งปจจัยสวนบุคคลทําการศึกษาในประเด็น

เร่ืองของ อายุ ระดับการศึกษา คดี ภูมิลําเนากอนตองโทษและอาชีพกอนตองโทษของผูตองขังเพื่อ

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนผูตองขัง 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ  

ภาคกลาง 33 

ภาคเหนือ 12 

ภาคอีสาน 9 

ภาคตะวันออก 2 

อาชีพกอนตองโทษ  

รับจาง 32 

ทํานา 6 

คาขาย 4 

อ่ืนๆ 14 
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เชื่อมโยงถึงรูปแบบภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขัง การทํางานเปนทีมของผูตองขังและผลการ

ปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง โดยอายุผูตองขังที่เปนผูนําทีม อายุ 30 - 39 ป จํานวน 3 คน อายุ 20 - 

29 ป จํานวน 2 คน และสมาชิกในทีม อายุ 20 - 29 ป จํานวน 7 คน อายุ 30 - 39 ป จํานวน 4 คน อายุ 

40 - 49 ป จํานวน 3 คน และอายุ 50 - 59 ป จํานวน 1 คน ในสวนของระดับการศึกษา ผูตองขังที่เปน

ผูนําทีม มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 คน 

และระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 คน และสมาชิกในทีมมีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 7 คน  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 

คน ระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 คน และปริญญาตรี จํานวน 1 คน ในสวนของ

คดีน้ันผูตองขังที่เปนผูนําทีมเขามาดวยคดีความผิดตอชีวิต จํานวน 1 คน คดี พระราชบัญญัติยาเสพ

ติด จํานวน 2 คน ชิงทรัพย  บุกรุก  อนาจาร จํานวน 1 คน ความผิดตอรางกาย บุกรุก จํานวน 1 คน 
และสมาชิกในทีมเขามาดวยคดีความผิดตอชีวิต จํานวน 7 คน ปลนทรัพย จํานวน 1 คน ชิงทรัพย ทํา

ราย พระราชบัญญัติอาวุธปน จํานวน 1 คน ความผิดตอรางกาย จํานวน 1 คน และ ชิงทรัพย  

พระราชบัญญัติยาเสพติด จํานวน 5 คน ในสวนของภูมิลําเนากอนตองโทษ ผูตองขังที่เปนผูนําทีม

มาจากภาคกลาง จํานวน 3 คน ภาคเหนือ จํานวน 1 คน ภาคอีสาน จํานวน 1 คน และสมาชิกในทีม 

มาจากภาคกลาง จํานวน 10 คน ภาคเหนือ จํานวน 2 คน ภาคอีสาน จํานวน 3 คน และในสวนของ

อาชีพกอนตองโทษผูตองขังที่เปนผูนําทีมมีอาชีพรับจาง จํานวน 4 คน และขายอาหารตามสั่ง

จํานวน 1 คน และสมาชิกในทีมมีอาชีพรับจาง จํานวน 7 คน รับจางการไฟฟา จํานวน 1 คน ทํานา 

จํานวน 2 คน ทํานา/รับจาง จํานวน 1 คน ทําไร จํานวน 1 คน ขับรถแท็กซี่ จํานวน 1 คน รับราชการ 

จํานวน 1 คน และชางไฟฟา จํานวน 1 คน 
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ตารางท่ี 4.3  ปจจัยสวนบุคคลเร่ืองอายุ ระดับการศึกษา และคดีกอนตองโทษ ของผูตองขังกลุม 

                     ตัวอยาง 

 

ขอมูลสวนบุคคล ผูตองขังกลุมตัวอยาง 

ผูนําทีม สมาชิกในทีม 

อายุ   

20 - 29 ป 2 7 

30 - 39 ป 3 4 

40 - 49 ป  3 

50 - 59 ป  1 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 7 

มัธยมศึกษาปที่ 3 2 2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  3 

11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2   2 

ปริญญาตรี                    1 

คดี   

ความผิดตอชีวิต 1 7 

พระราชบัญญัติยาเสพติด 2  

ชิงทรัพย บุกรุก  อนาจาร 1  

ความผิดตอรางกาย บุกรุก 1  

ชิงทรัพย พระราชบัญญัติยาเสพติด  5 

ปลนทรัพย  1 

ชิงทรัพย ทําราย พระราชบัญญัติ

อาวุธปน 

 1 

ความผิดตอรางกาย  1 
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ตารางท่ี 4.4  ปจจัยสวนบุคคลเร่ืองภูมิลําเนากอนตองโทษและอาชีพกอนตองโทษ ของผูตองขังกลุม 

                     ตัวอยาง 

 

ขอมูลสวนบุคคล ผูตองขัง 

ผูนําทีม สมาชิกในทีม 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ   

ภาคกลาง 3 10 

ภาคเหนือ 1 2 

ภาคอีสาน 1 3 

อาชีพกอนตองโทษ   

รับจาง 4 7 

ขายอาหารตามสั่ง 1  

ทํานา  2 

รับจางการไฟฟา  1 

ทํานา/รับจาง  1 

ทําไร  1 

ขับรถแท็กซี่  1 

รับราชการ  1 

ชางไฟฟา  1 

 

4.3  ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังท้ัง 5 ทีม 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาวิจัยในประเด็นของ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม

และผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังทั้ง  5 ทีมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจํา

ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท ผูตองขังที่เขาโครงการไดมีโอกาสมาอยูรวมกันโดย

แบง 5 ทีม ในแตละทีมจะประกอบดวยผูนําทีม 1 คน รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกใน

ทีม มีพื้นที่ใหผูตองขังไดมีโอกาสรับผิดชอบทําการเกษตรและเรียนรูวิถีชีวิตในการอยูรวมกัน ทําให

ผูตองขังไดแสดงความรูความสามารถจากความรูที่ไดรับการถายถอดจากโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ตามประสบการณ และตามพื้นฐานความรูของผูตองขัง จากการศึกษาวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพในประเด็นดังกลาวสามารถรายงานผลการศึกษาทั้ง 5 ทีม ไดดังน้ี 
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4.3.1 ทีม 1 

การศึกษาทีม 1 ในประเด็นของ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษาไดดังน้ี  

4.3.1.1  ภาวะผูนํา 

ในทีม 1 มีผูนําทีมคือ TL1 อายุ 37 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6  คดีกอน

ตองโทษ คือ ความผิดตอรางกาย บุกรุก ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอน

ตองโทษคือ อาชีพรับจาง จากการสัมภาษณผูนําทีม 1 คือ TL1 สมาชิกในทีม 3 คน ไดแก T1M1 

T1M2 T1M3 และผูคุมที่ดูแลทีม 1 คือ G12 พบวาผูนําทีม 1 มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ มีลักษณะเปน

ผูนําที่มุงงานพรอมทั้งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิติสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมให

เปลี่ยนแปลงตามผูนําทีม ผูนําซึ่งมีความขยันขันแข็ง อดทน ทํางานจริงจัง ลงมือทํางานนําสมาชิกใน

ทีมกอนเปนตัวอยางที่ดีเปนแรงบันดาลใจใหแกสมาชิกในทีม ผูนําทีม 1 มีคุณลักษณะที่ชัดเจนคือ

เร่ืองความขยันขันแข็งในการทํางานลงมือทํางานนํากอน เมื่อสมาชิกในทีมเห็นก็มาชวยกันทํา ความ

ขยันน้ีสมาชิกในทีมตางเห็นตรงกันวาเปนผูนําที่มีความขยันมากและสูงาน เวลาทํางานมักไมคอย

พัก มีการแบงงานใหสมาชิกในทีมและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม มีความอดทน สูชีวิต 

ลงมือทํางานดวยตัวเองทั้งในงานที่ตนเองรับผิดชอบและงานของ มีความรับผิดชอบในงานที่ตนเอง

รับผิดชอบอีกทั้งยังมีความคิดสรางสรรค จุดดอยของผูนําทีม 1 คือเปนคนที่พูดนอย เวลาสั่งงานใน

แตละวัน โดยภาพรวมถือวาจุดดอยไมคอยมีมากเทาไหรในสายตาสมาชิกในทีม พฤติกรรมในการ

ทํางานของผูนําทีม 1 คือตองการใหงานในทีมประสบความสําเร็จ ลงมือทํางานกอนเปนแนวทางให

สมาชิกเปนตัวอยาง ตนแบบที่ดีในการทํางาน และผูนําทีม 1 ยังมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาล

ใจใหสมาชิกในทีมโดยการลงมือทํางานนําใหเปนตัวอยางแกสมาชิกในทีมลงมือทํากอน บุกเบิก

กอน แลวทํางานใหเกิดมีผลงานปรากฏคือมีผลงานที่ประสบความสําเร็จจะทําใหสมาชิกในทีม

ยอมรับความสามารถและสงผลใหสมาชิกคิดวาหากมีผูที่ทํางานที่ไมคิดวาผูอ่ืนจะทําสําเร็จไดตนก็

ตองทําไดเชนกันอีกทั้งผูนําทีมเปนที่ปรึกษาใหกับสมาชิกเพราะสามารถทํางานที่คนอ่ืนๆ ไมคิดวา

จะทําไดสําเร็จและผูนําทีมรูสึกภูมิใจกับสิ่งทําไดสําเร็จ ในการกําหนดเปาหมายในการทํางานของ

ผูนําทีม 1 มีการวางแผนในการปลูกพืชทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชที่ปลูกไวกินในครัวเรือนแบงโซนกัน

อยางเปนระบบ มีการวางแผนหาสมาชิกมาดูแลงานในแผนงานที่วางไวใหคอยรับผิดชอบดูแลเพื่อ

ติดตามงานอยางตอเน่ือง ในเร่ืองของผลผลิตผูนําทีมจะเปนคนคอยดูแลติดตามผลผลิต เก็บผลผลิต

และคอยซอมแซมสวนที่ปลูกแลวเสียหายก็ทําการปลูกเพิ่มเติม และปลอยใหผลผลิตที่ตนแกก็ใหโต

ไปเร่ือยๆ เพื่อทําเก็บผลผลิตตอยอดไปไดอีก 
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ตารางท่ี 4.5  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิติการ 

                     สรางแรงบันดาลใจและผูนํามุงงานผูนําทีมผูตองขังทีม 1  

 

รูปแบบภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนําการเปล่ียนแปลงในมิติสราง

แรงบันดาลใจ 

(ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจ

ใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม 

อุทิศตัวและแสดงใหเห็นวา

สามารถบรรลุเปาหมายได) 

“...บางคร้ังสมาชิกในทีมไมทําเขาก็ทําคนเดียวก็เห็นเขาทํา

อยางน้ี สมาชิกก็ทําตาม...เพื่อนๆ เห็นทําก็ทําตาม…” (T1M3) 

“...แรงจูงใจของผูนําทีม...เขาขยัน...ลงมือทํา เราเปนสมาชิกใน

ทีมเห็นผูนําทีมทํางานเหน่ือยเราก็ตองลงไปชวยกัน…” 

(T1M2)  

“…มีผลงานข้ึนมา แลวเพื่อนฝูงเคาเห็นมันปรากฏข้ึนมา...” 

(G12) 

“…สวนมากผมจะไมพักเขาเห็นเราไมพักเขาก็จะชวยเราทํา…” 

(TL1) 

ผูนํามุงงาน 

(ผูนําที่มุงความสําเร็จในงาน) 

 

 

“…ขยัน สู พี่ตองเห็นสูแดด เขาบูเราก็ตองบู…”  (T1M1) 

“…บางคร้ังงี้งานไมเสร็จอะครับ เขาก็จะมาทําแทน...”  

(T1M3) 

“...เขาเปนคนนํากอน...จับจอบจับเสียมกอน...” (G12) 

“...ผมจะลุยงานตากแดดและเวลาทํางานผมไมคอยชอบหยุด

ชอบพัก...” (TL1) 

 

4.3.1.2 การทํางานเปนทีมของทีม 1 

ทีม 1 มีองคประกอบของทีมงานคือในทีมมีทั้งหมด 9 คน ในเร่ืองโครงสรางทีมมี

ผูนําทีม 1 คน  รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 7 คน สมาชิกในทีมสวนใหญมี

ภูมิลําเนามาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญไมมีความรูหรือประสบการณดานการเกษตรมา

กอน จะมีผูตองขังเปนบางคนที่เคยทํางานหรือมีประสบการณดานการเกษตรมากอน ดังภาพที่ 4.1 

แสดงโครงสรางทีม 1 ในเร่ืองแบงงานกันทําแบงโดยผูนําทีมจะใหทํางานตามความสมัครใจ ตาม

ความถนัด ตามความชอบหรือความสนใจของสมาชิกในทีม ลักษณะงานที่ตองทําไดแก การรดนํ้า

พืชผัก การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทําความสะอาดในทีม  
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ภาพท่ี 4.1  แสดงโครงสรางทีม 1 

 

การรดนํ้าพืชผัก ในทีม 1 จะทําการแบงการรดนํ้าเปน 2 โซน โซนละ 4 คน ไดแก 

สมาชิก 4 คน รดนํ้าถั่วฝกยาว สมาชิก 2 คน รดนํ้าขาวโพด และสมาชิกอีก 2 คน รดนํ้าผักบุง พริก 

คะนา การปลูกพืช ในทีม 1 จะทําการแบงสมาชิกที่ปลูกพืชจํานวนแปลงละ 3 คน และปลูกดูแลเห็ด

อีก 1 คน ผูนําทีมกับรองผูนําทีมจะดูแลแปลงขาวโพดเพราะขาวโพดทําการลงทุนสูงตัวผูนําทีมจึง

ดูแลเอง การเลี้ยงสัตว ในทีม 1 มีการเลี้ยงสัตว 3 ชนิด ไดแก ปลาทับทิม ไก และหมูหลุมโดยสัตว

แตละชนิดจะมีผูที่ดูแลอยางละคนตามความชอบหรือความสมัครใจ การทําความสะอาดในทีม 

สมาชิกที่เหลือจากการดูแลสัตวเลี้ยงหรือการปลูกพืชก็จะทําหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดรอบๆ ทีม 

1 การทํางานของทีม 1 น้ัน จะเปนการทํางานเวียนหนาที่กัน สมาชิกในทีมชวยกันทํางาน และหาก

งานที่ทําเยอะจนทําไมทันหรือสมาชิกตองไปออกกองนอกผูนําทีมจะอาสามาทํางานแทนให ชวย

ดูแลงานแทนสมาชิกคนน้ันๆ 

การทํางานรวมกันในทีม 1 มีแนวทางในการทํางานรวมกัน โดยเนนเร่ืองของความ

ผูกพันภายในทีม ไดแก เร่ืองความสามัคคีที่ในทีมตองสามัคคีกัน อยูดวยกันแบบพี่นอง เมตตากัน 

อยูดวยกันแบบรูใจกัน จะทําใหการทํางานเปนทีมสามารถดําเนินไปไดดวยดี ทุกคนในทีมตาง

ชวยกันทํางานตามเปาหมายหรือแผนงานที่ทีมวางไวใหสําเร็จ  

 

 

 

 

ทีม 1 

ผูนําทีม 1 

รองผูนําทีม  

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  
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ภาพท่ี 4.2  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 1 

 

จากภาพที่ 4.2  แสดงการทํางานเปนทีมในผูตองขังทีม 1 พบวา ผูนําทีมเปน

ศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสู

สมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัว

สมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็น

และแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกันเพื่อใหเปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจาก

ความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงานน้ัน และระหวางสมาชิก รองผูนํา

ทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

ผูนําทีม 

รองผูนําทีม 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 
สมาชิก 
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ตารางท่ี 4.6  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของการทํางานเปนทีมแบบทีมที่มีความผูกพันและการ 

                     สื่อสารของทีม 1 

 

การทํางานเปนทีม คําสัมภาษณ 

ความผูกพัน 

(สมาชิกจะทําอะไรที่ชวยให

ทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามัคคีกัน

และความผูกพันกันใน

ทีมงานเปนสําคัญ) 

“...ความรักสามัคคีในทีม เหมือนอยูแบบพี่นอง...อยูแบบรูใจกัน

...” (T1M2) 

“…ชวยกันทําครับ ชวยกันทําใหเสร็จ…” (T1M1) 

“...มารุมกัน ชวยกันทํา...คิดวาเรามาชวยกันดีกวา...” (TL1) 

“…เนนความสามัคคี…ชวยกัน...รองจากความสามัคคี...เนนความ

เมตตากัน...” (G12) 

การสื่อสาร 

(การสื่อสารที่ดีจะชวยทําให

ทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตอง

มีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน) 

“…เสนอกัน...ปรึกษากัน...ถาบางคร้ังเราเสนอไปมันขัดกับเสียง

สวนมากเราก็ยอมรับ…” (T1M1) 

“…ผมก็จะมา...บอกกันแจงกันวาวันน้ีมีงานตรงน้ีนะ…” (TL1) 

“...ปรึกษากัน มาคุยกันตอนงานเลิก...” (G12) 

 

4.3.1.3 ผลการปฏิบัติงานของทีมของทีม 1  

ทีม 1 เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวในทีม 1 ภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง ไมดีมากเทาไหรเปนผลผลิตที่ไดตามธรรมชาติเพราะไมใชสารเคมี ผลผลิต

จะไดตามที่ปลูกไดคาเมล็ดพันธุคืน ผลผลิตที่ไดจะข้ึนอยูกับฤดูกาล สวนมากที่ไดเยอะในขณะน้ัน

คือถั่วฝกยาว ผักบุง ที่ไดผลผลิตดี คะนาก็ดีเปนบางชวงมีการแคระแกร็น มีแปลงขาวโพดที่ทีมอ่ืน

ไมมีสวนใหญตนก็โตปกติแตมีบางสวนแคระแกร็น มีเห็ดที่เปนหลัก ในสวนของเห็ดจะมีปญหา

เกี่ยวกับเร่ืองแมลงเขาไปรบกวนผูนําทีมไดเขาไปดูแลและแกปญหาเร่ืองของแมลงแลวให

คําแนะนําแกสมาชิกถึงวิธีแกปญหา การดูแลพืชผักในแปลงเกษตรมีการรดนํ้าเปนหลัก การฉีดปุย

ทางใบ มีสารไลแมลงที่คอยมารบกวน การเลี้ยงสัตวของทีมหน่ึงไดแก การเลี้ยงปลา หมู ไก กบ 

พวกสัตวเลี้ยงดูแลยาก อยางเชนการเลี้ยงไก ที่มักไมประสบความสําเร็จเพราะเน่ืองจากมีสุนัขจาก

รอบนอกเรือนจําเขามาทําใหไกที่นํามาเลี้ยงโดนสุนัขกัดตาย  สวนในเร่ืองการเลี้ยงปลาจะเปนปลา

นิลแดง ปลาดุก ซึ่งกอนหนาน้ีมีการเลี้ยงปลาดุกแตพบปญหาวาถาไมไดมีการใหอาหารอยาง

เพียงพอปลกดุกก็จะตัวเล็กและไมคอยโต ภายหลังจึงทําการปรับเปลี่ยนโดยเร่ิมนําปลานิลแดงมา

เลี้ยงแทนซึ่งมีการเจริญเติบโตดีขายไดราคาและปลานิลแดงตัวใหญกวาทุกทีม ในเร่ืองการเลี้ยงกบ
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โตไมคอยเร็วเทาไหร ในเร่ืองของการเลี้ยงหมูหลุม ที่ขณะน้ันไดหมูมาจากทีม 5 จํานวน 2 ตัว มูล

สัตวของหมูจะเอามาทําเปนปุยหมัก ปุยอินทรียซึ่งนํามาใสพืชผักในแปลงเกษตร ผลผลิตที่เปน

จุดเดนในขณะน้ันไดแก ถั่วฝกยาว ขาวโพด ผักบุง เห็ด และ กวางตุง โดยถั่วฝกยาว จะเปนพืชที่

ไดผลผลิตเยอะและเจริญเติบโตดี แตทั้งน้ีพืชแตละชนิดก็จะหมุนเวียนปลูกตามฤดูกาลที่สมควร

ปลูก โดยทีม 1 จะปลูกพืชเนนการเรียนรูใหไดมากจากการลงมือปลูกพืชหลากหลายชนิด ในแปลง

เกษตรในพื้นที่ที่ทีมไดรับผิดชอบอยู  

 

ตารางท่ี 4.7  บันทึกการสังเกตภาคสนามของทีม 1 

 

วันที่สังเกต 4-5 ธันวาคม 2554     เวลาที่สังเกต  08.30 – 09.30 น.  สถานที่ ทีม 1 

กรอบการสังเกต สิ่งท่ีสังเกต หมายเหตุ 

ผลปฏิบัติงานของทีม 

 

ผลผลิต  

แปลงเกษตร 

มีแปลงขาวโพดที่ทีมอ่ืนไมมีการเพาะปลูก ขาวโพด

สวนใหญตนโตปกติแตมีบางสวนแคระแกร็น การ

ปลูกพืชมีความหลากหลาย แปลงถั่วเพิ่งรางไปเพราะ

เพิ่งเก็บผลผลิต เห็ดออกดอกมีบางประปราย 

 

 

การเล้ียงสัตว เลี้ยงปลานิลแดงแทนปลาดุก (ประหยัดคาอาหาร ถา

อาหารไมถึงปลาดุก ไมโต) ปลานิลแดงแพงกวาแต

ตายงายกวาตองระวังเร่ืองนํ้า  นอกจากปลานิลแดงมี

การเลี้ยงไกชน 

 

ปลานิลแดง

ตัวใหญกวา

ทุกทีม 
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ภาพท่ี 4.3  แปลงขาวโพดของทีม 1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4  แปลงผักบุงของทีม 1 
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ภาพท่ี 4.5  การเลี้ยงหมูหลุมของทีม 1 

 

การเรียนรูของทีม 1 พบวา การเรียนรูในการทํางานของผูตองขังทีม 1 ผูตองขังมีการ

เรียนรูเร่ือง วิถีชีวิต การเกษตร การประมง ปศุสัตว และนํ้ายาเอนกประสงค ในเร่ืองวิถีชีวิต ผูตองขัง

ไดเรียนรูเร่ืองการอยูรวมกันแบบสังคมหมูรวมจากที่เคยอยูในเรือนจําปดที่มองเห็นแตกําแพง

สี่เหลี่ยมแลวมาอยูที่เรือนจําเปดซึ่งไมมีกําแพงน้ันพรอมกับตองอยูรวมกันเปนทีมกับผูตองขังคน

อ่ืนๆ ตองเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม การรูถึงประโยชนและเห็นคุณคาของสิ่งของรอบๆ 

ตัวที่สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได การกินอยูอยางประหยัดโดยสิ่งใดที่ปลูกไวใชกินได

ก็นํามาประกอบอาหาร ปลูกพืชผักใชกินในครัวเรือน การทําปุย นํ้าหมัก นํ้ายาเอนกประสงคเอาไว

ใชเองจะลดตนทุนคาใชจายเปนการประหยัดเงินไดพรอมทั้งไมทําลายสิ่งแวดลอมเพราะไมไดใช

สารเคมี ในเร่ืองการเกษตรผูตองขังไดเรียนรูเกษตรอินทรียโดยไมใชสารเคมี การเพาะปลูก การ

เพาะชํา การทําเห็ด การปรุงดิน บํารุงดิน ฟนฟูสภาพดินที่ขาดแรธาตุใหสามารถทําการเพาะปลูกได 

ไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติลงมือทําจริงจากอาจารยตางๆ ที่คอยมาใหความรู ในเร่ืองการ

ประมงมีการเลี้ยงปลา ในเร่ืองปศุสัตวมีการเลี้ยงไก ที่สามารถนํามาประกอบอาหารและนํา

ออกจําหนายไดเปนการหารายไดและลดรายจาย ผูตองขังไดเรียนรูสิ่งใหมๆ หลายอยาง เพราะ

ผูตองขังสวนใหญมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมคอยมีพื้นฐานทางดานการเกษตรกรรมมากนัก 

ผูตองขังสวนมากจะทํางานรับจาง ทําใหเขาไดรับความรูและนําไปใชประโยชนภายหลังพนโทษได 

ในเร่ืองของโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายในทีม ผูตองขังทีม 1 ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ใน
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การทํางานภายในทีม โดยผูคุมจะเนนใหผูตองขังตองเรียนรูกันหมดในการทํางานแตละอยางในทีม 

ใหทุกคนในทีมสามารถทํางานไดหมดทุกอยาง เปนกันหมดทุกคน บางทีก็จะมีสมาชิกที่จะสลับ

สับเปลี่ยนกันเอง หรือหมุนเวียนสลับหนาที่กัน เชน การออกไปกองนอกหรือใหไปชวยงานอะไร 

จะมีการหมุนเวียนกันและจดบันทึกรายชื่อไวเพื่อที่จะไดหมุนเวียนกันครบทุกคน ถามีงานที่คางอยู

จะชวยกันทําใหเสร็จ หรือเปนการสลับเปลี่ยนแลกพื้นที่กันดูแล รดนํ้าผัก เพราะโดยภาพรวมแลวจะ

ชวยกันทําหมด แตก็อาจมีสมาชิกบางคนในทีมที่ไมมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่ แตภาพรวม

สวนใหญแลวผูตองขังในทีม 1 ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน 

การเปลี่ยนแปลงทีม 1 ในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยในทีม 1 เมื่อไดเขารวมโครงการชีววิถีแลวไดทํางานรวมกัน แลวมีการเปลี่ยน 

แปลงโดยในทีมจะมีการคุยกัน ปรึกษากันในเร่ืองของการทํางาน แชรความคิดรวมกันของทุกคน

กอนที่จะตัดสินใจ มีความพรอมเพรียงกัน เกรงใจกัน ในทีม 1 หันมากินผักกันเยอะข้ึนกินผักปลอด

สารพิษ เพราะภูมิใจในตัวเองที่ปลูกข้ึนได ในสวนของตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถี

ผลผลิตมีการเปลี่ยนแปลงการมีความรูทางการเกษตรเพิ่มข้ึน สนใจการเกษตรเพิ่มข้ึน ไดเรียนรูการ

ทํางานการเกษตร จากเดิมที่ผูตองขังที่ทําการเกษตรไมเปนเลยก็สามารถทําไดทําเปนอีกทั้งในการ

ทํางานยังทําใหผูตองขังมีความรับผิดชอบมากข้ึน ในเร่ืองความคิดและลักษณะนิสัยของผูตองขังมี

การเปลี่ยนแปลงคือใชเหตุผลมากข้ึน  มีความรูสึกมุงมั่น ต้ังใจในการทํางาน ขยันทํางานมากข้ึน มี

ความรูสึกภูมิใจกับผลงานที่ตนเองไดทําข้ึนแลวมีผลงานปรากฏข้ึนมาเปนผล ผูตองขังรูสึกมี

จุดมุงหมายในชีวิตเมื่อพนโทษออกไปแลวสามารถที่จะนําความรูที่ไดเรียนรูนําไปประกอบอาชีพ 

เชน ในเร่ืองของการทํานํ้าหมัก นํ้ายาเอนกประสงค นํ้ายาปรับผานุมที่ใชในครัวเรือนหรือนํา

จําหนายเพื่อหารายได เปนตน มีความรูจักประหยัดอดออมในการใชจายมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4.8  คําสัมภาษณที่สะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของทีม 1 

   

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

ผลผลิตปานกลาง 

(ผลผลิตพืชผักการเลี้ยงสัตว

อยูในระดับปานกลาง) 

“...ก็ไมดีมากเทาไหร...ตามธรรมชาติ…” (G12) 

“...อยูในระดับกลางครับ ยังไมคอยพอใจเทาไหร มันไมคอยได

เปาหมาย...” (T1M3) 

การเรียนรู 

(ผูตองขังไดเรียนรูจาก

โครงการชีววิถีและการอยู

รวมกันเปนทีม) 

“…เรียนรูเร่ืองการเกษตรจากที่ไมไดเคยเรียนรูมาเลย ไดมาอยูแบบ

สังคมหมูรวม...เรียนรูวาการใชชีวิตในเรือนจํามีแบบเกษตร...” 

(T1M3) 

“...การกินอยูอยางประหยัด...การทํานํ้าหมัก...เรียนรูสิ่งใหมๆ ที่น่ี

เยอะ…” (TL1) 

“…เรียนรูวิถีชีวิต…” (G12) 

การเปล่ียนแปลง 

(การเปลี่ยนแปลงของทั้งใน

ทีมและตัวผูตองขังหลังเขา

โครงการชีววิถี) 

“...จากไมรูการเกษตรเลย...ไดเรียนรูและจากไมเคยทําก็ทําใหขยัน

ข้ึนคือใหรูจักรับผิดชอบหนาที่...” (T1M3) 

“...ไดความรูเพิ่มข้ึน…จากที่วาติดคุกอยูขางในผมไมรูวาผมจะไปทํา

อาชีพอะไร…แตตอนน้ีผมคิดวาผมออกไปมีอาชีพ...” (TL1) 

“...เปลี่ยนเยอะเลย...คุยกันนะ เนนคุยปรึกษากัน... ” (G12) 

 

จากการศึกษาทีม 1 พบวาทีม 1 มีองคประกอบของทีมงานคือในทีมมีทั้งหมด 9 คน ในเร่ือง

โครงสรางทีมมีผูนําทีม 1 คน  รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 7 คน สมาชิกในทีม

สวนใหญมีภูมิลําเนามาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญไมมีความรูหรือประสบการณดาน

การเกษตรมากอน จะมีผูตองขังเปนบางคนที่เคยทํางานหรือมีประสบการณดานการเกษตรมากอน 

โดยมีผูนําทีม 1 คือ TL1 อายุ 37 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6  คดีกอนตองโทษ คือ 

ความผิดตอรางกาย บุกรุก ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพ

รับจางมีรูปแบบภาวะผูนํา คือผูนําที่มุงงานสูงตองการใหงานในทีมประสบความสําเร็จพรอมกับ

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิติสรางแรงบันดาลใจผสมผสานกันโดยทํางานเปนตัวอยางที่ดีทําให

สมาชิกในทีมทํางานอยางต้ังใจ การทํางานเปนทีมในผูตองขังทีม 1 ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการ

ทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิก

ในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีมและผูนํา

ทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็นและแชรความคิดในเร่ือง
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ของการทํางานและวางแผนรวมกันเพื่อใหเปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนใน

ทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงานน้ัน และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มี

ความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคีและในทีมก็มีแนวทางในการทํางานรวมกันที่เนนความ

สามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่มากจากภาคกลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายข้ึน แตดวย

เพราะสมาชิกในทีมสวนใหญไมไดมีพื้นฐานทางดานการเกษตรมากนักอีกจึงสงผลใหผลการ

ปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลางไดตามธรรมชาติเพราะไมใชสารเคมีแตทีม 1 

ปลูกพืชหลากหลายเนนการเรียนรูโดยสมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานสูงเพราะ

สวนหน่ึงมาจากผูคุมเนนใหผูตองขังตองเรียนรูเหมือนกันหมด  

  

4.3.2 ทีม 2 

การศึกษาทีม 2 ในประเด็นของภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการสามารถรายงานผลการศึกษาไดดังน้ี 

4.3.2.1  ภาวะผูนํา 

ในทีม 2 มีผูนําทีมคือ TL2 อายุ 32 ป  การศึกษาระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คดีกอนตองโทษคือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษคือ กรุงเทพฯ และอาชีพกอน

ตองโทษคือ อาชีพรับจาง จากการสัมภาษณผูนําทีม 2 TL2 สมาชิกในทีม T2M1 T2M2 T2M3 และผู

คุมที่ดูแลทีมผูตองขัง G12 พบวา ผูนําทีม 2 มีรูปแบบภาวะผูนําคือแบบผูนําแบบชักจูงโดยมีลักษณะ

เปนผูนําที่มุงงานสูง มุงคนสูง ผูนําทีมจะสั่งงานและจะสนับสนุนความตองการของสมาชิกในทีม 

ใหโอกาสในการทํางาน หวงใย เอาใจใสสมาชิกสําหรับสมาชิกที่ตองการผูนําทีมมีความต้ังใจจริง

ในการทํางานของทีมพรอมๆ ไปกับการหวงใยความรูสึกความตองการของสมาชิกในทีมไปพรอมๆ 

กัน ผูนําทีม 2 ผูนําทีมใชระบบประชาธิปไตยในทีมในการตัดสินใจโดยใชการโหวตหรือระบบยก

มือออกเสียงเพื่อหาขอสรุป มีการสั่งงานดี คุมสมาชิกในทีมได มีความคิดสรางสรรคและมีความ

ขยันในการทํางาน ผูนําทีมมีการเอาใจใสสมาชิกในทีมทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวของสมาชิก อีก

ทั้งใหคําพูดและคําแนะนําที่ดีกับสมาชิกในทีมพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นใหทุกคนในทีมมีสวน

รวมในการทํางาน ทําใหสมาชิกคลอยตามโดยไมสั่งหรือบังคับ ผูนําทีม 2 มีจุดเดนคือรักสัตว รักหมู

ไก เปดพยายามหาที่สรางที่อยูใหแกสัตวเลี้ยงอยูเปนสัดสวน พยายามเรียนรูเร่ืองเกษตร ลงมือ

ทํางานจริงทําใหสมาชิกในทีม 2 เห็นเปนตัวอยาง แตผูนําทีม 2 มีจุดดอยที่ไมไดมีความรูและ

ประสบการณดานการเกษตรมากอน พฤติกรรมในการทํางานมีการวางแผนการทํางานภายในทีม 

ประชุมกันในตอนเชาเพื่อคุยเร่ืองแผนงาน แลวแยกยายไปทํางานตามหนาที่ของตนเองทําใหการ

ทํางานมีระบบมากข้ึน พรอมทั้งผูนําทีมยังมีการสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีมโดยการที่
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ทํางานใหเปนตัวอยางแกสมาชิกในทีมเพื่อนํารองใหสมาชิกเห็นวาผูนําทีมไดลงมือทํางานจริงและ

ใหสมาชิกเกิดความรูสึกที่อยากจะลงมือทํางานตามผูนําทีม ในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน

ของผูนําทีม 2  มีการวางแผนงานอาทิตยตออาทิตย 3 แผนตออาทิตย กําหนดเวลาในการทําใหเสร็จ

ตามเวลา  

 

ตารางท่ี 4.9  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบชักจูงของผูนําทีม 2 

 

ภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนําแบบชักจูง 

(พฤติกรรมที่มุงงานสูง 

มุงความสัมพันธสูง ผูนํา

จะสั่งงานและจะ

สนับสนุน ความตองการ

ดวยการใหโอกาส เปน

มิตร หวงใยสําหรับผูตาม

ตองการ) 

“...บุคลิกการเปนผูนําก็ดีครับ สั่งงานก็ดี ก็ใหคําพูดที่ดี ให

คําแนะนําที่ดี...ใหคําปรึกษาไดทุกเร่ือง...”  (T2M1) 

“...ทํางานเลยไมตองพูดมากทําใหเขาเห็น…รับฟงความ

คิดเห็น…ซื้อใจ มีนํ้าใจใหกัน...”  (TL2) 

“...คลายๆ ผูนําบริหารดีนะ มีความรูอะไรเขาก็ไปบรรยายตอ

เพื่อนเขา  เรียบรอย ใจเย็น…เขาจะนํากอน...เปนกันเอง... ”  

(G12) 

 

4.3.2.2 การทํางานเปนทีมของทีม 2 

ทีม 2 มีองคประกอบทีมงานคือ มีผูตองขังจํานวนทั้งหมด 7 คนโดยโครงสรางทีม มี

ผูนําทีมจํานวน 1 คน รองผูนําทีมจํานวน 1 คนและที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คน ดังภาพที่ 4.6  

แสดงโครงสรางทีม 2 ในการแบงงานกันทําผูนําทีมจะมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน ในทีม

จะชวยกันทํางาน ระดมกันทํางานและเวียนงานกันทําใหสมาชิกในทีมเปนงานกันหมด ลักษณะงาน

ที่ตองทําไดแก การรดนํ้าพืชผัก การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว การทําบํารุงรักษาทีม  
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ภาพท่ี 4.6  แสดงโครงสรางทีม 2 

 

การรดนํ้าพืชผักในทีม 2 จะแบงผูที่ดูแลรับผิดชอบดังน้ี ในแปลงดานหนาของทีมทั้ง

ซายและขวาจะมีผูที่ดูแลกันแปลงละ 2 คนและที่เหลือเปนแปลงดานหลังมีผูที่ดูแล 3 คน ที่จะทํา

หนาที่รดนํ้าและคอยดูแลพืชผัก ในแปลงที่ตนไดรับมอบหมาย ในสวนที่เปนการใสปุย ฉีดยา วัชพืช 

ผูนําทีมจะเขามาชวยดูแลในเร่ืองเหลาน้ี ยกรองแปลงพืชผัก การปลูกพืชผัก ในทีม 2 จะชวยกันขุด

ดิน ยกแปลง ยกรอง เพื่อเตรียมแปลงพืชผัก สําหรับการลงเมล็ดพืชผัก พืชผักที่ทีม 2 ปลูกไดแก 

พริก มะเขือ บวบ ถั่ว แตงกวา การเลี้ยงสัตว ในทีม 2 มีการเลี้ยงสัตวหลายชนิด เชน หมูหลุมที่

ขณะน้ันมีจํานวน 6 ตัว พอพันธุแมพันธุอยางละ 1 และก็ลูกอีก 4 ตัว เปด 5 ตัว ไกพันธุ 10 ตัว ปลา

นิลแดง ปลาหมอ กบ การบํารุงรักษาทีม สมาชิกในทีมจะทําหนาที่เปนชาง เพื่อคอยซอมแซมและ

สรางสิ่งตางๆ ในทีมเพื่อปรับปรุงใหทีมมีความสวยงาม และสิ่งกอสรางแข็งแรงข้ึนสามารถใช

ประโยชนไดนานข้ึน เชน การสรางเลาหมู ซอมเลาเปดและบริเวณภายในทีมก็จะมีการตกแตงทีมให

สวยงาม 

ทีม 2  มีแนวทางในการทํางานรวมกันคือการสื่อสารภายในทีมโดยภายในทีมพูดคุย 

ปรึกษากัน และสมาชิกจะเสนอความคิดเห็น ถาความคิดเห็นน้ันที่มีข้ึนไมเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน มีการเห็นแยง เห็นตางผูนําทีมจะใชระบบโหวตยกมือสมาชิกในทีมเพื่อหาขอสรุปน้ันๆ  

ผูนําทีมจะมีการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในทีมกอนที่จะทํางาน กอนวางแผนงานวาสมาชิก

มีความคิดเห็นหรือสมาชิกคนใดที่มีความรูความสามารถในเร่ืองน้ันๆ หรือใครที่มีประสบการณการ

ทําแบบน้ันมากอน ผูนําทีมจะยกใหสมาชิกคนน้ันข้ึนมาเปนผูนําแทนแลวผูนําทีมจะไปหาขอมูลมา

คอยชวยเหลือดูแลอีกทีหน่ึง ในทีมก็จะมีการคลอยตามกันหลังจากที่ไดขอสรุปจากการโหวตแลวก็

ทีม 2 

ผูนําทีม 2 

รองผูนําทีม  

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  
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จะยอมรับและทํางานตอไป  ในทีม 2 จะเนนความสามัคคี เมตตากันและกัน พรอมใจกันในการ

ทํางานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 2 

 

จากภาพที่ 4.7 แสดงการทํางานเปนทีมในผูตองขังทีม 2 พบวา ผูนําทีมเปน

ศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสู

สมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัว

สมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็น

และแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกัน ถาความคิดเห็นน้ันที่มีข้ึนไมเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน มีการเห็นแยง เห็นตางผูนําทีมจะใชระบบโหวตยกมือสมาชิกในทีมเพื่อหาขอสรุป

น้ันๆ ดังน้ันการสื่อสารที่ผูนําทีม 2 สงไปยังสมาชิกและรองผูนํากับการใหขอมูลปอนกลับของเหลา

สมาชิกและรองผูนําทีมที่มีตอผูนําทีม 2 จึงมีปริมาณเทาๆ กัน การวางแผนงานรวมกันแบบน้ีเพื่อให

เปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงาน

น้ัน และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคี 

 

ผูนําทีม 

รองผูนําทีม 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 
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ตารางท่ี 4.10  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของการทํางานเปนทีมที่มีการสื่อสารและความผูกพันของ 

                       ทีม 2 

 

การทํางานเปนทีม คําสัมภาษณ 

การสื่อสาร 

(การสื่อสารที่ดีจะชวยทําให

ทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตอง

มีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน) 

“…ตองอธิบายใหเขาเขาใจวา...อยางน้ีนะ...อยางน้ี…อธิบายให

เขาเขาใจ…” (T2M2) 

“…ผมจะถามกอน…ทําอะไรตองคุยกันกอน…เราใชโหวตยกมือ

...” (TL2) 

“…มีอะไรใหมาปรึกษากัน มาคุยกันตอนงานเลิก…” (G12) 

ความผูกพัน 

(สมาชิกจะทําอะไรที่ชวยให

ทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามัคคีกัน

และความผูกพันกันใน

ทีมงานเปนสําคัญ) 

“…ตรงไหนใครไมทันอะไร...เขาไปชวย...” (T2M2) 

 

“…เราพรอม พรอมใจกันที่จะทํา…” (TL2) 

 

“…เนนความสามัคคี…เนนความเมตตากัน…” (G12) 

 

4.3.2.3  ผลการปฏิบัติงานของทีมของทีม 2  

ทีม 2 เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวในทีม 2 ใน

ภาพรวมผลผลิตที่ไดมีปริมาณในระดับปานกลาง ไมมาก ไมนอยแตทั้งน้ีผลผลิตที่ไดก็ไมเปนไป

ตามเปาหมายที่ทีมวางไว พืชผักงามดี มีการตกแตงบริเวณทีมสะอาดสวยงามเปนระเบียบ และแบง

สัดสวนพื้นที่ชัดเจน แสดงวามีความใสใจรับผิดชอบดี สาเหตุมาจากเร่ืองดิน ดินไมดีคือดินมีสภาพ

เปนดินทรายที่ไมอุมนํ้า ในเร่ืองรายไดที่เขาทีมรายไดปานกลาง สวนหน่ึงสาเหตุมาจากไมมีตลาด

มาซื้อ พืชที่นํารายไดเขาทีมอยางตอเน่ืองคือ เห็ดเปนรายไดหลัก เห็ดที่เพาะคือเห็ดนางฟาภูฐาน 

นอกจากน้ีก็มีบวบเหลี่ยม พริก คะนา ถั่วฝกยาวที่ขายไดรายไดดี แปลงกลวยมีการปลูกรวมเปน

ศูนยพันธกลวยหลากหลายชนิด โดยแปลงเกษตรของทีม 2 เนนเปนพวกพืชดินและการเลี้ยงสัตว ที่

ทําการเลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงเปด เลี้ยงไก ในเร่ืองการเลี้ยงหมูหลุมในขณะน้ันออกลูกมา 4 

ตัวในเร่ืองการเลี้ยงเปดใหผลผลิตออกไขมากิน  หากคิดเปรียบเทียบในเร่ืองการลงทุนกับผลผลิตที่

ได ระดับการลงทุนกับผลผลิตที่ไดเปนที่นาภูมิใจในทีมเพราะ ปริมาณผลผลิตที่ไดมากับตนทุนที่

ตองจายไปนับวาตนทุนตํ่าไมไดลงทุนสูง 
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ทีม 2 มีผลผลิตที่เปนจุดเดนไดแก ถั่วฝกยาว เห็ด พริก โดยพืชผักที่ทีม 2 ทําการ

เพาะปลูกจะไมไดเนนปริมาณแตจะเนนการเรียนรูในการปลูกพืชชนิดตางๆ ที่มีความหลากหลาย

ของผูนําทีมและสมาชิกในทีม ในเร่ืองพริกที่เปนจุดเดนของทีม 2 มีลักษณะที่โดดเดนกวาทีมอ่ืนๆ 

เพราะมีลักษณะฝกที่มีขนาดใหญและดก ตนพริกโตสวยงาม 

 

ตารางท่ี 4.11  บันทึกการสังเกตภาคสนามของทีม 2 

 

วันที่สังเกต 4-5 ธันวาคม 2554     เวลาที่สังเกต  08.30 – 09.30 น.  สถานที่ ทีม 2 

กรอบการสังเกต สิ่งท่ีสังเกต หมายเหตุ 

ผลปฏิบัติงานของทีม 

 

ผลผลิต  

แปลงเกษตร 

ผักบุง สาระแหนสวยงามดี แปลงกลวยมีการปลูก

รวมเปนศูนยพันธุกลวยหลากหลายชนิด แปลงพริก

สวยงามมีความโดดเดนกวาทุกทีมเพราะฝกมีขนาด

ใหญและมีผลผลิตดก พืชผักทั่วไปงามดี มีการ

ตกแตงบริเวณทีมสะอาดสวยงามเปนระเบียบ และ

แบงสัดสวนพื้นที่ชัดเจน แสดงวามีความใสใจ

รับผิดชอบดี 

 

 

การเล้ียงสัตว หมูหลุมมีหลายตัวและดูตัวใหญสมบูรณดี ปลานิล

แดงมีจํานวนเยอะแตมีขนาดเล็ก มีบอกบแตมีจํานวน

กบเล็กนอย 
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ภาพท่ี 4.8  ทีม 2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9  แปลงพริกของทีม 2 
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ภาพท่ี 4.10  แปลงศูนยพันธุกลวยของทีม 2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11  การเลี้ยงหมูหลุมของทีม 2 
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การเรียนรูทีม 2 ผูตองขังมีการเรียนรูเร่ืองวิถีชีวิต การเกษตร และนํ้ายาเอนกประสงค 

ในเร่ืองวิถีชีวิต ผูตองขังไดเรียนรูเร่ือง รูคุณคาของเงิน รูคุณคาของสิ่งของรอบๆ ตัวที่จะนํามาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด  การมีวินัยมีระเบียบ การเปนตัวของตัวเอง มีความใจเย็นข้ึน การริเร่ิมทํางาน

ใดๆ ก็จะเร่ิมจากจุดเล็กๆ กอน ทําตามขั้นตอน ไมทําแบบกาวกระโดดที่จะเร่ิมจากการทําอะไรที่เร่ิม

จากจุดใหญๆ กอนเหมือนที่เคยทํากอนตองโทษ มีใจรักธรรมชาติไมทําลายสิ่งแวดลอม ในเร่ือง

การเกษตร ผูตองขังไดเรียนรูเร่ือง การทําเกษตรอินทรียโดยไมใชสารเคมี การวางแผนการทํางาน 

การลงปุยใสปุย การตรวจวิเคราะหของดิน วิเคราะหดินวาดินขาดแรธาตุอะไรบาง N P K  แลวทํา

การปรุงดิน บํารุงดิน เพื่อใหดินมีสภาพที่ดีมีแรธาตุสมบูรณเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการปลูก

พืช ในการปลูกพืชก็จะเลือกพืชอะไรที่เหมาะสมกับสภาพดิน แลวก็เลือกพืชใหมีความเหมาะสมกับ

ฤดูของแตละฤดู  เรียนรูเร่ืองของโรคระบาดที่เกิดข้ึนกับพืชและการแกปญหา การใชสารไลแมลง 

การใชสิ่งของรอบตัวนําเอามาประยุกตใชในการทําเกษตรและการทํานํ้ายาเอนกประสงคไดแก สบู 

แชมพู เปนตน ผูตองขังทีม 2 ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายในทีม โดยผูคุมจะเนนการ

เปลี่ยนหนาที่ หมุนเวียนหนาที่ในทีมใหผูตองขังทุกคนสามารถที่จะเรียนรูและทําเปนกันหมด มีการ

หมุนเวียนกันรับผิดชอบ เชน แปลงผัก การเลี้ยงหมู หรืองานใดๆ ที่สมาชิกคนน้ันไมถนัดหรือทําไม

เปนจะมีสมาชิกคนที่มีความสามารถดานน้ันเปลี่ยนมาทําแทนหรือถายทอดความรูในดานน้ันๆ ให 

แตไมไดมีการเปลี่ยนหนาที่กันชัดเจนก็จะเปนในแนวทางที่สมาชิกในทีมรวมมือกันทํางานแลวจึง

แบงหนาที่ความรับผิดชอบกันออกไป 

การเปลี่ยนแปลงทีม 2 ในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิต

มีการเปลี่ยนแปลงในทีมมีความรักใครเพื่อนมากข้ึน เอ้ือเฟอกันมากข้ึน ชวยกันทํางานในทีม มีการ

ปรับตัวเรียนรูที่จะอยูกับคนหมูรวมคนหมูมากน้ันควรวางตัวอยางไร ในสวนของตัวผูตองขังเอง

รูจักใชชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด ไมใชฟุงเฟอ รูถึงความเปนคนที่แทจริงเปนอยางไร รูจักการ

นําเอาสิ่งของที่มีรอบๆ ตัวนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ในเร่ืองความคิดและลักษณะนิสัยของ

ผูตองขังที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก คิดแลวลงมือทํา อดทนมากข้ึน มีความคิดรอบคอบ ขยันมากข้ึน 

ใจเย็นมากข้ึน มีแนวความคิดดานการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางท่ี 4.12  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของผลการปฏิบัติงานของทีม 2  

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

ผลผลิตปานกลาง 

(ผลผลิตพืชผักการเลี้ยงสัตว

อยูในระดับปานกลาง) 

“…ปริมาณไมเปนไปตามเปา... ปานกลาง…” (T2M3) 

“...ผลผลิต ณ ตอนน้ีก็ประมาณปานกลาง ไมมากไมนอย...” (TL2) 

“...ก็ไมดีมากเทาไหร...ตามธรรมชาติ…” (G12) 

การเรียนรู 

(ผูตองขังไดเรียนรูจาก

โครงการชีววิถีและการอยู

รวมกันเปนทีม) 

“…เรียนรูเร่ืองการทําปุยหมัก การทําเกษตรอินทรีย การใชสาร การ

ใชสิ่งของรอบตัวไมวาเปนพวกพืชเราก็เอามาประยุกตใชในการทํา

เกษตรได…” (T2M2) 

“…เยอะมากเลย เมื่อกอนไมเคยเรียนรู…ตรวจวิเคราะหของดิน…

ปรุงดิน…เร่ิมจากจุดเล็กๆ ของเรากอน คอยเพิ่มผลผลิตของเราไป

เร่ือยๆ…” (TL2) 

“…เรียนรูวิถีชีวิต...รูคุณคาของเงิน...รูผลผลิตน้ีมีประโยชน...” 

(G12) 

การเปล่ียนแปลง 

(การเปลี่ยนแปลงของทั้งใน

ทีมและตัวผูตองขังหลังเขา

โครงการชีววิถี) 

“…รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง...ประหยัด...รูซึ้งถึงวาความเปนคน

ที่แทจริงมันคืออะไร ไมใชฟุงเฟอ...ประยุกตใช...ใจเย็น รูจักวาควร

อยูกับคนหมูรวมน่ีควรจะทํายังไง…” (T2M2) 

“…เปลี่ยนแปลงอยางแรก...นํ้าอึดนํ้าทนมากข้ึน แลวก็ความคิด

รอบคอบมากข้ึน... บางอยางไมสมควรจางเราไมตองจางเราทํา

เอง…” (TL2) 

“…เปลี่ยนเยอะเลย...คุยกันนะ เนนคุยปรึกษากัน… ” (G12) 

 

จากการศึกษาทีม 2 พบวาทีม 2 มีองคประกอบทีมงานคือ มีผูตองขังจํานวนทั้งหมด 7 คน

โดยโครงสรางทีม มีผูนําทีมจํานวน 1 คน รองผูนําทีมจํานวน 1 คนและที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 

คนโดยผูนําทีม 2 คือ TL2 อายุ 32 ป  การศึกษาระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คดีกอน

ตองโทษคือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษคือ กรุงเทพฯ และอาชีพกอนตองโทษ

คือ อาชีพรับจางมีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบชักจูงโดย ผูนําทีม 2 จะสั่งงานและจะสนับสนุน

ความตองการของสมาชิกในทีม ใหโอกาสในการทํางาน หวงใย เอาใจใสสมาชิกรับฟงเสียงสวน

ใหญและยอมรับการตัดสินใจของสมาชิกในทีม ผูนํามีการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีม

โดยลงมือทํากอนเพื่อใหสมาชิกไดเห็นวาผูนําทีมลงมือทํางานจริงรวมกันกับสมาชิก ในการทํางาน
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เปนทีม ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจาย

งานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ใน

ทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอ

ความคิดเห็นและแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกัน ถาความคิดเห็นน้ันที่มีข้ึน

ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการเห็นแยง เห็นตางผูนําทีมจะใชระบบโหวตยกมือสมาชิกในทีม

เพื่อหาขอสรุปน้ันๆ ดังน้ันการสื่อสารที่ผูนําทีม 2 สงไปยังสมาชิกและรองผูนํากับการใหขอมูล

ปอนกลับของเหลาสมาชิกและรองผูนําทีมที่มีตอผูนําทีม 2 จึงมีปริมาณเทาๆ กัน การวางแผนงาน

รวมกันแบบน้ีเพื่อใหเปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนในทีม

ยอมรับในแผนงานน้ัน และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมี

ความสามัคคี มีแนวทางในการทํางานรวมกันคือเร่ืองความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่

มากจากภาคกลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายข้ึน แตดวยเพราะสมาชิกในทีมสวนใหญไมไดมี

พื้นฐานทางดานการเกษตรมากนักอีกจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณ

ปานกลาง แตทั้งน้ีผลผลิตที่ไดไมเปนไปตามเปาหมายที่ทีมวางไว พืชผักงามดี มีการตกแตงบริเวณ

ภายในทีมอยางสวยงาม การเพาะปลูกจะไมไดเนนปริมาณแตจะเนนการเรียนรูสมาชิกในทีมมี

โอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานผูคุยจะเนนการที่ผูตองขังตองเรียนรูกันหมด  

 

4.3.3 ทีม 3 

การศึกษาทีม 3 ในประเด็นของภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษาไดดังน้ี 

4.3.3.1  ภาวะผูนํา 

ในทีม 3 มีผูนําทีมคือ TL3 อายุ 26 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอน

ตองโทษ คือ ชิงทรัพย บุกรุก อนาจาร ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ นครราชสีมา และมีอาชีพกอน

ตองโทษคือ อาชีพรับจาง จากการสัมภาษณผูนําทีม 3 คือ TL3 สมาชิกในทีม 3 คน ไดแก T3M1 

T3M2 T3M3 และผูคุมที่ดูแลทีม 3 คือ G34 พบวาผูนําทีม 3 มีรูปแบบภาวะผูนําแบบผูนําแบบมุงคน 

โดยมีลักษณะ ผูนําทีมมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทั้งสมาชิก ผูคุมและเจาหนาที่ มีการติดตอสื่อสารที่ดี

แตสําหรับเร่ืองงานของทีมก็ไดมีการทํางานสั่งงานหรือมอบหมายงานแตไมไดมุงเนนในเร่ืองงาน

มากนัก จะเนนการพักผอนในทีมมากกวาเร่ืองงาน ผูนําทีมมีวางแผนการทํางานไมบังคับใหสมาชิก

ในทีมทํางานแตใหชวยกันทํา ผูนําทีมไมมากาวกายงานของสมาชิกในทีมเมื่อไดแบงหนาที่แลวก็ให

รับผิดชอบงานตนเอง แตผูนําทีมมีความรูไมมากในเร่ืองเกษตรเพราะไมไดมีความรูหรือประสบ 

การณดานการเกษตรมากอน ผูนําทีมมีนิสัยสุภาพ น่ิง ไมพูดกาวราวกับสมาชิกในทีมแตยังมีนิสัย
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คอนขางเปนเด็กอยูสนุกสนานเฮฮา  พฤติกรรมในการทํางานของผูนําทีม 3 มีการวางแผนงานคุยกัน

ในทีมตอนเชากอนทํางานจริงและมีการปรับแผนงานตามความเหมาะสม ผูนําทีมไมมีการกระตุน

หรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีมใหสมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลง แตมีการกระตุนใหสมาชิก

ทํางานโดยผูนําทีมจะอางชื่อผูคุมวาผูคุมสั่งใหทํางานตางๆ เพื่อใหสมาชิกในทีมทํางานตามแผนงาน

ที่วางไว ในการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางานวางแผนงานที่กําหนดข้ึนจะเปนแผนงาน

ใกลๆ ตัว ไมไกลมาก เชน เร่ืองดายหญา พรวนดิน ซึ่งแผนไดกําหนดข้ึนมาจากการมองออกไป

รอบๆ ทีม 3 แลวกําหนดแผนข้ึน ในการทํางานตามแผนงานก็มีการกําหนดเวลาที่จะตองทําใหเสร็จ 

ถึงแมจะทําไมเสร็จก็จะยกแผนน้ันไปทําในอาทิตยตอไป และการทําตามแผนงานที่กําหนด ผูนําทีม

จะแบงคนหรือสมาชิกในทีมใหทํางานตามแผนงานที่วางไวตามงานและกําลังคนที่มี โดยแผนงานที่

วางไวผูนําทีมจะทําการเขียนแผนงานไวบนกระดานที่มีในทีมเพื่อใหสมาชิกทุกคนไดเห็นและ

ทราบถึงแผนงานในแตละอาทิตยที่วางไว เมื่อเวลาทํางานจริงทีม 3 จะชวยกันทํางานใหญ หรืองาน

ที่สําคัญกอนแลวคอยแยกยายไปทํางานที่เหลือ หลังจากที่ทํางานแลวจะมีการแบงปนความคิดกัน

ภายในทีมวาทํางานใดไปแลวบาง งานใดที่ทําสําเร็จและไมสําเร็จ เพราะเหตุใด 

 

ตารางท่ี 4.13  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนของผูนําทีม 3 

 

รูปแบบภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนําแบบมุงคน 

(พฤติกรรมที่เนนการใหการ

สนับสนุน กระตุนผูตามใหมีสวน

รวม ใหความอบอุน หวงใย) 

“...คุยเลนสนุกเฮฮากัน ไมเครียด...เขาหวงใยเรา…” (T3M3) 

“...ไมเนนวาจะเสร็จทันหรือไมทันขอใหทุกคนชวยกัน…” 

(TL3)  

“...มนุษยสัมพันธเคาดี...คุยกันดี เฮฮาอะไรอยางน้ี แตงานจะ

นอยอะไรอยางน้ี เนนพักผอนเยอะ...” (G34) 

 

4.3.3.2 การทํางานเปนทีมของทีม 3 

ทีม 3 มีองคประกอบของทีมงาน มีผูตองขังจํานวน 7 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม  

3 มีโครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 6 คน ในสวนของรองผูนําทีมได

ปลอยตัวไปแลวในทีมจึงมีแคผูนําทีมและสมาชิกในทีม ดังภาพที่ 4.12  แสดงโครงสรางทีม 3 การ

แบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะใหทํางานตามความสมัครใจ หมุนเวียนและชวยกันทํางานภายในทีม

ตามแผนงานที่วางไว ลักษณะงานที่ตองทําไดแก การรดนํ้าพืชผัก การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  
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ภาพท่ี 4.12  แสดงโครงสรางทีม 3 

 

การรดนํ้าพืชผักในทีม 3 ผูนําทีมจะจัดเวรการรดนํ้าผักโดย จัดเวรต้ังแตวันจันทรถึง

ศุกรและวันเสารอาทิตย จัดแบงเปน 2 2 2 คือสมาชิกรดนํ้าผักวันละ 2 คน จากน้ันก็สลับหมุนเวียน

กันในสมาชิก 6 คน สวนสมาชิกอีก  1 คน จะทําหนาที่ขนขาวใหหมูที่ทําการเลี้ยงไว ก็จะครบ 7 คน 

การปลูกพืชในทีม 3 จะแบงงานในการปลูกพืชโดยถาเปนการยกแปลงทุกคนในทีมจะชวยกันหมด

ทุกคน แลวจะแบงเปนสมาชิก 2 คน ข้ึนรูปแปลง ยกแปลง สมาชิก 2 คน ตอก ขึงแปลง สมาชิก 2 

คน ขนพวกใบไมปุยและสมาชิกที่เหลือจะทําการถางหญา พืชผักที่ทีม 3 ปลูกไดแก คะนา ผักบุงจีน 

กวางตุง ชะอม กลวย มันเทศ กระเพรา โหระพา ตระไคร ขา เพาะเห็ดนางฟาและในทีมก็มีการดูแล

พืชผักโดยการ ฉีดสารไลแมลง เพื่อไมใหแมลงมากัดกินพืชผักที่ทําการเพาะปลูกไว การเลี้ยงสัตว 

ในทีม 3 มีหมูหลุม จํานวน 2 ตัว จะมีสมาชิกที่ทําหนาที่หลักในการเลี้ยงหมูจํานวน 1 คน 

ทีม 3  มีแนวทางในการทํางานรวมกัน มีการสื่อสารภายในทีมโดยจะมีการพูดคุย 

ปรึกษากันภายในทีม แลวคอยวางแผนงานรวมกัน หากมีงานหรือคําสั่งจากผูคุมในเร่ืองใดๆ ผูนําทีม

จะทําหนาที่เปนผูนํามาบอก แจงงานใหสมาชิกในทีมไดทราบอีกทีหน่ึง แตการคุยประสานงานกัน

ภายในทีมยังไมดีเทาที่ควร ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกใหทํางานใหมารวมในแนวทางเดียวกันได

สมาชิกในทีมยังคงทํางานตามที่ตนเองตองการอยากทํา มีการชวยกันทํางาน ชวยกันคิด ชวยกันดูแล 

เพราะงานสวนใหญจะเปนงานรวม ทุกคนในทีมก็จะรวมชวยกัน โดยจะทํางานตามจุดที่สําคัญกอน

แลวก็ชวยกันดูแลในภายหลัง  และผูนําทีม 3 จะมีการแบงงานโดยใชความสมัครใจของสมาชิกเปน

หลักในการแบงงานตามแผนงานที่วางไว 

 

 

 

ทีม 3 

ผูนําทีม 3 

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  
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ภาพท่ี 4.13  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 3 

 

จากภาพที่ 4.13  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 3 ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการ

ทํางานจะเปนผูที่ทําการวางแผน แบงงาน มอบหมายงาน ใหกับสมาชิกในทีมตามแผนงานที่รวมกัน

วางไวแตแผนรวมของทีมยังไมชัดเจนมากนักสวนมากแผนงานมักเปนแผนใกลๆ ตัวที่มองเห็นใน

ทีมการคุยประสานงานกันภายในทีมยังไมดีเทาที่ควร ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกในทีมใหมา

ทํางานใหมารวมในแนวทางเดียวกันได สมาชิกในทีมยังคงมีเปาหมายของตนเองที่ตองการอยากทํา

และในทีม 3 ผูนําทีมไมไดมุงเนนการทํางานมากนักจึงมีการสื่อสารในเร่ืองงานในระดับหน่ึงและ

สมาชิกในทีมก็ไดมีการใหขอมูลปอนกลับกับผูนําทีมในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูนําทีม 

สมาชิก 

สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก 
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ตารางท่ี 4.14  คําสัมภาษณที่สะทอนการทํางานเปนทีมที่มีการสื่อสารและความผูกพันของทีม 3 

 

การทํางานเปนทีม คําสัมภาษณ 

ความผูกพัน 

(สมาชิกจะทําอะไรที่ชวยให

ทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามัคคีกัน

และความผูกพันกันใน

ทีมงานเปนสําคัญ) 

“…แบบทํากันเปนทีม...ชวยกันดูแล...” (T3M3) 

“...บางคร้ังก็จะชวยกันหมดทุกคนเลยในแผนที่มันใหญๆ อยาง

แผนยกแปลงก็จะชวยกันลงมาชวย...” (TL3) 

“…ในทีมเน่ียปญหาเร่ืองการแตกความสามัคคีอะไรไมมี ก็จะคุย

กันดี เฮฮาอะไรอยางน้ี แตงานจะนอยอะไรอยางน้ี เนนพักผอน

เยอะยังงี้…” (G34) 

การสื่อสาร 

(การสื่อสารที่ดีจะชวยทําให

ทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตอง

มีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน) 

“…กลาแสดงออก กลาพูด ก็เขาไดทุกเร่ืองที่เราในทีมใหเขาไป

เจรจาเขาก็ทําได...เขาสื่อสารไดดี…เราก็มาคุยเพื่อใหรูวาไมสําเร็จ

เพราะอะไร…เราก็แบงปนความคิดใหกันตลอดเวลา...” (T3M3) 

“...ฟงความเห็นของคนสวนมาก...ใหทุกคนรวมคิดรวมเสนอแนะ

...” (TL3) 

“…เคาก็คุยกันนะ... พอคุยกันเสร็จแลวเคาก็แบงงานกัน...แผน

หลักๆ จะไมชัดเจน การคุยกันในทีมก็แบบประสานกันไมคอย

น่ัน แตพอจะมีอะไรทีก็บอกหัวหนาเขาไปชวยหนอย เขาไปพูด

กับเขาก็เหมือนกับยังไมสามารถที่จะดึงสมาชิกใหมา ใหมารวม

ในแนวทางเดียวกันได...” (G34) 

 

4.3.3.3  ผลการปฏิบัติงานของทีมของทีม 3  

ทีม 3 เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวในทีม 3 ใน

ภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลผลิตตํ่าไดนอย ผลผลิตที่ไดยังไมคอยดี แตผลที่ไดก็เปนที่พอใจของคน

ในทีมเพราะไมไดพึ่งสารเคมี ในเร่ืองการเติบโตของแปลงเกษตร พืชผักมีกลวยเปนหลัก คือกลวย

นํ้าหวาที่นําขายได และพืชอ่ืนๆ ที่ไดผลเปนที่ภูมิใจไดแก ถั่วฝกยาว เห็ด พืชผักที่ไดจะข้ึนอยูกับ

แตละชวงฤดูกาลซึ่งบางทีผลผลิตดีก็ไดผลผลิตเยอะ บางชวงแมลงเยอะ เพลี้ยเยอะ นํ้าทวมผลผลิต

ก็จะลดลง และการเลี้ยงสัตวของทีม 3 ยังไมมีเพราะในชวงนํ้าทวมไดยายหมูไปทีม 4 เพื่อทําคอก

หมูใหมจึงยังไมมีการเลี้ยงสัตว ทีม 3 มีผลผลิตที่เปนจุดเดนไดแก ถั่วฝกยาว เห็ด รองลงมาคือพริก 

มะเขือ กลวย ผักใบ ผลผลิตสับเปลี่ยนไปเร่ือยตามฤดูกาล 
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ตารางท่ี 4.15  บันทึกการสังเกตภาคสนามของทีม 3 

 

วันที่สังเกต 4-5 ธันวาคม 2554     เวลาที่สังเกต  08.30 – 09.30 น.  สถานที่ ทีม 3 

กรอบการสังเกต สิ่งท่ีสังเกต หมายเหตุ 

ผลปฏิบัติงานของทีม 

 

ผลผลิต  

แปลงเกษตร 

พืชผักไมคอยมีมากนัก ในทีมยังมีพื้นที่วางอยูหลาย

สวนในบริเวณทีม 3 มีผักบุง กวางตุง เพิ่งกําลังโต

ไมไดมีปริมาณมากนัก มีชะอม ขา กลวย  มีคางตนถั่ว

และคางของพืชอ่ืนสวนมากเปนชวงที่เพิ่งลงปลูก

และพืชยังไมไดเติบโตเต็มที่ 

 

 

การเล้ียงสัตว ไมมีหมูหลุม  

 

 
 

ภาพท่ี 4.14  ทีม 3 
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ภาพท่ี 4.15  แปลงผักบุงและกวางตุงของทีม 3 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  แปลงขาและกลวยของทีม 3 
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ทีม 3 ผูตองขังมีการเรียนรูเร่ือง วิถีชีวิต การเกษตร ปศุสัตวและนํ้ายาเอนกประสงค 

ในเร่ืองวิถีชีวิต ผูตองขังไดเรียนรูเร่ือง การนําสิ่งของตางๆ ที่มีนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด การ

พึ่งตนเอง ความสามัคคีในการอยูรวมกัน มีการรูจักประหยัดมากข้ึน ในเร่ืองการเกษตร ผูตองขังได

เรียนรูเร่ือง ธาตุอาหาร N P K ที่มีอยูในดิน รูคาดิน วัดคาดินวาสภาพดินเปนดินเปร้ียว ดินเค็ม เปน

กรดหรือดาง สามารถแกปญหาไดโดยปรุงดิน ปรับดินกอนจะนําพืชลงปลูกในแปลงเกษตร โดยการ

ทําทุกอยางโดยเนนชีวพันธุคือการนําสิ่งมีชีวิตที่จะเอามาใชกับพืชโดยไมใชสารเคมี มีการ

ประยุกตใชตะแกรงไมแทนตาขายพลาสติกที่ตองซื้อมาทําการปลูกพืชผัก เชน ถั่วฝกยาว บวบ 

เปลี่ยนมาใชตะแกรงไมที่ทีมทําข้ึนเองแลวใชปอกลวยที่มีจากตนกลวยที่มีอยูในทีมใหเกิดประโยชน

แทนการใชเชือกปอ หรือ พลาสติกที่ตองทําการซื้อถือวาเปนการลดรายจายและลดโลกรอนดวยการ

ใชสิ่งของที่มาจากธรรมชาติ มีการเรียนรูในการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ ทํานํ้าสมควันไม ปุยอินทรีย 

แทนการใชปุยเคมี มีการเรียนรูเร่ืองแบงพื้นที่ในการทําการเกษตรตามจํานวนพื้นที่ที่มีอยู มีการ

เรียนรูเร่ืองการซอมบํารุงเคร่ืองจักร การทาบกิ่ง การทําเห็ด มีอาจารยมาสอนผูตองขังใหทําใหปฏิบัติ

ลงมือทําจริง ในเร่ืองการปศุสัตว ผูตองขังไดเรียนรูวิธีการเลี้ยงหมูหลุมและยังไดนําความรูที่ไดรับ

บอกตอแนะนํากับครอบครัวใหทําการเลี้ยงหมูหลุม และไดเรียนรูเร่ืองการทํานํ้ายาเอนกประสงค 

เชน การทําสบู เปนตน ผูตองขังทีม 3 สวนใหญแลวไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายใน

ทีม แตก็มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยนหนาที่ โดยการทํางานสวนใหญจะเปนการหมุนเวียนรดนํ้าพืชผัก

ในแปลงเกษตร ในวันหยุดก็จัดเวรตารางรดนํ้า เวียนกันลงไปวันละ 2 คนคือไปรดนํ้าทั้งหมด คือจะ

ผลัดกันไปตลอด ไมมีการเปลี่ยนหนาที่การทํางาน เชน สมาชิกคนที่ดูแลหมู เลี้ยงหมู ก็จะทําหนาที่

ขนขาวใหหมู เลี้ยงหมูโดยตลอด ไมไดเปลี่ยนใหคนอ่ืนมาดูแล เลี้ยงหมู ขนขาวใหหมู เปนตน 

ทีม 3 ในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีมีการเปลี่ยนแปลง คือใน

การทํางานการเพาะปลูกในแปลงเกษตรจะเร่ิมจากการปรุงดิน มีการปรุงดินกอนทุกคร้ังเพื่อปรับ

ฐานอาหารในดินใหดินมีสภาพดี ซึ่งเมื่อกอนน้ันเมื่อจะทําการปลูกเพาะในแปลงเกษตรในทีมก็ทํา

การขุดหลุมปลูกเลยไมมีการปรุงดินภายหลังไดรับความรูจากอาจารยที่มาสอนในโครงการชีวิถีจะมี

การเตรียมแปลงเตรียมดินตามข้ันตอนที่ไดรับความรูมา  ในสวนตัวของผูตองขังเองมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยเมื่อไดมาเขาโครงการชีววิถีทําใหตัวผูตองขัง เร่ิมรู รูหนาที่ตนเองในการทํางาน 

แบงเปนเวลา ทํางานดานการเกษตรตามที่ไดรับความรูจากเดิมที่ทําอะไรไมเปน จากที่ไมทําอะไรก็

เปลี่ยนมาขยันทํางานมากข้ึน ครอบครัวอบอุนข้ึนญาติสามารถมาเยี่ยมไดอยางใกลชิด ผูตองขังรูสึก

ใจเย็นข้ึนจากเดิมที่เคยเปนคนใจรอน ผูตองขังรูสึกไดวาตนเองมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแตเปนไป

ในทางที่ดี มีความสบายใจมากข้ึน สภาพจิตใจดีข้ึนกวาเกา ไดความคิดในหลายๆ แงมุมทั้งในเร่ือง
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ของการเกษตรและเร่ืองของการอยูรวมกัน มีการเปลี่ยนความคิดที่จะไมตองเดินทางเกาที่ทําผิด

กฎหมายเพราะไดมีความรูและแนวคิดจากการเขาโครงการชีววิถี  

 

ตารางท่ี 4.16  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของผลการปฏิบัติงานของทีม 3 

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

ผลผลิตต่ํา 

(ผลผลิตพืชผักการเลี้ยงสัตว

อยูในระดับตํ่า) 

“...ผลผลิตมันแลวแตเปนบางชวงครับ...บางชวงแมลงเยอะ เพลี้ย

เยอะ ก็หมดไปเร่ือย...” (T3M1) 

“…ยังไมคอยดี…” (TL3) 

“…ผลผลิตตํ่า ไดนอย...” (G34) 

การเรียนรู 

(ผูตองขังไดเรียนรูจาก

โครงการชีววิถีและการอยู

รวมกันเปนทีม) 

“...โห หลายอยางเลย เยอะ ต้ังแตปุยชีวภาพ ปุยหมัก...แบงพื้นที่

สมมติวาเรามีพื้นที่อยูเทาน้ี เราจะทําเทาน้ๆี เราไมตองแบบ เหมือน

ไมรูเร่ืองอะไรแลวปลูกเลยมันไมใชอยางน้ัน...” (T3M1) 

“…เรียนรูเร่ืองการพึ่งตนเอง เรียนรูเร่ืองความสามัคคี ก็รูจัก

ประหยัดข้ึน รูสึกสบายใจ ก็ประมาณน้ีครับ...” (TL3) 

“…ไดต้ังแตหมอดินเลยอะ ก็คือรูต้ังแตวาคุณจะปลูกเน่ียดินคุณมี

ธาตุอาหารอะไรอยูบาง…พอรูคาดินก็ปรุงดินกอนจะปลูกพืช...” 

(G34) 

การเปล่ียนแปลง 

(การเปลี่ยนแปลงของทั้งใน

ทีมและตัวผูตองขังหลังเขา

โครงการชีววิถี) 

“...เปลี่ยนเยอะเลยครับ จากใจรอนน่ีเปนเย็น เปลี่ยนความคิดที่วาเรา

จะไมตองไปเดินทางเกา จากวาตอนน้ีสภาพจิตใจดีไหม ก็ดีขึ้น 

ดีกวาเกา ดีกวา  สบายใจกวา ครับ ดีกวา แลวอีกอยางออกมาที่น่ีเรา

ไดความคิดในหลายๆ แง ในหลายๆ มุม…” (T3M2) 

“...รูสึกวาครอบครัวจะอบอุนข้ึน เพราะวามีการเยี่ยมญาติใกลชิด 

ครอบครัวมาเยี่ยมเราได มีการทํากับขาวรวมกันกิน แตละวันเราก็จะ

มีครัวของใครของมันก็จะชวยกันทํากับขาวกิน...” (TL3) 

“...พอหลังลงไปเน่ีย เคาก็ดูก็เร่ิมเอาทฤษฎีของอาจารยไปเน่ียนะ ก็

เร่ิมปรุงดิน มีการปรุงดินกอนทุกคร้ัง ซึ่งแตกอนปลูกก็ปลูกเลย ขุด

หลุมก็ปลูกเลย...” (G34) 
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จากการศึกษาทีม 3 พบวา ทีม 3 มีองคประกอบของทีมงาน มีผูตองขังจํานวน 7 คน ในเร่ือง

โครงสรางทีม ทีม  3 มีโครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 6 คน ใน

สวนของรองผูนําทีมไดปลอยตัวไปแลวในทีมจึงมีแคผูนําทีมและสมาชิกในทีม ในทีม 3 มีผูนําทีม

คือ TL3 อายุ 26 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ ชิงทรัพย บุกรุก อนาจาร 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ นครราชสีมา และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะ

ผูนํา คือ ผูนําแบบมุงคนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทั้งสมาชิก ผูคุมและเจาหนาที่ ติดตอสื่อสารดี 

พฤติกรรมในการทํางานของผูนําทีมคือเนนพักผอนมากกวาการทํางานอยางจริงจังและไมมีการ

สรางแรงบันดาลใจทําใหการทํางานเปนทีมจึงเปนไปอยางสบายๆ โดยมีผูนําทีมเปนศูนยกลางใน

การทํางานจะเปนผูที่ทําการวางแผน แบงงาน มอบหมายงาน ใหกับสมาชิกในทีมตามแผนงานที่

รวมกันวางไวแตแผนรวมของทีมยังไมชัดเจนมากนักสวนมากแผนงานมักเปนแผนใกลๆ ตัวที่

มองเห็นในทีมการคุยประสานงานกันภายในทีมยังไมดีเทาที่ควร ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกในทีม

ใหมาทํางานใหมารวมในแนวทางเดียวกันได สมาชิกในทีมยังคงมีเปาหมายของตนเองที่ตองการ

อยากทําและในทีม 3 ผูนําทีมไมไดมุงเนนการทํางานมากนักจึงมีการสื่อสารในเร่ืองงานในระดับ

หน่ึงและสมาชิกในทีมก็ไดมีการใหขอมูลปอนกลับกับผูนําทีมในระดับหน่ึงสงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของทีม 3 ในภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลผลิตปริมาณตํ่า เพราะสวนหน่ึงมาจากการที่ผูนํา

ทีมไมไดเนนเร่ืองการทํางานอยางจริงจังและยังไมสามารถทําใหทีมมีการทํางานเปนทีมตามแผน

ของทีมได แตทั้งน้ีผูตองขังไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองของการเกษตร ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับความรูทางการเกษตรเพิ่มเติม สมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การ

ทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน ทําใหทีม 3 มีการเรียนรูอยูในระดับตํ่า 

 

4.3.4 ทีม 4 

การศึกษาทีม 4 ในประเด็นของ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษาไดดังน้ี  

4.3.4.1 ภาวะผูนํา 

ในทีม 4 มีผูนําทีมคือ TL4 อายุ 29 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอน

ตองโทษ คือ ความผิดตอชีวิต ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ พิษณุโลก และมีอาชีพกอนตองโทษคือ 

อาชีพรับจาง จากการสัมภาษณผูนําทีม 4 คือ TL4 สมาชิกในทีม 3 คน ไดแก T4M1 T4M2 T4M3 

และผูคุมที่ดูแลทีม 4 คือ G34 พบวาผูนําทีม 4 มีรูปแบบภาวะผูนําแบบผูนําแบบย่ําแยและแบบ

มอบหมายงานผสมผสานกัน คือ ผูนําทีม 4 ต้ังเปาหมายวางแผนงานมอบหมายงานใหสมาชิกทํา 

แลวแตสมาชิกในทีมจะทําตามหรือไม ถึงแมไมทําตามผูนําทีมก็ปลอยปละละเลย ซึ่งเปนผูนําที่
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ไมไดใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา ผูนําทีม 4 มีลักษณะดานบุคลิกภาพที่ไม

นาเชื่อถือไมเหมาะสมในการเปนผูนํานัก เพราะมีการสื่อสารที่ไมคอยดี พูดจาวกวน ชอบพูดเลนกับ

สมาชิกในทีมและมักมีนิสัยตามใจคนอ่ืนๆ มักไมบังคับสมาชิกในเร่ืองการทํางานในทีม เมื่อมีการ

แบงหนาที่ความรับผิดชอบภายในทีม 4 จะสอบถามความถนัดของสมาชิกคนน้ันๆ กอนวาตองการ

จะทําหนาที่น้ันๆ หรือไมกอนจะมอบหมายหนาที่ เปนผูนําที่ไมมองไกลในเร่ืองงาน ไมเด็ดขาดและ

ขาดความเชื่อมั่นในการเปนผูนําทีม พฤติกรรมทํางานไมไดจริงจังกับการทํางานมากนัก ในการวาง

แผนการทํางานมักไมไดมาจากการวางแผนรวมกันกับสมาชิก ผูนําทีมคิดแผนวางแผนแลวนํามา

เสนอทําใหสมาชิกไมยอมรับทําใหงานที่ออกมาไมเปนแนวทางเดียวกัน ผูนําทีม 4 ไมมีการกระตุน

หรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีม ผูนําทีม 4 มีการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางาน

กําหนดข้ึนเปนแผนใกลตัวจากที่ผูนําทีม ไดมองเห็นรอบทีม แผนงานที่กําหนดแลวจะเขียนไวบน

กระดานไวทบอรดที่มีอยูในทีม เมื่อเวลาทํางานตามแผนงานจะทํางานใหญกอนโดยชวยกันทําให

เสร็จภายในอาทิตยน้ันๆ  สวนงานเล็กๆ จะชวยกันเก็บตกทําใหเรียนรอยในภายหลัง หาก

นอกเหนือจากเร่ืองแผนงานที่ทีมไดดําเนินการแลวน้ัน ผูนําทีมไมไดหวัง ไมไดคิดถึงจุดมุงหมายอ่ืน

เลย ผูนําทีมทําเพียงแคในแผนงานที่ตองทําเทาน้ัน 

 

ตารางท่ี 4.17  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบผูนําแบบย่ําแยและแบบ 

                       มอบหมายงานของผูนําทีม 4  

 

รูปแบบภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนําแบบยํ่าแย 

(ผูนําที่ไมใหความสําคัญทั้งดาน

งานและสังคม ขาดภาวะผูนํา) 

“...อยากใหทําอันโนนกอนอันน้ีกอนแบบน้ี แตสวนใหญก็ไม

มีใครทําตาม คือมัน ไมใชครับ คือมันไมเปนไปตามแผนที่ตก

ลง สมมติวาเชาเราตกลงกันวาเราจะทําอันน้ีเราก็จะเขียนแผน 

ใสบอรดไววาจะทําแบบน้ๆี แลวพอถึงเวลาจริงๆ เขาไปทํา

อยางอ่ืน ก็เลยไมรูวาจะเขียนแผนทําไม...” (T4M3) 

“...ไมเหมาะกับการเปนผูนํามากกวา เพราะวาเปนคนที่พูด

อะไรไมคอยจะเด็ดขาด ในสายตาคนอ่ืนดูเหมือนวาจะวกวน

มา ทําใหคนอ่ืนเชื่อถืออะไรไดยาก…” (TL4)  

“…คิดแผนอะไรมา ถาเราไมไปน่ันมันก็ยังงั้นแหละ...เราเองก็

ตองไปคอยกระตุนเขา…ตองลงดูบอยๆ เราก็ตองลงไป ตองไป

บอก...” (G34) 
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ตารางท่ี 4.18  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบผูนําแบบมอบหมายงานของ 

                       ผูนําทีม 4  

 

รูปแบบภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนํามอบหมายงาน 

(พฤติกรรมที่มุงงานตํ่า มุง

ความสัมพันธตํ่า ผูนําจะให

ทิศทางชี้นําและใหการ

สนับสนุนนอยที่สุด ใหสมาชิก

ทํางานสําเร็จดวยตนเอง) 

“…ผูนําเขาเขียนแผนคนเดียวเลย แลวสมาชิกจะทําไมทําก็

แลวแต...”  (T4M3) 

“...แบงงานกันคนไหนจะรับผิดชอบกันตรงไหน…คนไหนเขา

ไมคอยรับฟงเราก็จะไมอะไรมากปลอยเขา…”  (TL4) 

“...เคาก็ทํา แตถามวาลงเต็มไหมเต็มรอยไหมมันไมเต็มรอย ทํา

เพื่อใหดู ใหดูใหแคดูหรือเพื่อใหแคดูไมนาเกลียด…” (G34) 

 

4.3.4.2  การทํางานเปนทีมของทีม 4 

ทีม 4 องคประกอบของทีมงาน มีทั้งหมดจํานวน 6 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม  4 

มีโครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คน สวนรองผูนําทีมปลอยตัวไป

แลว ดังภาพที่ 4.17 แสดงโครงสรางทีม 4 มีการแบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะแบงหนาที่ทํางานตาม

ความสมัครใจของสมาชิก หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันและจะมารุมชวยกันทํา งานที่ใหญๆ แลวคอย

แยกยายไปทําตามหนาที่ตนเองที่ไดรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองทําไดแก การรดนํ้าพืชผัก การ

ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17  แสดงโครงสรางทีม 4 

 

ทีม 4 

ผูนําทีม 4 

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  
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การรดนํ้าพืชผักในทีม 4 ในตอนเชาจะมีการแยกกันรดนํ้าตามที่ตนเองรับผิดชอบ

แบงเปนผูนําทีมจะรดนํ้าเห็ดและบวบ สวนที่เหลืออีก 5 คนจะแบงเปนสมาชิก 2 คนที่ดูแลดานหลัง

ของทีมดูแลแปลงผักสวนครัว สมาชิก 3 คนดูแลแปลงผักที่ปลูกทั้งดานหนาและดานขางของทีม 

และในวันเสารอาทิตยก็จะจัดเวรรดนํ้าวันละ 2 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป การปลูกพืชในทีม 4  

จะมีการชวยกันทําแปลงพืชผักหรืองานใหญๆ ในทีมจะมารุมชวยกันทําใหเสร็จเปนงานๆ ไป  หรือ

ถาไมไดมาชวยกันก็จะแบงคนทํางานเปนชุดๆ ชุดละ 3 คน เชน 3 คนชวยกันปลูกผัก  3 คนชวยกัน

ทําน่ังรานผัก 3 คน ชวยกันถากหญา เปนตน ซึ่งจะแบงกันทําแตลักษณะงานที่มีในขณะน้ัน พืชผักที่

ปลูกไดแก ถั่วฝกยาว เห็ด บวบ กลวย มะละกอ พริก และสรอยทอง เปนตน การเลี้ยงสัตว ในทีม 4 

มีการเลี้ยงหมูหลุมและปลานิล โดยหมูหลุมผูนําทีมจะเปนผูที่ดูแลและใหอาหาร สวนปลานิลที่มีอยู

บางเล็กนอยในขณะน้ันสมาชิกในทีมก็ชวยกันดูแล 

ทีม 4  มีแนวทางในการทํางานรวมกันโดยจะมีการคุยกันภายในทีมแตไมไดคุยกัน

มากเทาที่ควร แลวแบงงานกัน ผูนําทีมจะคอยชี้แจงเร่ืองงานใหสมาชิกในทีมไดทราบ ในเร่ืองของ

การวางแผนรวมกันทํางานน้ัน ในทีมยังมีการตางคนตางคิด ความคิดยังไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ความสามัคคีในทีมยังไมมากพอที่จะทําใหทุกคนในทีมคิดแผนวางแผนไปในแนวทางเดียวกันได 

เวลาทํางานเปนทีมยังไมเปนทีมจริงๆ โดยในทีมจะแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายละ 3 คน คือฝายแรกที่

ทํางานดีจํานวน 3 คน และฝายที่สองอีกจํานวน 3 คนซึ่งรวมถึงผูนําทีมดวยไมไดมุงเนนการทํางาน

เทาฝายแรก นอกจากน้ันผูนําทีม 4 จะมีการแบงงานโดยใชความสมัครใจของสมาชิกเปนหลักใน

การแบงงานตามแผนงานที่วางไววาสมาชิกคนใดจะทําอะไรก็เลือกไดและผูนําทีมจะไมตามไป

บังคับวาจะทําหรือไม 
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ภาพท่ี 4.18  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 4 

 

จากภาพที่ 4.18   แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 4 พบวา โดยในทีมจะแบงเปน 2 

ฝาย คือ ฝายละ 3 คน คือฝายแรกที่ทํางานดีจํานวน 3 คนฝายน้ีจะพอมีความรูทางการเกษตรอยูบาง

และรวมกลุมกันทํางานตามที่คิด และฝายที่สองอีกจํานวน 3 คนซึ่งรวมถึงผูนําทีมดวยโดยการ

ทํางานฝายน้ียังไมจริงจังกับการทํางานเทาฝายแรก ในทีมยังมีการตางคนตางคิด ความคิดยังไมเปน

อันหน่ึงอันเดียวกัน ความสามัคคีในทีมยังไมมากพอที่จะทําใหทุกคนในทีมคิดแผนวางแผนไปใน

แนวทางเดียวกันได เวลาทํางานเปนทีมยังไมเปนทีมจริงๆ แตก็ยังคงมีความสัมพันธที่ดีไมได

ทะเลาะเบาะแวงกัน สามารถที่จะคุยกันได แตละฝายก็จะทํางานตามฝายที่ตนเองอยากทําโดยไม

คอยไดทําตามแผนรวมมากนัก การแบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะแบงหนาที่ทํางานตามความสมัคร

ใจของสมาชิก หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันและจะมารุมชวยกันทํา งานที่ใหญๆ แลวคอยแยกยายไปทํา

ตามหนาที่ตนเองที่ไดรับผิดชอบ 

 

 

 

 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก ผูนําทีม 
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ตารางท่ี 4.19  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของการทํางานเปนทีมในเร่ืองการสื่อสารและความผูกพัน 

                       ของทีม 4 

 

การทํางานเปนทีม คําสัมภาษณ 

การสื่อสาร 

(การสื่อสารที่ดีจะชวยทําให

ทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตอง

มีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน) 

“...สวนมากก็คุยกันไมคอยเยอะหรอกเพราะรูกันแลว...” (T4M2) 

“…ก็ เราแคคอยชี้แจงเทาน้ันแหละ แลวเขาก็จะคอยทําจุดที่เขา

จะตองทําเทาน้ันเอง ก็เหมือนวาเราพูดไดแตวาเราก็จะไปชี้แจง

อะไรใหเขาฟงไมไดมากกวา…” (TL4) 

“...เคาก็คุยกันนะครับ พอคุยกันเสร็จแลวเคาก็แบงงานกันดวย

ความสมัครใจเปนหลัก...” (G34) 

ความผูกพัน 

(สมาชิกจะทําอะไรที่ชวยให

ทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามัคคีกัน

และความผูกพันกันใน

ทีมงานเปนสําคัญ) 

“ก็เลน คุยลอกันหมดไมเคยมีทะเลาะเบาะแวงกัน” (T4M1) 

“...ยังไมมีความสามัคคีของทีมพอสมควร ตรงจุดน้ี  แตก็ไป

พอสมควรเร่ืองปลูกผักปลูกอะไรก็ชวยกันอยู คือตําแหนงผูนํา

ทีมจริงๆ ก็ไมไดเอาหรอก แตวาพวกโยนใหไมมีใครเอาแลวเรา

ก็แกไมอยากจะรับก็แกไมได...” (TL4) 

“...คุยกัน แตวางานไมไปดวยกัน ไมทะเลาะกัน ไมขัดแยงกัน แต

ตางคนตางทํา...” (G34) 

 

4.3.4.3 ผลการปฏิบัติงานของทีมของทีม 4  

ทีม 4 เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตว ในภาพรวมผลผลิต

ที่ไดมีนอยไมคอยไดผลผลิตเทาไหรนัก การเติบโตของแปลงเกษตร พืชที่ปลูก ไดแกพวก กลวย 

เห็ด ถั่วฝกยาว ถั่วมวง บวบ ผักบุง ผักใบ เปนตน ซึ่งพืชในแปลงเกษตรไมคอยมีความหลากหลายมี

ผลผลิตบางประปราย และแปลงกลวยก็เปนสวนที่มีมาต้ังแตรุนแรกที่ทําการปลูกไวทําใหในทีม

ไดผลผลิตจากแปลงกลวยนํามาจําหนายแตผลผลิตที่ออกมายังไมคอยสวยนักยังมีสวนที่แคระแกร็น 

บาง และยังใชพื้นที่ไดไมเต็มที่ มีพื้นที่วาง บาง ยังไมไดทําการปลูกพืชใหเต็มพื้นที่ที่ทีมได

รับผิดชอบอยู  ในแปลงเกษตรก็ประสบปญหาเร่ืองของเพลี้ยที่ลงถั่วฝกยาว ถั่วมวง หรือผักอ่ืนๆ ทํา
ใหผลผลิตที่ไดมีจํานวนลดลง ถึงแมวาจะทําการใชสารสกัดฉีดไลแมลงยังมีเพลี้ยอยู  และปญหา

เร่ืองดินไมดีที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช ในสวนของผักบุงจะเปนพืชที่ปลูกแลวไดทุน

คืนดีกวาพืชชนิดอ่ืนๆ การเลี้ยงสัตวในทีม 4 มีการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูใชหมูปาเปนหมู

หลุม หมูหลุมก็คือจะอาศัยมูลของมันข้ึนมาเปนปุยเพื่อใชประโยชนตอในแปลงเกษตร สา เหตุที่ใช
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หมูปาเพราะวาหมูปาทน ทนกับยุง กับแมลงที่มากัด ไมตองดูแลมาก ลูกก็ดก และหมูที่เลี้ยงก็มีการ

เติบโตดี  สวนการเลี้ยงไกทีม 4 เคยนํามาเลี้ยงแตเลี้ยงไมไดเน่ืองจากมีปญหามีสุนัขรอบนอกเขามา

กัดไกที่เลี้ยงไวจนหมด ในเร่ืองการเลี้ยงปลามีปลานิลแดง 

ทีม 4 มีผลผลิตที่เปนจุดเดนคือ กลวยและเห็ด กลวยน้ันเปนผลผลิตที่ออกมาอยาง

ตอเน่ืองจากรุนหน่ึงที่ไดทําการปลูกไวในทีม 4 และไดเก็บผลผลิตนํามาขาย สวนเห็ดน่ีทีม 4 ไดทํา

การเพาะเห็ดแลวไดผลผลิตที่มีออกมาจําหนายไดทุกวันในชวงแรกๆ ของการเพาะจะไดจํานวนมาก

หนอยหลังๆ จํานวนก็ไดลดลง แตก็ถือวาเห็ดเปนพืชที่มีออกมาจําหนายไดเร่ือยๆ 

 

ตารางท่ี 4.20  บันทึกการสังเกตภาคสนามของทีม 4 

 

วันที่สังเกต 4-5 ธันวาคม 2554     เวลาที่สังเกต  08.30 – 09.30 น.  สถานที่ ทีม 4 

กรอบการสังเกต สิ่งท่ีสังเกต หมายเหตุ 

ผลปฏิบัติงานของทีม 

 

ผลผลิต  

แปลงเกษตร 

มีสวนกลวยที่รุน 1 ปลูกไว แตผลผลิตยังไมคอยสวย 

กลวยยังมีสวนแคระแกร็น ยังใชพื้นที่ไดไมเต็มที่ มี

พื้นที่วางๆ บาง มีโรงเพาะเห็ดกระบะเพาะพันธุผัก

พวกคะนา ผักกาด และชะอมที่กําลังใสถุงดํา พืชผัก

ไมคอยหลากหลาย มีผลผลิตบาง ประปราย 

 

 

การเล้ียงสัตว เลี้ยงหมูหลุม สัตวอ่ืนๆไมคอยมี 
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ภาพท่ี 4.19  แปลงกลวยของทีม 4 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20  โรงเพาะเห็ดของทีม 4 
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ภาพท่ี 4.21  ทีม 4 

  

 
 

ภาพท่ี 4.22  การเลี้ยงหมูหลุมของทีม 4 
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ทีม 4 ผูตองขังมีการเรียนรูเร่ือง วิถีชีวิต การเกษตร และการประมงในเร่ืองวิถีชีวิต 

ผูตองขังไดเรียนรูเร่ืองการประหยัดกินประหยัดใช ประหยัดเร่ืองการใชจาย การวางแผนชีวิตของ

ตัวผูตองขังที่แตเดิมใชชีวิตแบบไมมองถึงอนาคต แตไดเรียนรูแลววาควรคิดถึงสิ่งที่อยูขางหนา

มองถึงอนาคตวาเมื่อออกไปแลวจะสามารถทําอะไรไดบางมากนอยแคไหนมีแผนการสําหรับชีวิต

มากข้ึน เรียนรูเร่ืองความสามัคคีเมื่อตองทํางานเปนทีมหรือแมแตการอยูรวมกัน เรียนรูเร่ืองการ    

รียูสคือการนําสิ่งที่ใชแลวนํากลับมาใชอีก เชน การนําถุงดําที่นํามาใชแลวกลับไปใชอีกคือนํามาใช

ตอ หรือการใชประโยชนจากตนกลวยที่นําเอาหยวกกลวยมาเลี้ยงหมู ดีกวาฟนตนกลวยที่ออกลูก

แลวทิ้งไปโดยเปลาประโยชน   ในการเกษตรเรียนรูเร่ืองการทํานํ้าหมัก การฉีดนํ้าหมักทางใบพืชที่

พืชสามารถดูดซึมไดเร็วกวาการรดใหดูดซึมทางราก เรียนรูเร่ืองการนํามาประยุกตใชในชีวิต 

ประจําวัน เรียนรูเร่ืองวิธีการปลูกพืช วิธีการปองกัน วิธีการดูแลรักษา เรียนรูเร่ืองดิน สภาพดินวาดิน

มีสภาพเปนกรด ดาง หรือขาดธาตุอาหารชนิดใด เรียนรูเร่ืองการปลูกพืช เชน ฟกแฟงวาตองทําการ

ปลูกแบบไมฝงเมล็ดใหอยูลึกเกินไป เอาฟางมากลบใหความชื้นเพื่อใหเมล็ดสามารถเติบโตเปนตน

ไดงายข้ึน เรียนรูเร่ืองการทํานา เปนตน ในเร่ืองการประมง ก็ไดเรียนรูเร่ืองการเลี้ยงปลา ผูตองขังทีม 

4 สวนใหญแลวไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายในทีมสมาชิกสวนที่ไมเปลี่ยนหนาที่ก็จะ

ทําหนาที่เดิม โดยการทํางานสวนใหญจะเปนการชวยกัน หมุนเวียนรดนํ้าพืชผักในแปลงเกษตร ใน

วันหยุดก็จัดเวรตารางรดนํ้า เวียนกันลงไปวันละ 2 คนคือไปรดนํ้าทั้งหมด คือจะผลัดกันไปตลอด 

ทีม แตในทีม 4 ก็มีสมาชิกสวนที่มีการเปลี่ยนหนาที่ที่ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การทํางาน เชน ผูนํา

ทีมกอนหนาน้ีมีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองเลี้ยงหมูและคอยดูแลเร่ืองการปลูกผัก ตอมาชวยปรุงดินและ

เพาะผัก หรือสมาชิกคนหน่ึงเคยมีหนาที่รับผิดชอบเร่ืองปลูกผักตอมาก็ไปทํานํ้าหมักไวใชเองใน

แปลงผัก ชวยผูนําทีมเขาปลูกบวบ ดายหญา เปนตน 

ทีม 4 ในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตมีการ

เปลี่ยนแปลง คือการทํางานในทีมผูตองขังมีการปรับตัวทํางานไดนานข้ึน จากใหมๆ เมื่อผูตองขังลง

ไปทํางานสักพักก็จะข้ึนเร็วอะไรเร็ว เดินข้ึนอะไรมาอยางน้ีตลอด ชวงหลังๆ ก็คือถึงเวลาก็ข้ึน เวลา

การทําอยูในแปลงก็จะเยอะข้ึน ในทีมมีการคุยกัน ปรึกษากัน ฟงเขาฟงเรา เขาใจกันมากข้ึน ไมเกี่ยง

กันเร่ืองการทํางานเมื่อกอนตอนมาแรกๆ สมาชิกในทีมตางคนตางทําไมสนใจสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน

ทีม ทําใหผลงานที่เกิดข้ึนไมเปนรูปเปนรางตอมาผูคุมซึ่งทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงจึงไดแนะนําใหทํางาน

ตองทํากันดวยความสามัคคีชวยกันผลงานที่เกิดข้ึนจึงดีกวาเดิม เมื่อมาอยูรวมกันเปนทีมก็มีการ

เปลี่ยนแปลงในการวางตัว การใชอารมณเมื่อตองอยูดวยกันเพื่อลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน 

ในสวนของตัวผูตองขังเองภายหลังจากที่เขาโครงการชีววิถีแลวมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก เร่ือง

ทัศนคติของผูตองขัง  มีความคิดมากข้ึน ใจเย็นลงจากเดิมที่ใจรอน ในเร่ืองการใชจายรูจักที่จะ
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ประหยัดเงินเร่ืองการใชจาย การทําของใชเองในครัวเรือนเพื่อลดรายจาย รูหนาที่ของตนเอง ขยัน

อดทนทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ ผูตองขังมีความรูในการทําเกษตรเพิ่มข้ึน ทํางานเกษตร 

เชน การปลูกผักสามารถทําไดดีข้ึนและสามารถนําความรูที่ไดกลับไปใชไดภายหลังพนโทษ 

 

ตารางท่ี 4.21  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของผลการปฏิบัติงานของทีม 4 

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

ผลผลิตต่ํา 

(ผลผลิตพืชผักการเลี้ยงสัตว

อยูในระดับตํ่า) 

“…ตอนน้ีก็ไมคอยดี นํ้าทวม ก็เลยไมคอยมีผลผลิต …” (T4M1) 

“...ผลผลิตตอนน้ีก็คือวาไดนอยมากๆ …” (TL4) 

“…ตํ่า คือเราก็ตองลงดูบอยๆ เราก็ตองลงไป ตองไปบอก …” 

(G34) 

การเรียนรู 

(ผูตองขังไดเรียนรูจาก

โครงการชีววิถีและการอยู

รวมกันเปนทีม) 

“…รูวิธีการปลูก วิธีการปองกัน วิธีการดูแล อยูขางนอกก็ไมเคย

ปลูก อยูน่ีไดเรียนรูอะไรหลายอยาง อยูน่ีดินมันเปนสภาพดิน

อยางไหนก็รูเร่ืองเกษตร เร่ืองดิน...วิธีปลูกผัก …” (T4M2) 

“…การประยุกตใชกับการใชชีวิตประจําวัน…” (TL4) 

“…การรียูส...พวกกลวยก็ดี เร่ืองของถุงดําที่เราเอามาใชแลวใช

อีก ...ประโยชนจากตนกลวย …” (G34) 

การเปล่ียนแปลง 

(การเปลี่ยนแปลงของทั้งใน

ทีมและตัวผูตองขังหลังเขา

โครงการชีววิถี) 

“…รูจักการอดทนดวยหลักการปลูก รูวาเรามีหนาที่อะไร…ขยัน

อดทนวาตองทําใหเสร็จนะ …” (T4M2) 

“…ทัศนคติ และเร่ืองของการวางตัวพอสมควร การใชอารมณอะไร

อยางน้ีมากกวา  …มีความคิดมากข้ึนคือทําใหใจเย็นลงตรงจุดน้ี

มากกวา…” (TL4) 

“…เคาปรับตัว จากใหมๆ ที่เราดูอะนะ กับเด๋ียวน้ี ยิ่งอยูมันก็ยิ่งเขม

ข้ึน ปรับไดเยอะข้ึน ลงทํางานอะไรก็แบบนานข้ึน จากใหมๆ ลงไป

สักพักก็จะข้ึนเร็วอะไรเร็ว เดินข้ึนอะไรมาอยางน้ีตลอด ชวงหลังๆ 

ก็คือถึงเวลาก็ข้ึน...เวลาการทําอยูในแปลงก็จะเยอะข้ึน …” (G34) 

 

จากการศึกษาทีม 4 พบวาทีม 4 องคประกอบของทีมงาน มีทั้งหมดจํานวน 6 คน ในเร่ือง

โครงสรางทีม ทีม 4 มีโครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คน สวน

รองผูนําทีมปลอยตัวไปแลวโดยผูนําทีม 4 คือ TL4 อายุ 29 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดี
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กอนตองโทษ คือ ความผิดตอชีวิต ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ พิษณุโลก และมีอาชีพกอนตองโทษ

คือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบย่ําแยผสมสานกับผูนําแบบมอบหมายงานซึ่งเปน

ผูนําที่ไมไดใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา ผูนําทีม 4 มีลักษณะบุคลิกภาพไม

นาเชื่อถือไมเหมาะสมในการเปนผูนําทีมเพราะมี การสื่อสารที่ไมคอยดีเทาที่ควร โดยในทีมจะ

แบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายละ 3 คน คือฝายแรกที่ทํางานดีจํานวน 3 คนฝายน้ีจะพอมีความรูทาง

การเกษตรอยูบางและรวมกลุมกันทํางานตามที่คิด และฝายที่สองอีกจํานวน 3 คนซึ่งรวมถึงผูนําทีม

ดวยโดยการทํางานฝายน้ียังไมจริงจังกับการทํางานเทาฝายแรก ในทีมยังมีการตางคนตางคิด 

ความคิดยังไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ความสามัคคีในทีมยังไมมากพอที่จะทําใหทุกคนในทีมคิด

แผนวางแผนไปในแนวทางเดียวกันได เวลาทํางานเปนทีมยังไมเปนทีมจริงๆ แตก็ยังคงมี

ความสัมพันธที่ดีไมไดทะเลาะเบาะแวงกัน สามารถที่จะคุยกันได แตละฝายก็จะทํางานตามฝายที่

ตนเองอยากทําโดยไมคอยไดทําตามแผนรวมของทีมมากนัก การแบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะแบง

หนาที่ทํางานตามความสมัครใจของสมาชิก หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันและจะมารุมชวยกันทํา งานที่

ใหญๆ แลวคอยแยกยายไปทําตามหนาที่ตนเองที่ไดรับผิดชอบสงผลไปถึงผลการปฏิบัติงานของทีม

ภาพรวมผลผลิตมีปริมาณตํ่า การเรียนรูในระดับตํ่าเพราะสมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การ

ทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน แตมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปรับตัวในการทํางานลง

แปลงเกษตรไดนานข้ึน 

 

4.3.5  ทีม 5 

การศึกษาทีม 5 ในประเด็นของ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการศึกษาสามารถรายงานผลการศึกษาไดดังน้ี  

4.3.5.1  ภาวะผูนํา 

ในทีม 5 มีผูนําทีมคือ TL5 อายุ 31 ป การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

คดีกอนตองโทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพ

กอนตองโทษคือ อาชีพขายอาหารตามสั่ง จากการสัมภาษณผูนําทีม 5 คือ TL5 สมาชิกในทีม 3 คน 

ไดแก T5M1 T5M2 T5M3 และผูคุมที่ดูแลทีม 5 คือ G5 พบวาผูนําทีม 5 มีรูปแบบภาวะผูนําแบบ

ผูนําแบบมุงคนและแบบพบกันคร่ึงทางผสมผสานกัน โดยมีลักษณะเนนการใหการสนับสนุน 

กระตุนใหสมาชิกสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและการตัดสินใจในการทํางาน มีความไววางใจ 

เคารพสมาชิกในทีม ใหความอบอุนหวงใยและมีลักษณะประนีประนอมมีเปาหมายในงานและ

บุคคลระดับปานกลาง ผูนําทีม 5 มีมนุษยสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ไดแก การเปนคนเขากับคนอ่ืนไดงาย 

สนุกสนานเฮฮา ไมถือตัว ไมขัดแยง รูจักโอนออนและไกลเกลี่ย ออมชอมเมื่อมีการตอรองกัน
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ภายในทีมสามารถจัดการตกลงกันได ในเร่ืองงานจะไมสั่งใหใครทําอะไรแตจะแบงงานแลวสมาชิก

จะรูหนาที่ของตนเองวาตองทําอะไร เขากับคนอ่ืนๆ ไดดี ทั้งกับสมาชิกในทีมตนเองและกับทีมอ่ืนๆ 

ไมเอาเปรียบซึ่งกันและกันภายในทีม วางตัวไมเหมือนเปนหัวหนาแตวางตัวโดยสั่งงานเหมือนเปน

สมาชิกคนหน่ึงในทีมที่ตองทํางานเหมือนสมาชิกคนอ่ืนๆ แต มีจุดดอยคือเร่ืองการทํางานไมเกง ไม

มีความรูความถนัดทางดานภาคเกษตรกรรม เพราะพื้นเดิมทางดานอาชีพและความเปนอยูไมมีการ

ทํางานทางดานเกษตรจึงทําใหเวลาทํางานดานเกษตรจึงไมดีเทาที่ควรแตก็ไดมีความพยายามที่จะ

ปรับตนเองใหมีความรูและทํางานใหดีข้ึน ผูนําทีมมีพฤติกรรมการทํางานเปนผูนําทีมที่ถอยทีถอย

อาศัยโดยจะไมบังคับ ไมมาจ้ีมาไชสมาชิกใหทํางานเมื่อประชุมกันในทีม สมาชิกสามารถโตแยงได

เมื่อมีความเห็นหรือขอสรุปที่ไมตรงกันผูนําจะรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกที่นําเสนอและหา

ขอตกลงไกลเกลี่ยรอมชอมกันในทีมใหพอใจทุกฝาย ผูนําทีมสามารถทํางานไดทุกตําแหนงทุกจุด 

ไมเกี่ยงงาน อีกทั้งยังชวยสมาชิกทํางานอีกดวย ทํางานในสิ่งที่สมาชิกคนอ่ืนๆ ไมทํา เพราะตองการ

ใหงานของทีมสามารถดําเนินไปไดดวยดี เปนตัวแทนสมาชิกคอยติดตอประสานงานเร่ืองตางในทีม 

สวนในเร่ืองทักษะการทํางานของผูนําที่ใชทํางานไมไดใชทักษะอะไรมากเปนการทํางานทั่วๆ ไป 

ผูนําทีม 5 ไมมีการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีม แตมีการกระตุนสมาชิกในทีมในเร่ือง

ของการทํางานใหสมาชิกในทีมทํางานใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนดและใหผลงานที่เกิดข้ึนดีเทากับ

ทีมอ่ืนๆ  หรือดีกวา โดยการกระตุนที่ผูนําทีมมีคือใชวิธีการพูดซึ่งรูจักใชคําพูดที่ดีและเหมาะสมกับ

สมาชิกเพื่อใหสมาชิกรูสึกวาตองทําใหเสร็จและทันตามเวลา  การทํางานรวมกันระหวางผูนําทีมกับ

สมาชิกในทีมจะมีการแบงงานกันทําโดยกอนทํางานผูนําทีมจะถามความถนัดของสมาชิกในทีมและ

ตกลงแบงงานกันตามความถนัดและพึงพอใจของสมาชิก ผูนําทีม 5 มีหนาที่หลักเปนคนคอย

ประสานงานภายในทีม สวนในเร่ืองการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางาน 5 น้ัน สวนมาก

เกิดข้ึนจากสมาชิกภายในทีมรวมกันกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางานของทีม 5 โดย

สมาชิกจะเปนคนนําเสนอแผนงาน ทิศทางการทํางานเพราะมีสมาชิกที่มีความรูความสามารถดาน

การเกษตรมากอนหลายๆ คน ซึ่งตัวผูนําทีมไมมีความรูหรือประสบการณดานการเกษตรมากอนเลย 

ดังน้ันจึงมีการวางแผนกําหนดเปาหมายคนละรูปแบบตามแตสมาชิกจะนําเสนอ ในการกําหนด

แผนกงานก็จะมีบางแตไมมากนักจะมีการวางแผนเมื่อไดรับเมล็ดผักมาปลูก  
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ตารางท่ี 4.22  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนและแบบพบกันคร่ึงทาง 

                       ผสมผสานของผูนําทีม 5 

  

รูปแบบภาวะผูนํา คําสัมภาษณ 

ผูนําแบบมุงคน 

(ผูนํามีพฤติกรรมเนนการใหการ

สนับสนุน กระตุนผูตามใหมี

สวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

และตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางาน 

ใหความอบอุน หวงใย) 

“…เขาจะเปนคนกําหนดข้ึนมาแลวเราจะเห็นดวยไมเห็นดวยก็

ถกกันอีกทีหน่ึง …” (T5M3) 

“…เปนคนสบายๆ ชอบไมเอาเปรียบ ไมเอารัดเอาเปรียบกันซึ่ง

กันและกัน เปนกันเองแบบมีอะไรปรึกษากันคุยกัน แลวก็รับ

ฟงความคิดเห็นของทุกๆ คนในทีม…” (TL5) 

“…สวนมากจะรวมกันมากกวาเพราะวา พวกสมาชิกจะมี

ความรูเร่ืองน้ีเร่ืองภาคเกษตรอะวาทําอะไรกอนเร่ิมทําอะไร จะ

ปลูกอะไรกอน…” (G5) 

ผูนําแบบพบกันคร่ึงทาง 

(ผูนําจะมีลักษณะ

ประนีประนอม มีเปาหมายใน

งานและบุคคลระดับปานกลาง) 

“…เหมือนอยูรวมกัน ดวยแบบวาไมมีปญหากันไรในการอยู

รวมกัน คือหนักนิดเบาหนอยก็ถอยทีถอยอาศัยกัน …” 

(T5M1) 

“…จะคอยๆ พูดวาแบบทํากันแบบกระตุนใหกับสมาชิกในทีม 

อยากใหชวยกันทําเหน่ือยก็พักไมอยากใหแบบเหมือนไม

บังคับอะไรแบบน้ี ใครไหวก็ทําอะไรอยางน้ี ไมตองหักโหม

ในการทํางาน ทําใหสบายๆ…” (TL5) 

“…เปนคนที่โอนออน...บางทีสมาชิกเถียงมั่งอะไรมั่งก็น่ันกัน

ไป…เปนคนที่ไกลเกลี่ย รูๆ จัก อะไรอะ รูจักออมชอมอะไรอะ

...อยูกันแบบถอยทีถอยอาศัย …” (G5) 

 

4.3.5.2  การทํางานเปนทีมของทีม 5 

ทีม 5 มีองคประกอบของทีมงาน จํานวนคนในทีม 5 มีทั้งหมดจํานวน 10 คน ใน

เร่ืองโครงสรางทีม ทีม 5 มีโครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปน

สมาชิกจํานวน 8 คน การแบงงานกันทําโดยแบงตามงานที่มีในทีมผูนําทีมจะใหทํางานตามความรู

ของสมาชิกแตละคนเปนหลัก ตามความถนัด ตามความสมัครใจของสมาชิกในทีมไมไดบังคับวา

จะตองทํา ในงานที่ใหญ ในทีมก็จะมารุมชวยกันทําใหเสร็จ เมื่อเสร็จแลวแตละคนก็จะแบงอีกที
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หน่ึงวาใหใครรับผิดชอบแลวแยกยายไปประจําอยูที่ตําแหนงของตนที่ไดรับมอบหมาย ลักษณะงาน

ที่ตองทําไดแก การรดนํ้าพืชผัก การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.23  แสดงโครงสรางทีม 5 

    

การรดนํ้าพืชผักในทีม 5 จะชวยกันรดนํ้าตามความสมัครใจของสมาชิกสวนมากก็จะ

ทําการรดนํ้าเชา-เย็น การปลูกพืชในทีม 5 จะทําการแบงโซนดูแลพืชผักเปนโซน โซนละ 3-4 คน 

คือโซนดานลางและโซนดานบน หากงานน้ันๆ มีจํานวนมากก็จะแบงเปนโซนละ 4 คน ไดแก 

แปลงผักหนา แปลงทุงนา 1 คน แปลงหนาบอปลา 1 คน โซนหลัง 3-4 คน โซนขางบอกบ 1 คน 

ดูแลปลูกสวนดอกไมประดับ 1 คน รดนํ้าเห็ด 1 คน พืชผักที่ทีม 5 ปลูก ไดแก ถั่วฝกยาว คะนา ผักชี 

มะระจีน ผักกาด ฟกแฟง สับประรด เปนตน ใน 2-3 เดือน ก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนพืชที่ทําการ

เพาะปลูก การเลี้ยงสัตวในทีม 5 มีการเลี้ยงปลา ไก หมูหลุม เปนตน การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยงปลาน้ี

จะมีสมาชิกในทีมที่ทําหนาที่ดูแลประจํา แลวงานดานอ่ืนๆ ของสมาชิกคนที่ดูแลสัตวเลี้ยงน้ีจะ

ลดหลั่นนอยลงไป 

ทีม 5 มีแนวทางในการทํางานรวมกัน มีการสื่อสารภายในทีมโดยผูนําทีมจะมีการ

ถามความคิดเห็นของสมาชิกในทีมวามีความคิดเห็นในเร่ืองงาน แผนงาน การแบงหนาที่ภายในทีม

อยางไร มีความพอใจ เต็มใจ สมัครใจที่จะทําหนาที่น้ันๆ หรือไม ในบางคร้ังก็จะมีสมาชิกที่ขออาสา

ทําหนาที่น้ันๆ หากไมมีใครขออาสาก็จะทําการมอบหมายงานให มีการปรึกษาหารือเร่ืองการทํางาน

ภายในทีมวาจะทําอยางไร แนวทางใด ในบางทีจะปรึกษาผานผูคุมดวยเพื่อขอคําแนะนําจากผูคุม 

โดยตัวผูนําทีมจะมีหนาที่หลักในการเปนสื่อกลางในการทํางานรวมกันไมไดเนนในการนําทีมแต

ทีม 5 

ผูนําทีม 5 

รองผูนําทีม  

สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  สมาชิก  
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เนนในการเปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางสมาชิกในทีม ผูคุมและเจาหนาที่ใหการทํางาน

ของทีม 5 สามารถดําเนินไปไดดวยดีเพราะสมาชิกในทีมหลายๆ คน มีความสามารถทางดาน

การเกษตรที่มีความชํานาญในแตละเร่ืองก็จะข้ึนมานําทีมในเร่ืองที่ตนเองมีความถนัด ในทีม 5 อยู

ดวยกันแบบเปนกันเอง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมแบงพรรคแบงพวกกันในทีมเพื่อลดปญหาความ

ขัดแยงในทีม ทําใหสามารถทํางานเปนทีมได และมีการผลัดกันและกันดูแลกันเองมีนํ้าใจใหเพื่อน

สมาชิกในทีม สมาชิกทํางานตามความถนัด ความรูความสามารถของตนเองที่มีความรูมากอน

ตองโทษ มีการเรียนรูกันในระหวางสมาชิกกับสมาชิกโดยสมาชิกคนที่ไมมีความรูในดานใดก็จะไป

หาสมาชิกคนที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ แลวทําการเรียนรูจากสมาชิกคนที่มีความรู ผูนําทีมก็

จะใหโอกาสสมาชิกในการเลือกหนาที่ของตนเองที่จะทําหนาที่ที่ตนเองสมัครใจที่จะรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.24  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 5 

 

จากภาพที่ 4.24  แสดงการทํางานเปนทีมของทีม 5 พบวา ผูนําทีม 5 จะเปนสวนหน่ึง

ของทีมโดยไมไดทําตัวเปนศูนยกลางแตมีหนาที่หลักในการเปนผูสื่อสารในการทํางานรวมกันไมได

เนนในการนําทีมแตเนนในการประสานงานระหวางสมาชิกในทีม ผูคุมและเจาหนาที่ใหการทํางาน

ของทีม 5 สามารถดําเนินไปไดดวยดี ในทีมมีการพูดคุยสื่อสารกันดีเพราะมีพื้นเพของภูมิลําเนากอน

สมาชิก 
ผูนําทีม 

รองผูนําทีม 

สมาชิก 

สมาชิก 
สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

ผูนํา 
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ตองโทษมาจากภาคอีสานเปนสวนใหญ สมาชิกในทีม 5 หลายคน มีพื้นฐานประสบการณดาน

การเกษตรมากอนตองโทษ สมาชิกที่มีความสามารถทางดานการเกษตรที่มีความชํานาญในแตละ

เร่ืองก็จะข้ึนมานําทีมในเร่ืองที่ตนเองมีความถนัด  มีการเรียนรูกันในระหวางสมาชิกกับสมาชิกโดย

สมาชิกคนที่ไมมีความรูในดานใดก็จะไปหาสมาชิกคนที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ แลวทําการ

เรียนรูจากสมาชิกคนที่มีความรู 

 

ตารางท่ี 4.23  คําสัมภาษณที่สะทอนภาพของการทํางานเปนทีมในเร่ืองของความผูกพันและการ 

                       สื่อสารของทีม 5 

 

การทํางานเปนทีม คําสัมภาษณ 

ความผูกพัน 

(สมาชิกจะทําอะไรที่ชวยให

ทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ข้ึนอยูกับความสามัคคีกัน

และความผูกพันกันใน

ทีมงานเปนสําคัญ) 

“…ทีมที่ 5 ก็ชวยๆ กันดูแลอะไรอยางน้ี ใครวางภารกิจอะไรก็มา

ดูแลรวมกัน... ทดแทนชวยเหลือกัน …” (T5M1)) 

“…สมาชิกในทีมสามัคคีกันดี ความสามัคคีน่ีสําคัญมาก มันก็

ตองมีกันบาง บางคนทําจะอูอะไรอยางน้ี…” (TL5) 

“…อยูแบบกันเอง ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมแบงพวก …” (G5) 

การสื่อสาร 

(การสื่อสารที่ดีจะชวยทําให

ทีมงานมีความเขาใจที่ถูกตอง

มีความรูสึกและมีความคิด

รวมกันในการทํางาน) 

“…ปรึกษาหารือกันวารูวาจะปลูกคะนาเน่ียใหผลผลิตประมาณกี่

วันเราตองใชสารปรับปรุง เขาเรียกวาอะไร   ชีววิถีนํ้าพอนํ้าแม

ชวยประมาณไหนกี่วันต้ังแตเร่ิมกลามา รวมๆ กันซะสวนมาก 

สวนมากจะสอบถามกัน…” (T5M1) 

“…มีอะไรปรึกษากันคุยกัน แลวก็รับฟงความคิดเห็นของทุกๆ คน

ในทีม ทุกๆ คนในสมาชิก …” (TL5) 

“…กอนทําน่ีถามความเห็นกอนไรอะ ถามความสมัครใจความเห็น

กอนที่ใครจะทําอะไรๆ แลวเกิดพอถามีการตกลงกันกอนแลวพวก

น้ีก็ไมมีการตอตานเลย เพราะเคาตกลงกันเองวาใครจะทําอะไร

แลวใครทําอะไรเน่ีย งวดน้ี หนาน้ี แลวใครจะอาสา บางอยางมีคน

เคาอาสาเคาทําเปนเคาขอดูแลอันน้ี…” (G5) 
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4.3.5.3  ผลการปฏิบัติงานของทีมของทีม 5  

ทีม 5 เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวในทีม 5 ใน

ภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิด

และใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา เพราะในทีมมีความสามัคคี การวางแผนที่ดี และมีสมาชิกใน
ทีมที่มีประสบการณและพื้นฐานทางดานเกษตรกรรมมากอนตองโทษจํานวนหลายคน ทําให

ภาพรวมเร่ืองผลผลิตโดยรวมออกมาดี แตอาจมีปญหาในเร่ืองของตลาดที่ไมคอยมีรองรับผลผลิต

ทางการเกษตรที่มีออกมาไดครอบคลุมพืชทุกชนิดจะมีตลาดรองรับพืชเปนบางชนิดเทาน้ัน ในทีม 5 

เร่ืองรายรับมากกวารายจายในทีมรายจายสวนใหญใชไปกับการซื้อเมล็ดพันธุมาปลูกในแปลง

เกษตร การเติบโตของแปลงเกษตรในทีม 5 ปลูกพืชหลายชนิดไดแก ถั่วฝกยาว ผักบุง คะนา มะระ        

สับประรด เผือก เปนตน โดยมะระจะไดผลผลิตจํานวนมากแตยังไมคอยมีตลาดในการจําหนาย มี

สับประรดที่ทีม 5 ทําการปลูกแตทีมอ่ืนๆ ไมมี ในเร่ืองปญหานํ้าทวมในหนาฝนจะทําลายผลผลิต

ของแปลงเกษตรเสียหาย ทําใหผลผลิตในทีมใหลดลง และปญหาเร่ืองของแมลงที่มากัดกินพืชผัก

ในแปลงเกษตร แตในทีมก็ไดมีการดูแลปองกันแมลงดวยการหอดวยกระดาษหรือถุงพลาสติก เพื่อ

ปองกันการกัดกิน ของแมลงที่มารบกวนทําใหผลผลิตพวกมะระ กลวย ผลออกมาผิวสวยและนา

รับประทานซึ่งเปนการคิดกันเองภายในทีม การเลี้ยงสัตวในทีม 5 มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู

หลุม การเลี้ยงหมูหลุมมีการเลี้ยงอยางใกลชิดโดยไดทําคอกแยกพอพันธุแมพันธุออกจากลูกหมูเพื่อ

ไมใหเหยียบลูกหมูตายและเพื่อทําการเตรียมใหผสมลูกใหม ลูกหมูที่ไดไดจํานวนหลายตัวซึ่งมีอยู

ในขณะน้ันประมาณ 6-8 ตัวและแบงนําไปใหทีมอ่ืนเลี้ยงขยายพันธุตอไปซึ่งการเลี้ยงหมูก็เลี้ยงไว

เอาปุยไวใชปุยพวกแกลบที่ลงเอาไปรองพื้นกับข้ีหมู พอมันหมดน่ีก็ตักข้ึนมากองใสตามแปลง

เกษตร  การเลี้ยงปลา มีปลานิลแดงกับปลาดุกตามทีมอ่ืนจะมาชอนไปเพื่อนําไปขยายพันธุปลานิล

แดง โดยปลานิลแดงในทีม 5 เองก็จะทําการแยกบอเปนบอลูก บอพอแมพันธุ เพื่อที่พอแมพันธุปลา

นิลแดงจะไดไมกินลูกปลานิลแดงซึ่งจะทําใหลูกปลานิลแดงที่รอดชีวิตมีจํานวนลดลง การเลี้ยงกบ

เปนพอพันธุแมพันธุตัวใหญๆในขณะน้ัน 6 ตัว มีตัวใหญ พอพันธุกบก็นํามาจากสมาชิกที่ไปหา

นํามาเลี้ยงเอง 

ทีม 5 มีผลผลิตที่เปนจุดเดนคือ การเลี้ยงหมู ที่ทีม 5 สามารถเลี้ยงหมูไดดี ดูแลอยาง

ใกลชิดและไดลูกหมูจํานวนมากแลวแบงใหทีมอ่ืนๆ นําไปเลี้ยง เร่ืองพืชผักที่เดน เชน ฟกแฟงที่

ปลูกแลวไดผลผลิตจํานวนมากและมีตลาดรองรับนําไปจําหนาย นอกน้ันก็มี ผักสวนครัว มะระ 

กวางตุง ผักเขียวปลี ผักกาดขาวปลี คะนา ถั่วฝกยาว ในทีม 5 เร่ืองการปลูกผักจะไดผลผลิตดี เพราะ

สมาชิกในทีมมีประสบการณและมีความรูเร่ืองการปลูกผักมากอนตองโทษจํานวนหลายคนจึงทําให

ทีม 5 มีผลผลิตที่เปนจุดเดนหลายๆ อยางในทีม 
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ตารางท่ี 4.24  บันทึกการสังเกตภาคสนามของทีม 5 

 

วันที่สังเกต 4-5 ธันวาคม 2554     เวลาที่สังเกต  08.30 – 09.30 น.  สถานที่ ทีม 5 

กรอบการสังเกต สิ่งท่ีสังเกต หมายเหตุ 

ผลปฏิบัติงานของทีม 

 

 

ผลผลิต  

แปลงเกษตร 

มีการปลูกพืชที่หลากหลาย เชน มะระจีน (เยอะมาก)  

คะนา (งามดี) กลวย (ผลใหญ) สับประรด  (2 แถว 

ทีมอ่ืนไมมีปลูก) เผือก และอ่ืนๆ มีความหลากหลาย

ในการปลูก ใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา 

 

พืชผักงามดี 

หอมะระ 

กลวยใหให

ผิวสวยงาม 

 

การเล้ียงสัตว 

หมูหลุม (แยกพอแม พันธุเตรียมใหผสมลูกใหม) 

แยกคอกลูก มีหมูเยอะ คือพอแมพันธุ 2 ตัว ลูกหมู 6-

8 ตัว ปลานิลแดง (แยกบอลูก บอพอแม จะไดไมกิน

กัน) ไกก็มีประมาณ 2-4 ตัว 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 4.25  การเลี้ยงหมูหลุมโดยคัดแยกลูกหมูออกมาจากพอแมพันธุของทีม 5 
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ภาพท่ี 4.26  แปลงมะระของทีม 5  

   

 
 

ภาพท่ี 4.27  บอปลาของทีม 5  
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ภาพท่ี 4.28  เลี้ยงไกของทีม 5  

 

 
  

ภาพท่ี 4.29 แปลงผักคะนาและสับประรดของทีม 5 
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ภาพท่ี 4.30  การใชถุงหรือกระสอบคลุมเพื่อใหผลผลิตสวยงามของทีม 5 

 

ทีม 5 ผูตองขังมีการเรียนรูเร่ือง วิถีชีวิต การเกษตร และนํ้ายาเอนกประสงค ในเร่ือง

วิถีชีวิต ผูตองขังไดเรียนรูเร่ืองการทํางาน การวางแผนทํางาน การทํางานเปนทีม ความสามัคคี ที่

ผูตองขังไดอยูรวมกันเปนทีมและสามารถนําความรูที่ไดจากการเกษตรสามารถนําไปประกอบ

อาชีพเมื่อพนโทษออกไป หรือแมแตแนวคิดที่ไดจากการเรียนรูในการทํางานสามารถนําไปปรับ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดเชนกัน ผูตองขังที่เปนผูนําทีมไดเรียนรูในการเปนผูนําถึงแมกอน

ตองโทษเขามาอยูในเรือนจําไมเคยไดเปนผูนํา แตเมื่อเขาโครงการชีววิถีไดมีโอกาสเปนผูนําทีมได

เรียนรูการเปนผูนําทีม ในเร่ืองการเกษตรผูตองขังไดเรียนรูเร่ือง ทักษะเกษตรเบื้องตน พรอมทั้ง

เรียนรูขั้นตอนและการดูแลปองกันพืชผักในแปลงเกษตร การเพาะปลูกพืช เชน การปลูกถั่วฝกยาว 

ฟกแฟง พริก มะระ ผักคะนา ที่มีวิธีการปลูกที่ตางกันโดยการหยอดเมล็ดพันธุลงหลุมหรือทําการ

เพาะในกระบะ เพาะใสกระถาง เพาะใสถุงดํา ตามแตชนิดของพืช ผูตองขังบางคนไมมีพื้นฐาน

ทางดานเกษตรมากอน กอนตองโทษอาจทําอาชีพตางๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของกับดานเกษตรกรรม 

แตมาไดเรียนรูจากทีม จากเพื่อนผูตองขังดวยกัน เชน การเลี้ยงหมู การปลูกผัก ที่ไดเพื่อนผูตองขังที่

มีความรูในดานน้ีชวยถายทอดความรูใหกับผูตองขังที่ไมเปนไมมีความรูทางดานน้ีทําใหสามารถทํา

ไดทําเปน เรียนรูเร่ืองการทํานํ้าพอ นํ้าแม ปุยหมัก ปุยชีวภาพ การหมักปุย  พ.ด. ปุยชีวภาพ ทํานํ้า

ฮอรโมน ที่สามารถทําไดเองและไมใชสารเคมีในการทําเกษตร อีกทั้งยังไดเรียนรูการทํานํ้ายา

เอนกประสงคซึ่งเปนการประหยัดและลดคาใชจายทําไวใชเองในครัวเรือน ผูตองขังทีม 5 มีโอกาส
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เปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายในทีมโดยสมาชิกในทีมจะเปนคนเปลี่ยนเองคือตัดสินใจแลกเปลี่ยน

เอง เมื่อมีความสนใจตองการที่จะศึกษาเรียนรูในเร่ืองน้ันๆ  ทําการตกลงกันเองภายในทีม ไมไดมี

การมุงเนนจากผูคุมที่ดูแลทีมแตเปนความสมัครใจของตัวผูตองขัง เชน สมาชิกบางคนอยากไป

เรียนรูเร่ืองการเลี้ยงหมูก็จะขอทําหนาที่เลี้ยงหมู หรือปกติทําแปลงผักดูแลผักก็ไปทําการเพาะพืชผัก 

เปนตน  ในการเปลี่ยนหนาที่การทํางานมีการเปลี่ยนจริง แตไมมากไมไดเปลี่ยนทุกคนสวนมาก

ผูตองขังถนัดในงานใดๆ ก็จะทํางานที่ตนเองน้ันถนัด แตทั้งน้ีก็ไดมีการชวยกันทําชวยกันดูแลงาน

ตางๆ ภายในทีมหรือถึงแมไมไดเปลี่ยนหนาที่แตก็ไปขอเรียนรูจากสมาชิกที่ดูแลเร่ืองน้ันอยู เชน 

ตองการเรียนรูเร่ืองปลา เร่ืองหมูก็ไปดูแลใหอาหาร พูดคุยศึกษาขอคําแนะนําผูตองขังที่มีหนาที่ดูแล

การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู  เปนตน 

ทีม 5 ในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตมีการ

เปลี่ยนแปลง คือการทํางานในทีมผูตองขังมีการปรับตัว มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบในการ

ทํางานทีมใหสําเร็จ ไมคอยเถียงกัน แบงงานกันเองทํางานไดโดยผูคุมไมตองไปกํากับดูแลแคผูคุม

คอยดูอยูหางๆ เร่ิมที่จะมีความเขาใจในการทํางานเปนทีม ในสวนของตัวผูตองขังเองมีความคิด

เปลี่ยน มีความอดทนและใจเย็นมากข้ึน จากที่เคยมีการทะเลาะกันบางในทีมภายหลังก็ไมคอย

ทะเลาะหรือถกเถียงกัน จิตใจดีข้ึน มีกําลังใจในการดํารงอยูในเรือนจํา รูหนาที่ตนเองมากข้ึน ได

รับรูไดเรียนรูการเกษตรและเร่ืองตางๆ ที่โครงการชีววิถีนํามาใหความรูกับผูตองขัง  ไดมุมมอง

หลายสิ่งหลายอยาง ผูตองขังบางคนเมื่อพนโทษออกไปแลวจะนําความรูที่ไดไปทําการเกษตรที่บาน

ของตน 

 

ตารางท่ี 4.25  คําสัมภาษณที่สะทอนถึงผลการปฏิบัติงานของทีม 5 

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

ผลผลิตสูง 

(ผลผลิตพืชผักการเลี้ยงสัตว

อยูในระดับสูง) 

“…ก็ดีทุกอยางเทาที่ผมมองดู…มันก็ดีทุกอยาง ที่ทําๆ มานะทีม 5 

ไมมีเสียเลย ผลผลิตมีตลอด…” (T5M2) 

“…เปนไปตามแผน…คือตลาดมันไมคอยมี กินเองก็กินไมหมด ถึง

ข้ันแจก…” (TL5) 

“…ผลงานดีน่ีเพราะมีความสามัคคีแลวก็รูจักวางแผนลวงหนา …” 

(G5) 
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ตารางท่ี 4.25  (ตอ)  

 

ผลการปฏิบัติงานของทีม คําสัมภาษณ 

การเรียนรู 

(ผูตองขังไดเรียนรูจาก

โครงการชีววิถีและการอยู

รวมกันเปนทีม) 

“…การหมักปุย การหมัก พ.ด. การหมักปุยชีวภาพ นํ้าหมัก ทํานํ้า

ฮอรโมนอะไรพวกน้ีเราก็ไดเรียนรูข้ันตอน...ก็ดูแลหยูกยาประมาณ

น้ี คอยปองกัน…” (T5M1) 

“…ไดรูเกี่ยวกับเร่ืองใชปุยชีวภาพครับ การทําปุยหมัก แลวก็เอาไป

ใชขางนอกก็มีความรูมากข้ึน ทางการเกษตร... เรียนรูการเปนผูนํา

ไมเคยเปนมากอนครับ...ตอนอยูขางนอกขายอาหารตามสั่งแตที่บาน

ทํานาดวย …” (TL5) 

“…ไดเรียนรูอะไรทักษะเกษตรเบื้องตนที่จะไปประกอบอาชีพ

เกษตรขางนอกอะนะ แลวก็การทํางาน การวางแผนการทํางาน การ

ทํางานเปนทีม ความสามัคคี…” (G5) 

การเปล่ียนแปลง 

(การเปลี่ยนแปลงของทั้งใน

ทีมและตัวผูตองขังหลังเขา

โครงการชีววิถี) 

“…ผมก็คิดอยูวาออกไปจะไปทําตรงจุดน้ีแหละที่ไดเรียนรู…” 

(T5M1) 

“…คือทําใหจิตใจดีข้ึน รูวาอยากจะไดแนวทางแบบน้ีไปใชปรับใช

ขางนอก รูสึกกระตุนมีกําลังใจ อยูขางนอกไมเคยคิดเร่ืองน้ีเลย  …

ปรับตัวเขาเองรูหนาที่ตัวเอง…”  (TL5) 

“…ความสามัคคี รับผิดชอบ แคน้ัน สามัคคีน่ีคือทํางานเปนกลุมอยู

แลวใชไหมแลวก็รับผิดชอบ บางทีเขามาก็ยังจับตนชนปลายไมถูก

เหมือนกัน พออยูนานๆ ก็เห็นไมคอยเถียงกัน ทํางานโดยที่เราไม

ตองไปน่ัน เรายืนมองดูเฉยๆ ดูเคาแบงงานกันเองอะไรกันเอง ไมมา

ทะเลาะอะไรกัน เหมือนวาเร่ิมเขาขานะ…ความอดทนและใจเย็น 

…” (G5) 

 

จากการศึกษาทีม 5 พบวา ในทีม 5 มีองคประกอบทีมงานคือในทีมมีผูตองขังทั้งหมด 10 

คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน รองผูนําทีม 1 คน และสมาชิกในทีม 8 คน เปนทีมเดียวที่

ผูตองขังอยูครบทุกคนต้ังแตเขาโครงการชีววิถี ในทีม 5 มีผูนําทีมคือ TL5 อายุ 31 ป การศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  คดีกอนตองโทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอน

ตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพขายอาหารตามสั่ง รูปแบบภาวะผูนํา คือ 
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ผูนําแบบมุงคนผสมผสานผูนําแบบพบกันคร่ึงทางมีลักษณะเนนใหการสนับสนุน ใหสมาชิกมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมายและตัดสินใจในการทํางาน เคารพสมาชิกในทีม หวงใย ประนีประนอม 

ผูนําทีม 5 มีมนุษยสัมพันธดีไมมีพื้นฐานในดานการเกษตรแตสมาชิกในทีม 5 มีความรูประสบการณ

ทางดานการเกษตรมากอน ภูมิลําเนากอนตองโทษสวนใหญมาจากภาคอีสานทําใหในทีมพูดคุย 

เขาใจกันงายข้ึน ผูนําทีม 5 จะเปนสวนหน่ึงของทีมโดยไมไดทําตัวเปนศูนยกลางแตมีหนาที่หลักใน

การเปนผูสื่อสารในการทํางานรวมกันไมไดเนนในการนําทีมแตเนนในการประสานงานระหวาง

สมาชิกในทีม ผูคุมและเจาหนาที่ใหการทํางานของทีม 5 สามารถดําเนินไปไดดวยดี ในทีมมีการ

พูดคุยสื่อสารกันดีเพราะมีพื้นเพของภูมิลําเนากอนตองโทษมาจากภาคอีสานเปนสวนใหญ สมาชิก

ในทีม 5 หลายคน มีพื้นฐานประสบการณดานการเกษตรมากอนตองโทษ สมาชิกที่มีความสามารถ

ทางดานการเกษตรที่มีความชํานาญในแตละเร่ืองก็จะข้ึนมานําทีมในเร่ืองที่ตนเองมีความถนัด  มี

การเรียนรูกันในระหวางสมาชิกกับสมาชิกโดยสมาชิกคนที่ไมมีความรูในดานใดก็จะไปหาสมาชิก

คนที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ แลวทําการเรียนรูจากสมาชิกคนที่มีความรูสงผลใหผลการ

ปฏิบัติงานของทีม ภาพรวมผลผลิตปริมาณสูงมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว มีการปลูก

พืชที่หลากหลายชนิดและมีการใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา ในเร่ืองการเรียนรูของทีม 5 

ผูตองขังมีโอกาสหนาที่การทํางานเปลี่ยนในระดับปานกลาง ไมไดมีการมุงเนนจากผูคุม  

จากการศึกษาทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีม ในเร่ืองของผลการปฏิบัติงานพบวา เร่ืองประเด็นผลิต

ภาพที่ทําการศึกษาเร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวและจุดเดนของทีม 

จากผลการศึกษาพบวาในทีมผูตองขังทั้งหมดในโครงการทั้ง 5 ทีมน้ันทีม 5 จะมีผลิตภาพใน

ภาพรวมดีกวาทุกทีม เร่ืองผลผลิต การเติบโตของแปลงเกษตร และการเลี้ยงสัตวในทีม 5 ใน

ภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิด

และมีการใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา เพราะในทีมมีความสามัคคี มีการวางแผนที่ดี และมี
สมาชิกในทีมที่มีประสบการณและพื้นฐานทางดานเกษตรกรรมจํานวนหลายคน ทําใหภาพรวม

เร่ืองผลผลิตโดยรวมออกมาดี อีกทั้งทีม 5 มีพื้นฐานเดิมเมื่อคราวที่ผูตองขังในโครงการรุนที่ 1 ของ

ทีม 5 ไดทําไวดีเปนสาเหตุสวนหน่ึงที่สงเสริมใหผลิตภาพในภาพรวมดีกวาทุกทีม รองลงมาคือทีม 

1 และ ทีม 2 ที่ภาพรวมเร่ืองผลิตภาพอยูในเกณฑปานกลาง ทีม 1 ผลผลิตที่ไดตามธรรมชาติเพราะ

ไมใชสารเคมีมีความหลากหลายของพืชที่ปลูก ทีม 2 ผลผลิตที่ไดก็ไมเปนไปตามเปาหมายที่ทีมวาง

ไว พืชผักงามดีมีความหลากหลายของพืช มีการตกแตงบริเวณสวยงาม และทีมที่มีผลิตภาพอยูใน

ระดับตํ่าคือทีม 3 และ ทีม 4 โดยทีม 3 ผลผลิตที่ไดมีผลผลิตตํ่าไดนอย ผลผลิตที่ไดยังไมคอยดี แต

ผลที่ไดก็เปนที่พอใจของคนในทีมเพราะไมไดพึ่งสารเคมี และทีม 4 ผลผลิตที่ไดมีนอยไมคอยไดผล

ผลิตเทาไหรนัก และจากการสังเกตบันทึกรายรับรายจายของทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีมพบวาทีม 3 ทีม 4 
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มีการจดบันทึกรายรับรายจายอยางสม่ําเสมอ สวนทีม 1 ทีม 2 และทีม 5 มีการจดบันทึกรายรับ

รายจายแตไมไดมีการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอจึงไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบรายรับรายจายทั้ง 5 

ทีมได แตจากการสังเกตเพิ่มเติมพบวาในบันทึกรายรับรายจายสวนมากจะเปนรายรับซึ่งมาจากกการ

ที่แตละทีมไดจําหนายผลผลิตซึ่งสวนมากเปนพวกพืชผักที่แตละทีมทําการเพาะปลูก สวนรายจายก็

จะเปนไปในเร่ืองของการซื้อเมล็ดพันธบางอยางที่นอกเหนือจากการแจกทางเรือนจํา ซื้ออาหารปลา 

อาหารกบ หรือเคร่ืองมือบางชนิด แตภาพรวมของรายรับรายจายของทุกทีมก็พบวามีรายรับมากกวา

รายจายและถือวาคุมคาแกการลงทุนเพราะถาเทียบกับการลงทุนกับรายรับที่ไดถือวามีรายไดเขาทีม

มากกวารายจาย  

  

ตารางท่ี 4.26  ภาพรวมผลิตภาพของทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีม 

 

 

ทีม 

ผลิตภาพ 

ปริมาณ ความ

หลากหลาย 

ความ

สวยงาม 

จุดเดน 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

1        ถั่วฝกยาว ขาวโพด 

ผักบุง เห็ด กวางตุง 

2         ถั่วฝกยาว เห็ด พริก 

3       ถั่วฝกยาว เห็ด 

4       กลวยและเห็ด 

5     
 

    การเลี้ยงหมู ฟกแฟง 

มะระ กวางตุง ผักเขียว

ปลี ผักกาดขาวปลี 

คะนา ถั่วฝกยาว 

 

 ผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีม ในประเด็นเร่ืองการเรียนรู พบวาในทีมผูตองขัง

ทั้งหมดในโครงการทั้ง 5 ทีมน้ันไดเรียนรูจากการทํางานในเร่ืองคลายๆ กัน ไดแก การเรียนรูเร่ืองวิถี

ชีวิตความเปนอยู การเกษตร การประมง ปศุสัตว และนํ้ายาเอนกประสงค เปนตน ในเร่ืองของ

โอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานภายในทีมในแตละทีมก็จะมีโอกาสในการเปลี่ยนหนาที่การ

ทํางานมากนอยแตกตางกันในแตละทีม โดยทีม 1 และ ทีม 2 ผูตองขังในทีมมีโอกาสไดเปลี่ยน

หนาที่การทํางานมากกวาทีมอ่ืนๆ เพราะไดรับการสนับสนุนจากผูคุมที่ดูแลที่เนนการเปลี่ยน
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หมุนเวียนหนาที่ในการทํางานเพื่อใหผูตองขังทุกคนมีความสามารถในการทํางานหลายๆ อยาง

สามารถที่จะทําไดหมดทุกงาน สวนผูตองขังทีมอ่ืนๆ ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานนอย 

โดยสวนมากเปนการเปลี่ยนงานจากความตองการที่จะเรียนรูศึกษาในงานน้ันๆ แลวทําการ

แลกเปลี่ยนหนาที่กันเอง หรือแมไมไดทําการเปลี่ยนหนาที่แตก็ไดทําการเรียนรูจากเพื่อนผูตองขังที่

ทําหนาที่น้ันๆ อยู 

 

ตารางท่ี 4.27  การเรียนรูของผูตองขังทั้ง 5 ทีม 

 

 

ทีม 

การเรียนรู 

โอกาสในการเปล่ียนหนาท่ี วิถี

ชีวิต 

การ 

เกษตร 

การ

ประมง 

ปศุสัตว นํ้ายา

เอนกประสงค ต่ํา ปาน

กลาง 

สูง 

1 

 

              

2 

 

            

3 

 

             

4 

 

            

5 

 

            

 

ผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีม ในประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทําการศึกษาใน

ประเด็นเร่ืองการเปลี่ยนแปลงในทีมและตัวผูตองขังเองต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน จากผลการศึกษาพบวาในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของทีมพบวา ทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีม

จะมีการเปลี่ยนแปลงในทีมคลายๆ กัน คือ มีการคุยกัน ปรึกษากันในเร่ืองของการทํางาน แชร

ความคิดรวมกันของทุกคนกอนที่จะตัดสินใจ มีความพรอมเพรียงกัน เกรงใจกัน ความรักใครเพื่อน

มากข้ึน เอ้ือเฟอกันมากข้ึน ชวยกันทํางานในทีม มีการปรับตัวเรียนรูที่จะอยูกับคนหมูรวมคนหมู

มาก ไมเกี่ยงกันเร่ืองการทํางาน นอกจากน้ันยังมีการเปลี่ยนแปลงที่แตละทีมไมเหมือนกันที่พบ
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เพิ่มเติมคือในทีม 3  ที่เมื่อไดเขารวมโครงการชีววิถีแลวมีการเปลี่ยนแปลงคือในการทํางานการ

เพาะปลูกในแปลงเกษตรจะเร่ิมจากการปรุงดิน มีการปรุงดินกอนทุกคร้ังเพื่อปรับฐานอาหารในดิน

ใหดินมีสภาพดี ซึ่งเมื่อกอนน้ันเมื่อจะทําการปลูกเพาะในแปลงเกษตรในทีมก็ทําการขุดหลุมปลูก

เลยไมมีการปรุงดิน และทีม 4 การทํางานในทีมผูตองขังมีการปรับตัวทํางานไดนานข้ึน จากใหมๆ 

เมื่อผูตองขังลงไปทํางานสักพักก็จะข้ึนเร็วอะไรเร็ว เดินข้ึนอะไรมาอยางน้ีตลอด ชวงหลังๆ ก็คือถึง

เวลาก็ข้ึน เวลาการทําอยูในแปลงก็จะเยอะข้ึน ทีม 5 ในทีมมีความสามัคคีกันมากข้ึน 

ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงของผูตองขังพบวา ผูตองขังทั้ง 5 ทีมมีการเปลี่ยนแปลงคลายๆ 

กันคือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความรูทางการเกษตรเพิ่มข้ึน สนใจการเกษตรเพิ่มข้ึน รูจักการนําเอา

สิ่งของที่มีรอบๆ ตัวนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ในเร่ืองความคิดและลักษณะนิสัยของ

ผูตองขังมีการเปลี่ยนแปลงคือใชเหตุผลมากข้ึน  มีความรูสึกมุงมั่น ต้ังใจในการทํางาน ขยันทํางาน

มากข้ึน มีความรูสึกภูมิใจกับผลงานที่ตนเองไดทําข้ึนแลวมีผลงานปรากฏข้ึนมาเปนผล ผูตองขัง

รูสึกมีจุดมุงหมายในชีวิตเมื่อพนโทษออกไปแลวสามารถที่จะนําความรูที่ไดเรียนรูนําไปประกอบ

อาชีพ รูจักใชชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด ไมใชฟุงเฟอ  คิดแลวลงมือทํา อดทนมากข้ึน 

 

ตารางท่ี 4.28  การเปลี่ยนแปลงของผูตองขังทั้ง 5 ทีม 

 

การเปล่ียนแปลง 

ทีม ในทีม ตัวผูตองขัง 

1 คุยกันปรึกษากัน แชรความคิดรวมกัน  

พรอมเพรียงกัน เกรงใจกัน 

มีความรูทางการเกษตรเพิ่มข้ึน  

มีจุดมุงหมายในชีวิต  

2 รักใครเพื่อนมากข้ึน เอ้ือเฟอกันมากข้ึน  

ชวยกันทํางาน 

พอเพียง ประหยัด ไมใชฟุงเฟอ 

3 กอนเพาะปลูกทําการปรุงดินกอนทุกคร้ัง

กอน 

รูหนาที่ตนเอง ไดรับความรู 

ขยันมากข้ึน 

4 ปรับตัวทํางานไดนานข้ึน  

ไมเกี่ยงกันเร่ืองการทํางาน 

มีความคิดมากข้ึน ใจเย็น ประหยัด 

5 ปรับตัว สามัคคี รับผิดชอบในการทํางาน

ทีมใหสําเร็จ ไมคอยเถียงกัน 

อดทนและใจเย็น ไมคอยทะเลาะกัน

ในทีม 
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4.4  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมกับผล 

   การปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง  

  

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนบุคคล รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และผลการ

ปฏิบัติงานของทีมผูตองขังของผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พบวามี

ความสัมพันธกันในลักษณะดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคลในเร่ืองของอายุและอาชีพกอนตองโทษของผูตองขังจะมีความสัมพันธกับ 

การเปนผูนําทีมผูตองขัง การทํางานเปนทีมของผูตองขัง และผลการปฏิบัติงานทีมผูตองขัง โดย

ผูตองขังที่มีอายุมากหรือเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่จะดีกวาผูตองขังที่อายุนอยหรือ

เปนวัยรุน สวนอาชีพกอนตองโทษของผูตองขังที่เกี่ยวของกับการเกษตรหรือมีพื้นฐานทาง

การเกษตรมากอน หรืออาชีพรับจางที่มีความอดทนตอการทํางานตางๆ จะเปนผูนําหรือทํางานเปน

ทีมไดดีกวาอาชีพอ่ืนๆ แลวสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมออกมาดี 

ปจจัยสวนบุคคลกับการเปนผูนําทีม พบวา อายุ ระดับการศึกษา คดี อาชีพกอนตองโทษ มี

ผลตอการเปนผูนําทีมโดยอายุและวุฒิภาวะที่ผูนําน้ันมีความรับผิดชอบตองมาควบคูกันในการเปน

ผูนําทีมที่ดี ระดับการศึกษาจะชวยใหเปนผูนําทีมที่มีวิสัยทัศนกวางไกลรับรูไดไวกวา ผูที่การศึกษา

นอยในเร่ืองปจจัยคดีของผูตองขัง คดีที่มักจะเปนผูนําทีมไดดีคือคดีฆา พยายามฆา ขับรถชนคนตาย 

พวกน้ีเปนคดีที่ไมไดเกิดโดยสันดานเกิดจากอารมณชั่ววูบ บันดาลโทสะ ประมาท คนพวกน้ีมักมี

ความรับผิดชอบดี แตหากเปนคดีพวกยาเสพติดทั้งจําหนายหรือเสพก็จะมักเปนกลุมที่เปนผูนําไดไม

คอยดีเพราะมักจะเกิดจากความไมคอยมีความรับผิดชอบและทําอาชีพไมสุจริต พื้นอาชีพเกาที่

เกี่ยวของกับงานที่มีความรับผิดชอบจะเปนผูนําทีมไดดีกวาอาชีพอ่ืนๆ สวนภูมิลําเนากอนตองโทษ  

ไมมีผลตอการเปนผูนําทีม ภูมิลําเนากอนตองโทษไมไดบงชี้วาจะผูนําทีมจะมีความสามารถในการ

เปนผูนําไดดีกวากัน 

ปจจัยสวนบุคคลกับการทํางานเปนทีมของผูตองขัง พบวา อายุ ภูมิลําเนากอนตองโทษ 

อาชีพกอนตองโทษ มีผลตอการทํางานเปนทีมของผูตองขัง โดย ผูตองขังที่เปนผูใหญจะทํางานเปน

ทีมไดดีกวาผูตองขังวัยรุน  กรณีที่ในทีมผูตองขังมาจากพื้นที่เดียวกันจะทําใหเกิดความคุนเคยกัน

งายกวา พูดคุยกันเขาใจมากกวาและชวยเหลือกันดี ทํางานเปนทีมดี โดยอาชีพที่มีผลใหการทํางาน

เปนทีมไดดีคืออาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร รับจางทั่วไป ที่มีพื้นฐานความรูดานการเกษตรที่โครงการ

ดําเนินอยูทําใหมีความรู ทักษะในการทํางาน อีกทั้งประสบการณจะทําใหการทํางานเปนทีมทําไดดี 

งานเดินเร็วกวาผูตองขังอาชีพอ่ืนๆ ที่ไมมีความรูพื้นฐานทางดานการเกษตรมากอน สวนระดับ

การศึกษา คดี ไมมีผลตอการทํางานเปนทีม เพราะในทีมจะมีสมาชิกที่มีการศึกษาระดับที่ตางกัน คดี
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ตางๆ ปะปนกัน โดยหากมีผูนําทีมที่ดีมีความสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันในทีมใหสมาชิกในทีม

รวมกันเปนหน่ึงในการทํางานรวมกันแลวไมวาจะคดีอะไรก็จะสามารถทํางานเปนทีมรวมกันไดดี 

ปจจัยสวนบุคคลกับผลการปฏิบัติงานทีมผูตองขัง พบวา อายุ อาชีพกอนตองโทษ มีผลตอ

การผลการปฏิบัติงานทีมผูตองขัง โดย ผูตองขังที่อายุมากทํางานจะไดผลการปฏิบัติงานของทีมที่

ดีกวามากกวาผูตองขังที่เปนเด็กวัยรุนหรืออายุนอยกวาที่ผลงานออกมาไมดีเทาแตทั้งน้ีทั้งน้ันหาก

ผูตองขังที่อายุนอยแตมีความรับผิดชอบถาทํางานเต็มที่จะไดผลการปฏิบัติงานของทีมที่มากกวา

ผูตองขังที่มีอายุมากเพราะเขามีกําลังดีกวา โดยอาชีพเกษตรกรรม รับจางทั่วไปเมื่อทํางานจะมอง

งานออกจะเขาใจวางานเปนงานที่เรงหรือไมเรงสามารถวางแผนงานไดถูกทําใหผลการปฏิบัติงาน

ผลผลิตก็ออกมาดี สวนระดับการศึกษา  คดี ภูมิลําเนากอนตองโทษ ไมมีผลตอผลการปฏิบัติงาน

ของทีม เพราะทํางานที่น่ีไมตองใชระดับการศึกษาหรือมีความรูอะไรมากสวนมากเปนเร่ืองของ

การเกษตร ข้ึนอยูกับพื้นฐานของสมาชิกในทีมมากกวา อีกทั้งอาชีพเดิมของผูตองขังถาเกี่ยวกับ

การเกษตรก็จะผลงานดี  อีกทั้งถาผูนําทีมดี ทีมมีความสามัคคี ชวยกันทํางาน เชื่อฟงผูนําทีม ผลงาน

ก็จะดี 

จากผลการศึกษาในเร่ืองปจจัยสวนบุคคลกับภาวะผูนํา ทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม

ผูตองขัง ทั้ง 5 ทีม สามารถอธิบายความสัมพันธในแตละทีมไดดังน้ี 

ในทีม 1 มีผูตองขังทั้งหมด 9 คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน รองผูนําทีม 1 คน 

และสมาชิกในทีม 7 คนผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนามาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล อาชีพกอน

ตองโทษไมคอยมีพื้นฐานหรือประสบการณทางดานการเกษตรมากอน โดยมีผูนําทีม 1 คือ TL1 อายุ 

37 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6  คดีกอนตองโทษ คือ ความผิดตอรางกาย บุกรุก ภูมิลําเนา

กอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือผูนํา

ที่มุงงานสูงตองการใหงานในทีมประสบความสําเร็จพรอมกับเปนผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ

ผสมผสานกันโดยทํางานเปนตัวอยางที่ดีทําใหสมาชิกในทีมทํางานอยางต้ังใจเพราะตัวของผูนําคือ 

TL 1 มีความต้ังใจทํางานใหงานในทีมประสบความสําเร็จพรอมทั้งมีความอดทนและขยันทํางาน

เพราะมีพื้นฐานในเร่ืองอาชีพที่ทําอาชีพรับจางทั่วไปเคยผานความลําบากจึงมีความอดทนสูง

เพื่อที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จอีกทั้งผูนําทีมมีอายุพอประมาณมีความเปนผูใหญและมีความ

รับผิดชอบในเร่ืองงาน ในการทํางานเปนทีมผูนําทีม 1 เปนศูนยกลาง แบงงานตามความสมัครใจ 

ความถนัด แลวกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวาง

ไวเพราะในทีมผูนําทีมไดมีการแลกเปลี่ยนสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกและไดรับการยอมรับ

จากสมาชิกแลวจึงเปนแผนของทีมสมาชิกในทีมจึงใหความรวมมือในการทํางานและในทีมก็มี

แนวทางในการทํางานรวมกันที่เนนความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษของผูตองขังในทีม
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ที่มากจากภาคกลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายข้ึน แตดวยเพราะสมาชิกในทีมหลายคนสวนใหญ

ไมไดมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตรหรือมีพื้นฐานทางดานการเกษตรมากอน จึงสงผลใหผลการ

ปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลางแตปลูกพืชหลากหลายชนิดเนนการเรียนรูโดย

สมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานสูงเพราะสวนหน่ึงมาจากผูคุมเนนใหผูตองขังตอง

เรียนรูเหมือนกันหมด  

ในทีม 2 มีสมาชิกในทีมผูตองขังทั้งหมด 7 คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน รองผูนํา

ทีม 1 คน และสมาชิกในทีม 5 คน ผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนามาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล 

อาชีพกอนตองโทษไมคอยเกี่ยวของกับการเกษตรหรือมีพื้นฐานหรือประสบการณทางดาน

การเกษตรมากอน โดยผูนําทีม 2 คือ TL2 อายุ 32 ป  การศึกษาระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คดีกอนตองโทษคือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษคือ กรุงเทพฯ และอาชีพกอน

ตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบชักจูงโดย ผูนําทีม 2 จะสั่งงานและจะ

สนับสนุนความตองการของสมาชิกในทีม ใหโอกาสในการทํางาน หวงใย เอาใจใสสมาชิกรับฟง

เสียงสวนใหญและยอมรับการตัดสินใจของสมาชิกในทีม ผูนํามีการสรางแรงบันดาลใจใหกับ

สมาชิกในทีมโดยลงมือทํากอนเพื่อใหสมาชิกไดเห็นวาผูนําทีมลงมือทํางานจริงรวมกันกับสมาชิก 

ผูนําทีมมีอายุพอประมาณมีความเปนผูใหญและมีความรับผิดชอบในงานและคาดหวังใหงาน

ประสบความสําเร็จในการทํางานเปนทีมผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน แบงงานแลวกระจาย

งานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไว มีความสามัคคีอีก

ทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่มากจากภาคกลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายข้ึน แตดวยเพราะสมาชิก

ในทีมสวนใหญไมไดมีอาชีพที่เกี่ยวของทางการเกษตรหรือมีพื้นฐานทางดานการเกษตรมากอนอีก

จึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลาง แตทั้งน้ี พืชผักงามดี มีการ

ตกแตงบริเวณภายในทีมอยางสวยงาม การเพาะปลูกจะไมไดเนนปริมาณแตจะเนนการเรียนรู

สมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานผูคุยจะเนนการที่ผูตองขังตองเรียนรูกันหมด  

ในทีม 3 มีผูตองขังทั้งหมด 7 คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน และสมาชิกในทีม 6 

คน สวนรองผูนําทีมไดรับการปลอยตัวไปแลว ผูนําทีม 3 คือ TL3 อายุ 26 ป การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ ชิงทรัพย บุกรุก อนาจาร ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ 

นครราชสีมา และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบมุงคนมี

มนุษยสัมพันธที่ดีกับทั้งสมาชิก ผูคุมและเจาหนาที่ ติดตอสื่อสารดี พฤติกรรมในการทํางานของผูนํา

ทีมคือเนนพักผอนมากกวาการทํางานอยางจริงจังและไมมีการสรางแรงบันดาลใจทําใหการทํางาน

เปนทีมจึงเปนไปอยางสบายๆ ผูนําทีม 3 ยังอายุนอยในเร่ืองของความรับผิดชอบความเปนผูใหญใน

การเปนผูนําทีมหรือเร่ืองของการทํางานจึงยังไมมุงเร่ืองการทํางานอยางจริงจังทําใหงานของทีมไม
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ประสบความสําเร็จเทาที่ควร การทํางานในทีม 3 ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน มอบหมาย

งานแต ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกในทีมใหมาทํางานมารวมในแนวทางเดียวกันไดสมาชิกในทีม

ยังคงทํางานตามที่ตนเองตองการทําซึ่งยังไมใชแผนรวมของทีมและผูตองขังในทีมก็มีภูมิลําเนาที่มา

จากที่ตางๆ คละกันไปไมไดมาจากภาคหน่ึงภาคใดเปนสวนใหญ ความผูกพันหรือความสามัคคีใน

ทีมจึงไมมากนักแตไมถึงข้ันที่ทีมแบงฝกฝายอยางชัดเจนอยางทีม 4 สงผลตอผลการปฏิบัติงานของ

ทีม 3 ในภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลผลิตปริมาณตํ่า เพราะสวนหน่ึงมาจากการที่ผูนําทีมอายุนอย ไมมี

ประสบการณดานการเกษตรมากอน ไมไดมุงเนนเร่ืองการทํางานอยางจริงจังและยังไมสามารถทํา

ใหทีมมีการทํางานเปนทีมตามแผนของทีมได แตทั้งน้ีผูตองขังไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะ

เร่ืองของการเกษตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับความรูทางการเกษตรเพิ่มเติม สมาชิกในทีม

ไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน ทําใหทีม 3 มีการเรียนรูอยูในระดับ

ตํ่า 

ในทีม 4 มีผูตองขังทั้งหมด 6 คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน และสมาชิกในทีม 5 

คน สวนรองผูนําทีมไดรับการปลอยตัวไปแลว โดยผูนําทีม 4 คือ TL4 อายุ 29 ป การศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ ความผิดตอชีวิต ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ พิษณุโลก และมี

อาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบย่ําแยผสมผสานกับผูนําแบบ

มอบหมายงานซึ่งเปนผูนําที่ไมไดใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา ผูนําทีม 4 มี

ลักษณะบุคลิกภาพไมนาเชื่อถือไมเหมาะสมในการเปนผูนําทีมเพราะมี การสื่อสารที่ไมคอยดี

เทาที่ควร ผูนําทีม 4 ยังอายุนอยในเร่ืองของความรับผิดชอบความเปนผูใหญในการเปนผูนําทีมหรือ

เร่ืองของการทํางานจึงยังไมมุงเร่ืองการทํางานอยางจริงจัง อีกทั้งตัวผูนําทีม 4 เองไมเต็มใจที่จะทํา

หนาที่ในการเปนผูนําทีมแตเพราะสมาชิกในทีมไดทําการเลือกจึงตองทําหนาที่ผูนําทีม ทําใหงาน

ของทีมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อีกทั้งในทีม 4 ยังแบงเปน 2 ฝาย ยังมีการตางคนตางคิด ยัง

ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพราะผูนําทีมไมไดวางแผนรวมกับสมาชิกทั้งหมดในทีมใหมีการคิด

รวมกันแตผูนําทีมไปคิดแผนมาแลวถึงนํามาเปนแผนรวมของทีมจึงยังไมไดรับการยอมรับจาก

สมาชิกเทาที่ควร ผูตองขังในทีมก็มีภูมิลําเนาที่มาจากที่ตางๆ คละกันไปไมไดมาจากภาคหน่ึงภาค

ใดเปนสวนใหญความสามัคคีจึงไมเทากับทีมที่ผูตองขังสวนใหญมาจากภาคเดียวกันคุยกันรูเร่ือง

มากกวาที่กลาวมาขางตน สงผลไปถึงผลการปฏิบัติงานของทีมภาพรวมผลผลิตมีปริมาณตํ่า การ

เรียนรูในระดับตํ่าเพราะสมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน 

แตมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปรับตัวในการทํางานลงแปลงเกษตรไดนานข้ึน 

ในทีม 5 มีผูตองขังทั้งหมด 10 คน โดยแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง 1 คน รองผูนําทีม 1 คน 

และสมาชิกในทีม 8 คน เปนทีมเดียวที่ผูตองขังอยูครบทุกคนต้ังแตเขาโครงการชีววิถี โดยผูนําทีม 5 
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คือ TL5 อายุ 31 ป การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คดีกอนตองโทษ คือพระราช 

บัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพขาย

อาหารตามสั่ง มีรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงคนผสมผสานผูนําแบบพบกันคร่ึงทางมีลักษณะเนนให

การสนับสนุน ใหสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและตัดสินใจในการทํางาน เคารพ

สมาชิกในทีม หวงใย ประนีประนอม ผูนําทีม 5 มีมนุษยสัมพันธดีอายุไมมากไมนอยมีความ

รับผิดชอบในงานแตอาชีพกอนตองโทษไมเกี่ยวของกับการเกษตรหรือไมมีพื้นฐานในดาน

การเกษตรแตสมาชิกในทีม 5 สวนใหญมีอายุมากมีความรับผิดชอบหนาที่ตนเอง มีความรู 

ประสบการณทางดานการเกษตรมากอน ภูมิลําเนากอนตองโทษสวนใหญมาจากภาคอีสานทําใหใน

ทีมพูดคุย เขาใจกันงายข้ึน ในการทํางานเปนทีมผูนําทีมทําหนาที่ประสานงานระหวางสมาชิกในทีม 

ผูคุมและเจาหนาที่ แลวใหสมาชิกในทีมที่ มีความสามารถทางการเกษตรชํานาญในแตละเร่ืองก็จะ

ข้ึนมาเปนผูนําทีมแทนในเร่ืองที่ตนเองมีความชํานาญ สงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ภาพรวม

ผลผลิตปริมาณสูงมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดและมี

การใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา ในเร่ืองการเรียนรูของทีม 5 ผูตองขังมีโอกาสหนาที่การทํางาน

เปลี่ยนในระดับปานกลาง ไมไดมีการมุงเนนจากผูคุม  

  

4.5  แนวทางในการแกไขและปรับปรุงการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม  

 ผูตองขัง 

 

จากการสัมภาษณผูตองขังและผูคุมที่เปนกลุมตัวอยางทําใหไดขอเสนอแนะจากการ

สัมภาษณสามารถนํามาสรุปหาแนวทางในการแกไขและปรับปรุงการทํางานเปนทีมและผลการ

ปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง โดยสามารถแบงเปน สําหรับผูนําทีมผูตองขัง สําหรับสมาชิกในทีม 

สําหรับผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังในโครงการชีววิถี และสําหรับเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง ไดดังน้ีคือ  

 

4.5.1  สําหรับผูนําทีม 

4.5.1.1  ผูนําทีมควรมีพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อใหสามารถที่จะวางแผนงาน การ

คิดถึงอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนและแกไขปญหาไดทันทวงที 

4.5.1.2  ผูนําทีมควรสังเกตสมาชิกแตละคนในทีมวามีความสามารถ ความถนัดและ

ความชอบในเร่ืองใด แลวก็มอบหมายงานใหตรงตามความถนัดน้ันแลวงานจะดีข้ึน 

4.5.1.3  รักษาความสัมพันธภายในทีม ไมใหเกิดความแตกแยก ใหความเสมอภาค

กันมีสิทธิ์เทากันทุกๆ คน ใหสามารถมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือเสนอความคิดเห็นตางๆ ได แลวนําเอา
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ความคิดของแตละคนมารวมกันเปนการแชรความคิดรวมกันในทีม 

4.5.1.4  สรางบรรยากาศในทีมใหมีความเปนกันเองอยูกันแบบพี่นองสามัคคี 

4.5.1.5  สามารถจัดการบริหารพื้นที่ภายในทีมใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุด ไม

ปลอยใหพื้นที่วางโดยเปลาประโยชน  

4.5.1.6  วางแผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับตลาดและเหมาะสมกับฤดูกาล 

 

4.5.2  สําหรับสมาชิกในทีม 

4.5.2.1 ตองทํางานตามลําดับข้ันตอนแลวคอยดูแลงาน คอยดูแลพืชผักที่ปลูกใน

แปลงใหเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและรับผิดชอบในหนาที่ตนเอง 

4.5.2.2  สมาชิกทุกคนในทีมมีความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ พรอมใจกัน ชวยกัน

ทํางาน ตามหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินงานตามแผนที่วางไว คุยรวมกัน วางแผน

รวมกัน ลงรอยทางความคิด ไมใชผูนําทีมวางแผนคนเดียวคิดแผนคนเดียว สมาชิกในทีมไมยอมรับ

และไมยอมทําตามแผนน้ัน ควรจะคุยแผนรวมใหทุกคนเห็นดวยในแผนของทีม สมาชิกจึงจะเกิดการ

ยอมรับและทําตามแผนที่วางไวใหเปนแผนรวมของทีม ไมใชแผนรายบุคคลเพื่อใหการทํางานเปนทีม

ประสบผลสําเร็จ  

4.5.2.3 มีการโหวตกัน คุยกัน ปรึกษา วางแผนรวมกัน รับฟงความคิดเห็นและ

ยอมรับเสียงสวนมาก และเคารพในการตัดสินใจของคนสวนมาก  

 

4.5.3  สําหรับผูคุม 

4.5.3.1  ผูคุมทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคอยดูแลใหคําชี้แนะ ใหผูตองขังสามารถคิดไดดวย

ตนเอง ปรับแนวคิดของผูตองขังใหผูตองขังมีความคิดมีการมองการณไกลในการที่จะใชพื้นที่ที่มีอยู

ในทีมใหเกิดประโยชนสูงสุดไมปลอยใหวางโดยเปลาประโยชน มองการณไกลในการปลูกพืชอายุ

สั้น อายุยาว เพื่อใชประโยชนใชจําหนายหรือบริโภคไดโดยตลอดไมตองมาน่ังทําใหมทุกคร้ังของ

ฤดูกาล 

4.5.3.2 คอยเปนพี่เลี้ยงชี้แนะผูนําทีมในบทบาทที่เปนผูนํา ใหสมาชิกในทีมมีความ

สามัคคีและใหสามารถอยูรวมกัน ทํางานเปนทีมรวมกันไดดี 

 

4.5.4  สําหรับเรือนจํา 

4.5.4.1 ควรคัดเจาหนาที่ที่มีความต้ังใจและรักดานการเกษตรมาทํางานและดูแล

ผูตองขังมากกวาที่จะคัดจากแบบเดิมที่ตามเกณฑที่ไดวางไว 
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4.5.4.2  ควรทําแหลงนํ้าเพิ่มเพื่อรองรับการใชนํ้าในหนาแลง 

4.5.4.3 หาตลาดรองรับสินคาการเกษตรที่เปนผลผลิตมาจากผูตองขังในโครงการ

เพื่อใหสามารถมีการระบายผลผลิตออกไปไดรายรับมาหมุนเวียนใชจายภายในทีมและเสริมสราง

กําลังใจและเปนแรงจูงใจใหผูตองขังอยากจะผลิตผลงานออกมาใหไดผลงานที่ดี 

4.5.4.4 ทําการปรับปรุงสภาพดินที่มีปญหาขาดแรธาตุ และบํารุงดินใหเหมาะกับพืช 

4.5.4.5 แกไขปญหานํ้าทวมในหนาฝนที่จะทวมพื้นที่ในแตละทีมทําใหเกิดความ

เสียหายกับผลผลิต 

4.5.4.6 ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เชน การบรรยายใหความรูเชี่ยวชาญในดานที่เกี่ยวของ  

ขอเสนอแนะที่ไดมาจากการสัมภาษณที่กลาวมาขางตนน้ีทั้งหมดน้ีจะชวยใหทีมผูตองขังมี

การทํางานเปนทีมที่ดีและสงผลถึงผลการปฏิบัติงานของทีมใหไดผลดี 

 

4.6   โมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังและโมเดลตนแบบใน  

การวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง 

   

4.6.1  โมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขัง 

เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท มีการทําโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดําเนินการจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชัยนาทไดมีสวนรวมในการถายทอดความรู มีคณะครู และนักศึกษาเขารวมดําเนินการแปลงสาธิต 

ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการผลิตและวัสดุตางๆ ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใน

ข้ันตน ทางเรือนจําไดแบงพื้นที่ทําแปลงสาธิตการเกษตร จํานวน 5 แปลง แปลงละ 5 ไร รวม 25 ไร 

โดยใชจุลินทรีย EM เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกิจกรรม (เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด

เรือนจําจังหวัดชัยนาท, 2554: 4) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนไดสะทอนใหเห็นถึงภาวะ

ผูนําที่มีอยูในตัวผูนําทีมผูตองขังในแตละทีม ซึ่งเปนผลมาจากการไดแสดงออกทางความคิดและลง

มือทํา การทํางานเปนทีมรวมกันของเหลาผูตองขัง 

จากผลการศึกษาพบวาผูนําทีมกับการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมมีความ

เชื่อมโยงและเกี่ยวของกันโดยพบวาผลการปฏิบัติงานของทีมที่มีผูนําทีมที่ขาดภาวะผูนําและผูนําทีม

ที่มุงคนเพียงอยางเดียวไมมุงเนนเร่ืองงานจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับตํ่าไม

ดีเทาทีมอ่ืนที่ผูนําทีมมีการมุงในเร่ืองงาน ดังน้ันหากเราสามารถพัฒนาผูนําทีมผูตองขังใหมีรูปแบบ

ภาวะผูนําที่มีการมุงงานมากข้ึน มีความรูดานการเกษตร  รูหนาที่บทบาทในการเปนผูนํา  จะสงผล
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ใหผลการปฏิบัติงานของทีมมีระดับที่สูงข้ึน อีกทั้งยังผูตองขังจะมีการเรียนรูเพิ่มข้ึนเพราะไดทํางาน

ที่หลากหลายและใหผูตองขังไดมีโอกาสในการเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานหรือเรียนรูจากการ

ทํางาน ปลูกพืช เลี้ยงสัตวใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในการพัฒนาภาวะผูนําในผูนําทีม

ผูตองขังน้ันสามารถพัฒนาใหผูนําทีมผูตองขังสามารถที่จะทําหนาที่ผูนําทีมที่จะกอใหเกิดการ

ทํางานเปนทีมที่มีความสามัคคีและสรางสรรคผลงานของทีมในรูปของผลการปฏิบัติงานของทีมให

มีผลิตภาพ การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แลวนําสิ่งที่ไดจากโครงการนําไปปรับใชเมื่อ

พนโทษไปสูสังคมภายนอกได 

 แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังควรพัฒนาใหตัวผูนําทีมมีองคความรูที่

เกี่ยวของกับการทํางาน อันไดแก ความรูเร่ืองการเกษตร บทบาทหนาที่ของผูนํา  และการสงเสริม

การทํางาน โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก เรือนจําตนสังกัด ผูคุม ภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชน  

ดังภาพที่ 4.31  โมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขัง อธิบายไดโดย 

ความรูเร่ืองการเกษตร คือการใหความรู ทักษะ เทคนิคในเร่ืองการเกษตรแกผูนําทีม

ผูตองขังใหมีความรูในระดับที่ทําไดและสามารถนําไปถายทอดสอนงานใหกับสมาชิกในทีม

สามารถมีความรูและปฏิบัติได ในเร่ืองบทบาทหนาที่ของผูนํา ควรใหความรูและคําแนะนําในเร่ือง

ของการสื่อสารในทีม การรักษาความสัมพันธในทีม  การวางแผนและมอบหมายงาน  การสราง

แรงจูงใจในการทํางาน และ การสรางบรรยากาศในทีม เพื่อใหผูนําทีมผูตองขังรูและเขาใจหนาที่ใน

การเปนผูนําทีม วางตัวไดอยางเหมาะสม และการสงเสริมการทํางาน คือการชี้ใหเห็นถึง ประโยชน

และความสําคัญของการทํางานในโครงการเพื่อใหผูนําทีมเกิดความสนใจและตองการที่จะทํางาน

ในโครงการใหสําเร็จเพราะทราบถึงประโยชนและความสําคัญที่ตนเองและผูตองขังคนอ่ืนๆ จะ

ไดรับจากการทํางานน้ัน 
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ภาพท่ี 4.31  โมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขัง 

 

นอกจากองคความรูเร่ืองที่กลาวมาขางตนแลวในการพัฒนาภาวะผูนําทีมของผูนําทีม

ผูตองขังน้ันยังมีปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังไดแก เรือนจําตนสังกัด 

ผูคุม ภาครัฐและภาคเอกชน และชุมชน โดยเร่ิมจากเรือนจําที่เปนตนสังกัดของผูตองขังตองทําการ

คัดกรองผูที่มีความสนใจจริงในดานการเกษตรหรือเปนผูตองขังที่มีความรู มีประสบการณหรือมี

พื้นฐานทางดานการเกษตรกรรมมาบาง เพื่อที่จะใหผูตองขังที่เขาโครงการไดมีพื้นฐานแลวมาตอ

ยอดในเร่ืองการทํางานและการเรียนรูแลวเปนผูนําที่มีความพรอมทั้งความรูและประสบการณ 

ตอมาคือสวนของผูคุมที่เปนผูดูแลผูตองขังที่อยูในโครงการตองทําหนาที่ในการชี้แนะให

คําแนะนําแกผูตองขังในการเลือกผูนําทีมแตละทีมเพื่อไดผูตองขังที่มีความเหมาะสมจะเปนผูนําทีม 

นอกจากแคเพียงรูจักกันมากอนหรือเลือกโดยไมไดต้ังใจทําตามเพื่อนผูตองขัง  นอกจากผูคุมจะทํา

ความรูดานการเกษตร 
 

การสงเสริมการทํางาน 
 

บทบาทหนาท่ีของผูนํา 
 

การพัฒนาภาวะผูนํา

ของผูนําทีมผูตองขัง 

เรือนจํา 
คัดกรองผูตองขัง 

 

ผูคุม 
ช้ีแนะนําการเลือกผูนําทีม

และเปนพ่ีเล้ียง 
 

ภาครัฐและภาคเอกชน 
ความรวมมือเร่ืองการ

ถายทอดความรูแก

ผูตองขัง 
 

ชุมชน 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

ตลาดรองรับสินคา 
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หนาที่เปนผูที่ชี้แนะและใหคําแนะนําแลวยังมีหนาที่หลักที่สําคัญคือการเปนพี่เลี้ยงใหแกผูตองขังทั้ง

สมาชิกและผูนําทีมทั้งในเร่ืองการทํางานและวิถีชีวิตความเปนอยูคอยประคองใหผูตองขังไดเปน

ผูนําที่ดีมีความสามรถในการนําทีม สามารถรักษาความสัมพันธภายในทีมใหมีความสามัคคีและ

เมตตากันและกัน ไมแบงพรรคแบงพวกอันจะกอใหเกิดความขัดแยงตามมา ใหเปนผูนําที่ลงมือ

ทํางานจริงไมใชแคเปนผูที่คอยสั่งงานสมาชิกภายในทีมเพียงอยางเดียว ผูนําทีมตองลงมือทํางานจริง

เปนตนแบบที่ดี ตัวอยางที่ดีใหแกสมาชิกในทีมเห็นแลวเกิดแรงบันดาลใจที่จะทํางานในทีมให

สําเร็จตามแผนงานที่วางไว แลวนําทีมใหทํางานเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเขามาใหความรวมมือกับเรือนจําในเร่ืองของการ

ถายทอดความรูแกใหแกผูตองขังหรือเมื่อเรือนจําขอความรวมมือไปแลวก็ไดรับการตอบสนองแลว

มาบรรยาย สาธิต สอนงาน อีกทั้งวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีดานตางๆ เพื่อใหผูตองขังทั้งที่เปน

ผูนําทีมและสมาชิกในทีมมีความรูความสามารถในดานน้ันๆ หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู

มากพอที่จํานําผูอ่ืนในดานที่ตนเองมีความถนัด ถายทอดความรูออกไปสูสมาชิกในทีมหรือแกสังคม 

ชุมชนภายนอกได 

และชุมชนใกลเคียงเรือนจําก็มีสวนในการพัฒนาภาวะผูนําโดยสามารถสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณในการทํางาน เชน มูลสัตว ฟาง  หรือวัสดุตางๆ ที่ทางเรือนจํามีไมเพียงพอในความตองการ

ของผูตองขังแตละทีมที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอันจะกอใหเกิดการทํางานไดอยางไมติดขัด

และไดทํางานตามแผนงานที่วางไวไดอยางราบร่ืน  และชุมชนยังเปนตลาดรองรับสินคาผลผลิตที่

ออกมาจากโครงการที่แตละทีมมีผลผลิตออกมาใหสามารถจําหนายผลผลิตแลวนําเงินเขาไปทําการ

เปนรายจายเพื่อหมุนเวียนซื้อสิ่งของที่จําเปนในการทํางานตอไปโดยทุกภาคสวนที่กลาวมาแลวน้ัน

ตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันหมดเพื่อพัฒนาภาวะผูนําทีมผูตองขังไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

4.6.2  โมเดลตนแบบในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง 

 ในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ที่เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาทน้ันสามารถที่จะทําการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน

ของทีมผูตองขังไดโดยการนําผลการศึกษาที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแลวมาทําการ

ประมวลผลพบวา ผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ 3 สิ่งหลักๆ ไดแก 

รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและสิ่งแวดลอม ดังภาพที่ 4.32  โมเดลตนแบบในการวิเคราะห

ผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง สามารถอธิบายไดดังน้ี 
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ภาพท่ี 4.32  โมเดลตนแบบในการวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขัง 

 

เร่ิมจากหากทีมผูตองขังมีผูนําทีมที่มีรูปแบบภาวะผูนํา กลุมแรกไดแก ผูนําที่มีรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิติสรางแรงบันดาลใจ ผูนําแบบชักจูง หรือผูนํามุงงาน และภายใน

ทีมน้ันมีความสามัคคีรวมกันทํางานและไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงาน

ของทีมน้ันอยูในระดับสูง แตหากทีมมีความสามัคคีแตประสบปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผล

ใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันลดลงอยูในระดับปานกลาง แตถาหากในทีมน้ันไมมีความสามัคคี

แตไมประสบกับปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับปาน

กลาง แตถามีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันลดลงอยูในระดับตํ่า 

หากทีมผูตองขังมีผูนําทีมที่มีรูปแบบภาวะผูนํา กลุมที่สองไดแก ผูนําที่มีรูปแบบภาวะผูนํา

แบบมุงคนและภายในทีมน้ันมีความสามัคคีรวมกันทํางาน ไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผล

ใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับสูงหรือปานกลาง  แตหากทีมมีความสามัคคีแตประสบ

 ไมสามัคคี 

สามัคคี 
 
ผูนําการเปล่ียนแปลง 

ในมิติสรางแรงบันดาล 

ใจ/ชักจูง/มุงงาน 
รูปแบบภาวะผูนํา 

 

ผูนําแบบมุงคน 

ผูนําแบบมอบหมายงาน 

/แบบยํ่าแย/ขาดภาวะผูนํา 
ปญหา 

ไมมีปญหา 
 

สามัคคี 
 

สามัคคี 
 

ไมสามัคคี 

ไมสามัคคี 

ปญหา 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

ไมมีปญหา 
 

ปญหา 

ปญหา 

ปญหา ปญหา 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

ต่ํา 
 

ปานกลาง 
 

ต่ํา 
 

ปานกลาง 
 

ต่ํา 
 

ต่ํา 
 

ต่ํา 
 

สูง/ปานกลาง 
 

ปานกลาง/

 

ต่ํา 
 

ผลการปฏิบัติงาน 

ของทีม 
 

ส่ิงแวดลอม 
 

ทีม 
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ปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันลดลงอยูในระดับปานกลางหรือตํ่า 

แตถาหากในทีมน้ันไมมีความสามัคคีถึงแมจะประสบกับปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมหรือไมจะสงผล

ใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับตํ่า 

และหากทีมผูตองขังมีผูนําทีมที่มีรูปแบบภาวะผูนํา กลุมที่สามไดแก ผูนําที่มีรูปแบบภาวะ

ผูนําแบบมอบหมายงาน แบบย่ําแย หรือขาดภาวะผูนํา และภายในทีมน้ันมีความสามัคคีรวมกัน

ทํางาน ไมมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับปานกลาง  

แตหากทีมมีความสามัคคีแตประสบปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม หรือในทีมน้ันไมมีความสามัคคีถึงแม

จะประสบกับปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมหรือไมจะสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีมน้ันอยูในระดับตํ่า 

จะเห็นไดวาผูนําทีมที่มีรูปแบบภาวะผูนําที่มีมุงงานหรือมุงทั้งคนมุงทั้งงาน หรือเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลงที่สรางความแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมจะเปนรูปแบบภาวะผูนําทีมผูตองขัง

ที่จะสามารถสงเสริมใหทีมมีผลการปฏิบัติงานของทีมที่เกิดข้ึนมีแนวโนมไปในระดับสูงหรือปาน

กลางพรอมทั้งถาสามารถสงเสริมใหทีมผูตองขังมีความสามัคคีในการอยูรวมกันหรือการทํางานเปน

ทีมและลดปญหาหรือปองกันใหมีปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมใหมีนอยที่สุดก็ยิ่งเปนการเพิ่มผลการ

ปฏิบัติงานของทีมใหเพิ่มสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กรณีศึกษา เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท โดยมี

วัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1)  เพื่อศึกษาภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 2)   เพื่อศึกษาการ

ทํางานเปนทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด

เรือนจําจังหวัดชัยนาท 3)  เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 4)   เพื่อพัฒนาโมเดล

ตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังกับโมเดลตนแบบในการวิเคราะหผลการ

ปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง 

สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท    

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษา 3 วิธี ไดแก การศึกษาขอมูลเอกสาร 

(Documentary) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชสรางกรอบแนวคิดใน

การศึกษา การสรางแนวคําถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และการอภิปรายผลการศึกษา ตอมาทําการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกต (Observation) กับกลุมตัวอยางคือ ทีม

ผูตองขังในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 5 ทีม ซึ่งแบงเปน ผูนําทีมผูตองขัง

จํานวน 5 คน สมาชิกในทีมผูตองขังจํานวน 15 คน และผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังจํานวน 3 คน 

รวมกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 23 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อของกลุมตัวอยาง  

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตโดยใชเคร่ืองมือ 2 แบบคือ

แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางและแบบบันทึกภาคสนาม โดยแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครง 

สรางมีจํานวน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณสําหรับผูนําทีมผูตองขัง ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ

สําหรับสมาชิกในทีมผูตองขัง และชุดที่ 3 แบบสัมภาษณสําหรับผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังในโครงการ

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูศึกษาใชกรอบแนวคิดที่สรางจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ   

งานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาใชตอบวัตถุประสงคในการศึกษา  ดังน้ี



 

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 5.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา   

   

 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีเชิงคุณภาพ ไดแก ปจจัย

สวนบุคคลของผูตองขัง ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม จากการเก็บ

รวบรวมขอมูลนําเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพสามารถสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษา สามารถนําเสนอรายละเอียดแบงเปน 5 สวน โดยมีเน้ือหาเรียงตามลําดับ

ตอไปน้ี 

 5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

5.3  ขอจํากัดของการศึกษา 

5.4  ขอเสนอแนะงานวิจัย 

5.5  ประโยชนที่ไดรับจากผลการวิจัย 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- คดี 

- ภูมิลําเนากอน

ตองโทษ 

- อาชีพกอน

ตองโทษ 

ภาวะผูนํา 

- คุณลักษณะผูนําทีม 

- พฤติกรรมในการทํางาน 

- สรางแรงบันดาลใจ 

- การกําหนดเปาหมาย 

 ผลการปฏิบัติงาน

ของทีม 

ทีม 

- การทํางานรวมกัน 

- องคประกอบของทีมงาน  
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถ

สรุปผลการศึกษาโดยแบงเปนปจจัยสวนบุคคลของผูตองขังกลุมตัวอยางและภาวะผูนํา การทํางาน

เปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีทั้ง 5 ทีม ไดดังตอไปน้ี 

 

5.1.1  ปจจัยสวนบุคคล 

 

ตารางท่ี 5.1  ตารางสรุปผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลเร่ืองอายุและระดับการศึกษาของผูตองขัง 

                     กลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลสวนบุคคล ผูตองขังกลุมตัวอยาง 

ผูนําทีม สมาชิกในทีม 

อายุ   

20 - 29 ป 2 7 

30 - 39 ป 3 4 

40 - 49 ป  3 

50 - 59 ป  1 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 1 7 

มัธยมศึกษาปที่ 3 2 2 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  3 

11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2   2 

ปริญญาตรี                    1 
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ตารางท่ี 5.2  ตารางสรุปผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลเร่ืองคดีกอนตองโทษ ภูมิลําเนากอนตองโทษ 

                     และอาชีพกอนตองโทษของผูตองขังกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลสวนบุคคล ผูตองขัง 

ผูนําทีม สมาชิกในทีม 

คด ี   

ความผิดตอชีวิต 1 7 

พระราชบัญญัติยาเสพติด 2  

ชิงทรัพย บุกรุก  อนาจาร 1  

ความผิดตอรางกาย บุกรุก 1  

ชิงทรัพย พระราชบัญญัติยาเสพติด  5 

ปลนทรัพย  1 

ชิงทรัพย ทําราย พระราชบัญญัติ

อาวุธปน 

 1 

ความผิดตอรางกาย  1 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ   

ภาคกลาง 3 10 

ภาคเหนือ 1 2 

ภาคอีสาน 1 3 

อาชีพกอนตองโทษ   

รับจาง 4 7 

ขายอาหารตามสั่ง 1  

ทํานา  2 

รับจางการไฟฟา  1 

ทํานา/รับจาง  1 

ทําไร  1 

ขับรถแท็กซี่  1 

รับราชการ  1 

ชางไฟฟา  1 
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ตารางท่ี 5.3  ตารางสรุปผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเปนผูนําทีม การทํางานเปนทีม

และผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

ปจจัยสวนบุคคล มีความเกี่ยวของกับ 

อายุ การเปนผูนําทีม 

การทํางานเปนทีม 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

ระดับการศึกษา การเปนผูนําทีม 

คด ี การเปนผูนําทีม 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ การทํางานเปนทีม 

อาชีพกอนตองโทษ การตอผูนําทีม 

การทํางานเปนทีม 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

5.1.2  ทีม 1 

ทีม 1 มีองคประกอบของทีมงานคือในทีมมีทั้งหมด 9 คน ในเร่ืองโครงสรางทีมมีผูนําทีม 1 

คน  รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 7 คน สมาชิกในทีมสวนใหญมีภูมิลําเนามา

จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญไมมีความรูหรือประสบการณดานการเกษตรมากอน จะมี

ผูตองขังเปนบางคนที่เคยทํางานหรือมีประสบการณดานการเกษตรมากอน โดยมีผูนําทีม 1 คือ TL1 

อายุ 37 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6  คดีกอนตองโทษ คือ ความผิดตอรางกาย บุกรุก 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจางมีรูปแบบภาวะผูนํา 

คือผูนําที่มุงงานสูงตองการใหงานในทีมประสบความสําเร็จพรอมกับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน

มิติสรางแรงบันดาลใจผสมผสานกันโดยทํางานเปนตัวอยางที่ดีทําใหสมาชิกในทีมทํางานอยาง

ต้ังใจ การทํางานเปนทีมในผูตองขังทีม 1 ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา 

วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมเองก็จะทํางาน

ตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุย

ปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็นและแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและ

วางแผนรวมกันเพื่อใหเปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนใน
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ทีมยอมรับในแผนงานน้ัน และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีม

มีความสามัคคีและในทีมก็มีแนวทางในการทํางานรวมกันที่เนนความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอน

ตองโทษที่มากจากภาคกลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายขึ้น แตดวยเพราะสมาชิกในทีมสวนใหญ

ไมไดมีพื้นฐานทางดานการเกษตรมากนักอีกจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ได

ปริมาณปานกลางไดตามธรรมชาติเพราะไมใชสารเคมีแตทีม 1 ปลูกพืชหลากหลายเนนการเรียนรู

โดยสมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานสูงเพราะสวนหน่ึงมาจากผูคุมเนนใหผูตองขัง

ตองเรียนรูเหมือนกันหมด  

 

5.1.3  ทีม 2 

ทีม 2 มีองคประกอบทีมงานคือ มีผูตองขังจํานวนทั้งหมด 7 คนโดยโครงสรางทีม มีผูนําทีม

จํานวน 1 คน รองผูนําทีมจํานวน 1 คนและที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คนโดยผูนําทีม 2 คือ TL2 

อายุ 32 ป  การศึกษาระดับ 1 1ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คดีกอนตองโทษคือ พระราชบัญญัติยา

เสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษคือ กรุงเทพฯ และอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจางมีรูปแบบ

ภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบชักจูงโดย ผูนําทีม 2 จะสั่งงานและจะสนับสนุนความตองการของสมาชิกใน

ทีม ใหโอกาสในการทํางาน หวงใย เอาใจใสสมาชิกรับฟงเสียงสวนใหญและยอมรับการตัดสินใจ

ของสมาชิกในทีม ผูนํามีการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมโดยลงมือทํากอนเพื่อใหสมาชิก

ไดเห็นวาผูนําทีมลงมือทํางานจริงรวมกันกับสมาชิกในการทํางานเปนทีม ผูนําทีมเปนศูนยกลางใน

การทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัว

สมาชิกในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีม

และผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็นและแชรความคิด

ในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกัน ถาความคิดเห็นน้ันที่มีขึ้นไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

มีการเห็นแยง เห็นตางผูนําทีมจะใชระบบโหวตยกมือสมาชิกในทีมเพื่อหาขอสรุปน้ันๆ ดังน้ันการ

สื่อสารที่ผูนําทีม 2 สงไปยังสมาชิกและรองผูนํากับการใหขอมูลปอนกลับของเหลาสมาชิกและรอง

ผูนําทีมที่มีตอผูนําทีม 2 จึงมีปริมาณเทาๆ กัน การวางแผนงานรวมกันแบบน้ีเพื่อใหเปนแผนรวม

ของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงานน้ัน และ

ระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคี มีแนวทางใน

การทํางานรวมกันคือเร่ืองความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่มากจากภาคกลางเหมือนกัน

จึงเขากันไดงายขึ้น แตดวยเพราะสมาชิกในทีมสวนใหญไมไดมีพื้นฐานทางดานการเกษตรมากนัก

อีกจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลาง แตทั้งน้ีผลผลิตที่ไดไม

เปนไปตามเปาหมายที่ทีมวางไว พืชผักงามดี มีการตกแตงบริเวณภายในทีมอยางสวยงาม การ
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เพาะปลูกจะไมไดเนนปริมาณแตจะเนนการเรียนรูสมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน

ผูคุยจะเนนการที่ผูตองขังตองเรียนรูกันหมด  

 

5.1.4  ทีม 3 

ทีม 3 มีองคประกอบของทีมงาน มีผูตองขังจํานวน 7 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม  3 มี

โครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 6 คน ในสวนของรองผูนําทีมได

ปลอยตัวไปแลวในทีมจึงมีแคผูนําทีมและสมาชิกในทีม ในทีม 3 มีผูนําทีมคือ TL3 อายุ 26 ป 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ ชิงทรัพย บุกรุก อนาจาร ภูมิลําเนากอน

ตองโทษ คือ นครราชสีมา และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนํา

แบบมุงคนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทั้งสมาชิก ผูคุมและเจาหนาที่ ติดตอสื่อสารดี พฤติกรรมในการ

ทํางานของผูนําทีมคือเนนพักผอนมากกวาการทํางานอยางจริงจังและไมมีการสรางแรงบันดาลใจทํา

ใหการทํางานเปนทีมจึงเปนไปอยางสบายๆ โดยมีผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางานจะเปนผูที่ทํา

การวางแผน แบงงาน มอบหมายงาน ใหกับสมาชิกในทีมตามแผนงานที่รวมกันวางไวแตแผนรวม

ของทีมยังไมชัดเจนมากนักสวนมากแผนงานมักเปนแผนใกลๆ ตัวที่มองเห็นในทีมการคุย

ประสานงานกันภายในทีมยังไมดีเทาที่ควร ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกในทีมใหมาทํางานให

มารวมในแนวทางเดียวกันได สมาชิกในทีมยังคงมีเปาหมายของตนเองที่ตองการอยากทําและในทีม 

3 ผูนําทีมไมไดมุงเนนการทํางานมากนักจึงมีการสื่อสารในเร่ืองงานในระดับหน่ึงและสมาชิกในทีม

ก็ไดมีการใหขอมูลปอนกลับกับผูนําทีมในระดับหน่ึงสงผลตอผลการปฏิบัติงานของทีม 3 ใน

ภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลผลิตปริมาณตํ่า เพราะสวนหน่ึงมาจากการที่ผูนําทีมไมไดเนนเร่ืองการ

ทํางานอยางจริงจังและยังไมสามารถทําใหทีมมีการทํางานเปนทีมตามแผนของทีมได แตทั้งน้ี

ผูตองขังไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองของการเกษตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับ

ความรูทางการเกษตรเพิ่มเติม สมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การทํางาน มีสวนนอยที่มีการ

เปลี่ยน ทําใหทีม 3 มีการเรียนรูอยูในระดับตํ่า 

 

5.1.5  ทีม 4 

ทีม 4 องคประกอบของทีมงาน มีทั้งหมดจํานวน 6 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม 4 มี

โครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คน สวนรองผูนําทีมปลอยตัวไป

แลวโดยผูนําทีม 4 คือ TL4 อายุ 29 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ 

ความผิดตอชีวิต ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ พิษณุโลก และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มี

รูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบย่ําแยผสมสานกับผูนําแบบมอบหมายงานซึ่งเปนผูนําที่ไมไดให
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ความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา ผูนําทีม 4 มีลักษณะบุคลิกภาพไมนาเชื่อถือไม

เหมาะสมในการเปนผูนําทีมเพราะมี การสื่อสารที่ไมคอยดีเทาที่ควร โดยในทีมจะแบงเปน 2 ฝาย 

คือ ฝายละ 3 คน คือฝายแรกที่ทํางานดีจํานวน 3 คนฝายน้ีจะพอมีความรูทางการเกษตรอยูบางและ

รวมกลุมกันทํางานตามที่คิด และฝายที่สองอีกจํานวน 3 คนซึ่งรวมถึงผูนําทีมดวยโดยการทํางาน

ฝายน้ียังไมจริงจังกับการทํางานเทาฝายแรก ในทีมยังมีการตางคนตางคิด ความคิดยังไมเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน ความสามัคคีในทีมยังไมมากพอที่จะทําใหทุกคนในทีมคิดแผนวางแผนไปในแนวทาง

เดียวกันได เวลาทํางานเปนทีมยังไมเปนทีมจริงๆ แตก็ยังคงมีความสัมพันธที่ดีไมไดทะเลาะเบาะ

แวงกัน สามารถที่จะคุยกันได แตละฝายก็จะทํางานตามฝายที่ตนเองอยากทําโดยไมคอยไดทําตาม

แผนรวมของทีมมากนัก การแบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะแบงหนาที่ทํางานตามความสมัครใจของ

สมาชิก หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันและจะมารุมชวยกันทํา งานที่ใหญๆ แลวคอยแยกยายไปทําตาม

หนาที่ตนเองที่ไดรับผิดชอบสงผลไปถึงผลการปฏิบัติงานของทีมภาพรวมผลผลิตมีปริมาณตํ่า การ

เรียนรูในระดับตํ่าเพราะสมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน 

แตมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปรับตัวในการทํางานลงแปลงเกษตรไดนานขึ้น 

 

5.1.6  ทีม 5 

ในทีม 5 มีองคประกอบทีมงานคือในทีมมีผูตองขังทั้งหมด 10 คน โดยแบงเปน ผูนําทีม

ผูตองขัง 1 คน รองผูนําทีม 1 คน และสมาชิกในทีม 8 คน เปนทีมเดียวที่ผูตองขังอยูครบทุกคนต้ังแต

เขาโครงการชีววิถี ในทีม 5 มีผูนําทีมคือ TL5 อายุ 31 ป การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  คดีกอนตองโทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมี

อาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพขายอาหารตามสั่ง รูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบมุงคนผสมผสาน

ผูนําแบบพบกันคร่ึงทางมีลักษณะเนนใหการสนับสนุน ใหสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายและตัดสินใจในการทํางาน เคารพสมาชิกในทีม หวงใย ประนีประนอม ผูนําทีม 5 มีมนุษย

สัมพันธดีไมมีพื้นฐานในดานการเกษตรแตสมาชิกในทีม 5 มีความรูประสบการณทางดาน

การเกษตรมากอน ภูมิลําเนากอนตองโทษสวนใหญมาจากภาคอีสานทําใหในทีมพูดคุย เขาใจกัน

งายขึ้น ผูนําทีม 5 จะเปนสวนหน่ึงของทีมโดยไมไดทําตัวเปนศูนยกลางแตมีหนาที่หลักในการเปนผู

สื่อสารในการทํางานรวมกันไมไดเนนในการนําทีมแตเนนในการประสานงานระหวางสมาชิกใน

ทีม ผูคุมและเจาหนาที่ใหการทํางานของทีม 5 สามารถดําเนินไปไดดวยดี ในทีมมีการพูดคุยสื่อสาร

กันดีเพราะมีพื้นเพของภูมิลําเนากอนตองโทษมาจากภาคอีสานเปนสวนใหญ สมาชิกในทีม 5 หลาย

คน มีพื้นฐานประสบการณดานการเกษตรมากอนตองโทษ สมาชิกที่มีความสามารถทางดาน

การเกษตรที่มีความชํานาญในแตละเร่ืองก็จะขึ้นมานําทีมในเร่ืองที่ตนเองมีความถนัด  มีการเรียนรู
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กันในระหวางสมาชิกกับสมาชิกโดยสมาชิกคนที่ไมมีความรูในดานใดก็จะไปหาสมาชิกคนที่มี

ความรูเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ แลวทําการเรียนรูจากสมาชิกคนที่มีความรูสงผลใหผลการปฏิบัติงาน

ของทีม ภาพรวมผลผลิตปริมาณสูงมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว มีการปลูกพืชที่

หลากหลายชนิดและมีการใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา ในเร่ืองการเรียนรูของทีม 5 ผูตองขังมี

โอกาสหนาที่การทํางานเปลี่ยนในระดับปานกลาง ไมไดมีการมุงเนนจากผูคุม  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเร่ือง ภาวะผูนํากับผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังโครงการชีววิถีเพื่อ

การพัฒนาอยางยั่งยืน กรณีศึกษา เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาเรียงตามทีมผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีทั้ง 5 ทีม ไดดังตอไปน้ี 

 

5.2.1  ทีม 1 

ทีม 1 มีองคประกอบของทีมงานคือในทีมมีทั้งหมด 9 คน ในเร่ืองโครงสรางทีมมีผูนําทีม 1 

คน  รองผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 7 คน สมาชิกในทีมสวนใหญมีภูมิลําเนามา

จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญไมมีความรูหรือประสบการณดานการเกษตรมากอน จะมี

ผูตองขังเปนบางคนที่เคยทํางานหรือมีประสบการณดานการเกษตรมากอน โดยมีผูนําทีม 1 คือ TL1 

อายุ 37 ป การศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6  คดีกอนตองโทษ คือ ความผิดตอรางกาย บุกรุก 

ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจางมีรูปแบบภาวะผูนํา 

คือผูนําที่มุงงานสูงตองการใหงานในทีมประสบความสําเร็จพรอมกับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน

มิติสรางแรงบันดาลใจผสมผสานกันโดยทํางานเปนตัวอยางที่ดีทําใหสมาชิกในทีมทํางานอยาง

ต้ังใจ ตามการศึกษาในกลุมพฤติกรรมผูนํา การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดอธิบาย

พฤติกรรมที่มุงงานวา เปนพฤติกรรมของผูนําเนนการจัดการองคการ การบริหารจัดการตางๆ การ

มอบหมายงานและกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการทํางาน เชน การแบงงาน การกําหนดวิธีการทํางาน 

และมีการควบคุมพนักงานอยางเขมงวดและใกลชิดใหการทํางานน้ันๆ บรรลุเปาหมายที่กําหนด 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 175-176) และตามคํากลาวของ ธวัช บุณยมณี (2550: 51-52) ที่วา การมุง

งานคือพฤติกรรมของผูนําที่มุงการทํางานใหสําเร็จดวยการกระทําบางอยาง ในสวนของผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในมิติสรางแรงบันดาลใจ รัตติกรณ จงวิศาล (2551: 190) กลาววา การที่ผูนําจะ

ประพฤติในทีมที่ จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตาม โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การให

ความหมายและทาทายในเร่ืองงานของผูตาม ผูนําจะกระตุนจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ใหมี
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ชีวิตชีวามีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยสรางเจตคติที่ดีในแงบวก ผูนําจะแสดงการอุทิศ

ตัว แสดงความเชื่อมั่น และแสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได    

Robbins and Judge (2008: 188) กลาวถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา ผูนําแบบน้ีจะทําตาม

เปาหมายที่ปรารถนาอยางแรงกลาเปนเปาหมายเชิงกลยุทธขององคการ สิ่งที่บงชี้คือ ความสัมพันธ

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับอัตราการเขาออกของพนักงานลดลง ผลิตภาพสูงขึ้น ความเครียด

ของพนักงานและการหมดกําลังใจลดลง และความพึงพอใจของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นและ  ณัฏฐพันธ 

เขจรนันทน (2551: 133) กลาววาผูนําจะชวยกําหนดเปาหมายชี้นํา และสงเสริมใหสมาชิกมี

ความสามารถและเห็นความสําคัญของเปาหมาย ปฏิบัติงานดวยแรงจูงใจของตนเอง จนผูตาม

สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมตองมีผูนําอยางเปนทางการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสุรชัย 

เตชปญโญ (เชื้อเมืองพาน) (2551) ที่วา หากผูนําเปนผูที่ทํางานอยางจริงจัง มีความเสียสละ จะทําให

ผูนําประสบความสําเร็จในการบริหารและผูนํามีความสามารถในการนํา ทําใหทุกคนเกิดการมีสวน

รวมในทุกๆ กิจกรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุไทย (2552) ที่วา ผูนําตองมี

พฤติกรรมที่กระตุนใหพนักงานไดใชความคิด และมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติ สนับสนุนใหพนักงาน

พยายามหาวิธีการทํางานแนวใหม ริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเปนการสรางความทาทายใหกับ

พนักงาน และผูนํามีบทบาทคอยใหคําแนะนํา ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงสอนงาน และมีพฤติกรรมที่

สามารถสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานอยากจะปฏิบัติงานโดยพรอมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทํางานและมีเทคนิคในการ

สื่อสาร เจรจาประสานงาน และเพื่อที่จะทําใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตทั้งน้ีผล

การศึกษาไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Mannheim and Halamish (2008) ที่แสดงใหเห็นวา

รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกับผลลัพธของวัฒนธรรมการเรียนรู แตเกี่ยวของกับการ

ทํางานรวมกันเพียงเล็กนอย  

ในเร่ืองปจจัยสวนบุคคลของผูนําทีม 1 พบวาสอดคลองกับแนวคิดของ Stogdill (1974: 72-

91) และงานวิจัยของพระสุรชัย เตชปญโญ (เชื้อเมืองพาน)  (2551) ที่วาคุณลักษณะที่พบในผูนําน้ัน

เกี่ยวของกับเร่ืองของ อายุและระดับการศึกษา ที่พบวาผูนําที่ชวงอายุ 35-50 ป ผูนําที่มีอายุอยูในชวง

น้ีจะแสดงบทบาทดานการเปนผูนําออกมาอยางชัดเจน มีความกระตือรือรนในการทํางานมีการสั่ง

สมองคความรูใหมๆ อยูเสมอ แตผลการศึกษางานวิจัยของศรีธนา สุวรรณสัมฤทธิ์ (2537) และ เลิศ  

ไชยณรงค (2536) พบวา อายุ ไมมีความสัมพันธโดยตรงกับรูปแบบและภาวะผูนํา  

ในเร่ืองคดีของผูนําทีม 1 ที่มีคดีความรุนแรงในเร่ืองของการทํารายรางกาย บุกรุก ผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ Schrag (1954) ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําเกี่ยวของกับปจจัย

เร่ืองอาชีพอาชญากรรมของผูตองขังที่มีความรุนแรง ในขณะที่ภูมิหลังทางสังคมกับเศรษฐกิจไม
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เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ผูนํากลุมไมตางจากผูตองขังคนอ่ืนๆ ในประเด็นเร่ือง อายุ อาชีพ การศึกษา 

และVan Wormer and Bates (1979)  พบวา มีความ สัมพันธกันระหวางภาวะผูนําในผูตองขังและ

ความรุนแรงของอาชญากรรมที่เคยทําความผิดกอนหนาน้ีหรือคดีที่มีความรุนแรงน่ันเอง ภาวะผูนํา 

มีความสัมพันธกันระหวางระดับการศึกษาและพฤติกรรมบทบาทภาวะผูนํา  

การทํางานเปนทีมในผูตองขังทีม 1 ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา 

วางแผนงาน แบงงานแลวมีการกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชิกในทีมเองก็จะทํางาน

ตามแผนงานที่ไดวางไวตกลงกันไว ผลการศึกษาสอดคลองตามคํากลาวของ วราภรณ ตระกูลสฤษด์ิ 

(2549: 14-15) ที่กลาวถึง บทบาทหนาที่ของสมาชิกในทีม ลักษณะของสมาชิกที่ดี คือ รูเปาหมาย

ของการทํางาน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองเปนอยางดี มีทักษะการติดตอสื่อสาร ที่รูจัก

ฟง รูจักพูด และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม มีการยอมรับ นับถือ เคารพ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งเปนผูเสียสละ อดทน สามัคคี และมีวินัยในตนเอง  

ผูนําทีม 1 จะใหสมาชิกทํางานตามความสมัครใจ ตามความถนัด ตามความชอบหรือความ

สนใจของสมาชิกในทีม ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) และ ตาม

คํากลาวของ Robbins and Judge (2008: 145-154) ที่พบวา หัวหนาทีมจะตองเปนผูที่ชางสังเกตและ

มีความสามารถในการวิเคราะหวาสมาชิกแตละคนมีความรูความสามารถหรือถนัดดานไหน เขาใจ

จุดแข็งของสมาชิกแตละคนที่สามารถนํามาใชใหกับทีมและจะตองจัดสรรบทบาท มอบหมายงานที่

เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของสมาชิก อุมาพร ฟูมั่น (2542) ยังเพิ่มเติมอีกวา ผูนําทีม

ตองติดตามงานอยางสม่ําเสมอ การติดตามงานเปนลักษณะของการติดตามเพื่อสํารวจปญหาและให

ความชวยเหลือมากกวาจะเปนการติดตามเพื่อทวงงานหรือจับผิด หัวหนาทีมจะตองเปนผูที่มีเทคนิค

ในการเสริมแรงโดยกลาวคําชมมากกวาคําติติง เมื่อสมาชิกในทีมทํางานไดสําเร็จตามที่ไดรับ

มอบหมายก็ไมลืมที่กลาวชมเชยอยางจริงใจ หัวหนาทีมบางคนใชการพูดใหกําลังใจก็เปนการ

เสริมแรงใหสมาชิกมีกําลังใจในการทํางานดีขึ้น 

 ในทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีมเพื่อ

สอบถาม เสนอความคิดเห็นและแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกันเพื่อใหเปน

แผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนในทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงานน้ัน 

และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคีและในทีมก็

มีแนวทางในการทํางานรวมกันที่เนนความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่มากจากภาค

กลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายขึ้น แตดวยเพราะสมาชิกในทีมสวนใหญไมไดมีพื้นฐานทางดาน

การเกษตรมากนักอีกจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลางไดตาม

ธรรมชาติเพราะไมใชสารเคมีแตทีม 1 ปลูกพืชหลากหลายเนนการเรียนรูโดยสมาชิกในทีมมีโอกาส
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เปลี่ยนหนาที่ในการทํางานสูงเพราะสวนหน่ึงมาจากผูคุมเนนใหผูตองขังตองเรียนรูเหมือนกันหมด  

ผลการศึกษาสอดคลองกับคํากลาวของ Larson and LaFasto (1990: 75 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 

2550: 225) ที่กลาววา ความผูกพัน (Unified Commitment) ความผูกพันของสมาชิกจะมีผลอยางมาก

เกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีมงาน พวกเขาจะทําอะไรก็ตามที่ชวยใหทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ัน

ขึ้นอยูกับความสามัคคีกันและความผูกพันกันในทีมงานเปนสําคัญ จากการศึกษาถึงความสําเร็จของ

ทีมงานพบวา สมาชิกยอยๆ ในทีมงานและกลุมของทีมงาน จะใหความสําคัญเปนอยางมากกับดาน

ความสามารถของแตละคน และลักษณะของความผูกพันของสมาชิกในทีมงานซึ่งจะเปนเคร่ืองบง

บอกถึงเปาหมายของทีมงานและความประสงคที่จะเปนพลังขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จของทีมงาน 

และสอดคลองกับคํากลาวของ Hammonds (2002: 103 อางถึงใน Thompson, 2004: 38) ที่กลาวถึง

เกณฑผลการปฏิบัติงาน เร่ืองการเรียนรู (Learning) วาการเรียนรูมีความสําคัญ การทํางานรวมกัน

อาจจะมองเห็นได แตการเรียนรูอาจจะมองไมเห็น ทีมจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงการเติบโตและ

พัฒนาโอกาสสําหรับความตองการในระดับบุคคลของสมาชิก การดํารงอยูของมนุษยจําเปนตอง

เติบโต พัฒนาและบรรลุเปาหมาย ทีมจําเปนตองตอบสนองสมาชิกและจัดหาโอกาสใหสมาชิก

พัฒนาทักษะใหมๆ การเรียนรูไดพิจารณาวามีความสําคัญ 

แตจากผลงานวิจัยของ ปริญดา วิรานุวัตร (2550) ที่พบวาภาวะผูนําแบบปฏิรูปไมสงผลตอ

ผลการปฏิบัติงานของทีมไมวาจะเปนผลโดยรวม ผลทางตรง และผลทางออมที่ภาวะผูนําสงผาน

ความผูกพันดานจิตใจกับหัวหนาไปยังผลการปฏิบัติงานของทีมซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาที่

พบวาผูนําทีม 1 มีการสรางแรงบันดาลใจสงผลใหสมาชิกในทีมในเร่ืองการทํางานรวมกันมีความ

สามัคคีและชวยกันทํางานหลังจากที่สมาชิกในทีมไดเห็นผูนําทีมลงมือทํางานอยางจริงจังเปน

ตัวอยางที่ดีจนกอใหเกิดความรูสึกของสมาชิกในทีมที่อยากทําตามแลวประสบความสําเร็จทําได

เหมือนกับผูนํา แตทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูนําทีม 1 มีรูปแบบภาวะผูนําทีมผสมผสานระหวางรูปแบบ

ภาวะผูนําแบบผูนําที่มุงงานสูงพรอมทั้งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิติสรางแรงบันดาลใจ จึงทําให

สงผลตอการทํางานรวมกันในทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมเพราะมีลักษณะในการนําที่มุงงาน

สูงเขามาเกี่ยวของ 

 

5.2.2  ทีม 2 

ทีม 2 มีองคประกอบทีมงานคือ มีผูตองขังจํานวนทั้งหมด 7 คนโดยโครงสรางทีม มีผูนําทีม

จํานวน 1 คน รองผูนําทีมจํานวน 1 คนและที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คนโดยผูนําทีม 2 คือ TL2 

อายุ 32 ป  การศึกษาระดับ11ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คดีกอนตองโทษคือ พระราชบัญญัติยา

เสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษคือ กรุงเทพฯ และอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจางมีรูปแบบ
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ภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบชักจูงโดย ผูนําทีม 2 จะสั่งงานและจะสนับสนุนความตองการของสมาชิกใน

ทีม ใหโอกาสในการทํางาน หวงใย เอาใจใสสมาชิกรับฟงเสียงสวนใหญและยอมรับการตัดสินใจ

ของสมาชิกในทีม ผูนํามีการสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกในทีมโดยลงมือทํากอนเพื่อใหสมาชิก

ไดเห็นวาผูนําทีมลงมือทํางานจริงรวมกันกับสมาชิก ตามทฤษฎีภาวะผูนําของ Hersey และ 

Blenchard ที่แสดงใหเห็นวาผูนําที่มีรูปแบบภาวะผูนําแบบชักจูง (Selling) เปนพฤติกรรมที่มุงงาน

สูง มุงความสัมพันธสูง ผูนําจะสั่งงานและจะสนับสนุนความตองการของพนักงานดวย โดยการ

อธิบายและใหโอกาส (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 177-180) และผลการศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พระสุรชัย เตชปญโญ (เชื้อเมืองพาน) (2551) ที่วา หากผูนําเปนผูที่ทํางานอยางจริงจัง มีความ

เสียสละ จะทําใหผูนําประสบความสําเร็จในการบริหารและผูนํามีความสามารถในการนํา ทําใหทุก

คนเกิดการมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม ผูนําแตละคนจะมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

สถานการณของสังคมวาสังคมในขณะน้ันตองการผูนําประเภทไหน เหมือนกับผลการศึกษาที่พบ

ในทีม 2 ที่มีผูนําทีมที่ใหโอกาสสมาชิกผูที่มีความรูความสามารถในเร่ืองน้ันๆ ขึ้นมาเปนผูนําแทน

ตนเองตามสถานการณที่น้ันตองการผูนําเร่ืองใด และผลการศึกษาน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Solansky (2008) ที่วา ความคิดของหลายๆ คนมาเติมเต็มงานของผูนําสําหรับทีมงานไมปรากฏอยาง

ทันที ดังน้ันการมีภาวะผูนํารวม การจูงใจ สังคม และกระบวนการคิด มีขอดีมากกวาทีมที่มีการนํา

ทีมโดยคนคนเดียว และยังสอดคลองกับคํากลาวของ ธวัช บุณยมณี (2550: 3) จะเห็นไดวาผูนําที่มี

ภาวะผูนําน้ันอาจเปนผูบริหารที่มีตําแหนงตามสายงานอยางเปนทางการ หรือไมเปนผูบริหารอยาง

เปนทางการก็ได ประเด็นสําคัญ คือ ตองมีความสามารถที่จะโนมนาวใจสมาชิกและทําใหคนใน

กลุมยอมทําตามได ในขณะเดียวกันผูนําที่ดีน้ันในบางโอกาสตองเปนผูตามดวย ตองสามารถ

รวมงานกับผูตามหรือผูรวมงานไดเปนอยางดี ตองเปนผูมีวิสัยทัศน สรางสรรค มีกลยุทธที่จะ

นําไปสูเปาหมายขององคการและที่สําคัญตองเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุมดวย 

ในการทํางานเปนทีม ผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางาน ประชุมปรึกษา วางแผนงาน แบง

งานแลวมีการกระจายงานออกไปสูสมาชิกในทีมตัวสมาชกิในทีมเองก็จะทํางานตามแผนงานที่ได

วางไวตกลงกันไว ในทีมทั้งตัวสมาชิก รองผูนําทีมและผูนําทีมมีการสื่อสารพูดคุยปรึกษากันในทีม

เพื่อสอบถาม เสนอความคิดเห็นและแชรความคิดในเร่ืองของการทํางานและวางแผนรวมกัน ถา

ความคิดเห็นน้ันที่มีขึ้นไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการเห็นแยง เห็นตางผูนําทีมจะใชระบบ

โหวตยกมือสมาชิกในทีมเพื่อหาขอสรุปน้ันๆ ดังน้ันการสื่อสารที่ผูนําทีม 2 สงไปยังสมาชิกและรอง

ผูนํากับการใหขอมูลปอนกลับของเหลาสมาชิกและรองผูนําทีมที่มีตอผูนําทีม 2 จึงมีปริมาณเทาๆ 

กัน การวางแผนงานรวมกันแบบน้ีเพื่อใหเปนแผนรวมของทีมที่ไดมาจากความเห็นของทุกๆ คนใน

ทีม แลวทุกคนในทีมยอมรับในแผนงานน้ันผลการศึกษาสอดคลองตามคํากลาวของ วราภรณ 
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ตระกูลสฤษด์ิ (2549: 14-15) ที่กลาวถึง บทบาทหนาที่ของสมาชิกในทีม ลักษณะของสมาชิกที่ดี คือ 

รูเปาหมายของการทํางาน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองเปนอยางดี มีทักษะการ

ติดตอสื่อสาร ที่รูจักฟง รูจักพูด และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุม มีการ

ยอมรับ นับถือ เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน อีกทั้งเปนผูเสียสละ อดทน สามัคคี และมีวินัยในตนเอง 

ในการแบงงานกันทําผูนําทีมจะมีการกําหนดเปาหมายในการทํางาน ในทีมจะชวยกัน

ทํางาน ระดมกันทํางานและเวียนงานกันทําใหสมาชิกในทีมเปนงานกันหมด ผลการศึกษา

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดุสิต อูปแกว (2541) ที่ศึกษาเร่ืองทีมงานที่ดีจะมีลักษณะทีมงานที่มีการ

จัดรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนและประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนมีบทบาท

ในการวางแผนการทํางานรวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํางาน และชวยกันแกปญหาโดยการประชุม

ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีการประเมินผลการทํางาน

เปนระยะเวลาตามที่กําหนด มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุม สงเสริมและใหโอกาสแก

สมาชิกทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้น และมีการเสริมสราง

ความมีมนุษยสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกดวยกันอยูเสมอ 

 และระหวางสมาชิก รองผูนําทีม และผูนําทีมก็มีความสัมพันธอันดีในทีมมีความสามัคคี มี

แนวทางในการทํางานรวมกันคือเร่ืองความสามัคคีอีกทั้งมีภูมิลําเนากอนตองโทษที่มากจากภาค

กลางเหมือนกันจึงเขากันไดงายขึ้นแตดวยเพราะสมาชิกในทีมสวนใหญไมไดมีพื้นฐานทางดาน

การเกษตรมากนักอีกจึงสงผลใหผลการปฏิบัติงานของทีม ผลิตภาพที่ไดปริมาณปานกลาง แตทั้งน้ี

ผลผลิตที่ไดไมเปนไปตามเปาหมายที่ทีมวางไว พืชผักงามดี มีการตกแตงบริเวณภายในทีมอยาง

สวยงาม การเพาะปลูกจะไมไดเนนปริมาณแตจะเนนการเรียนรูสมาชิกในทีมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่

ในการทํางานผูคุยจะเนนการที่ผูตองขังตองเรียนรูกันหมด ผลการศึกษาสอดคลองกับคํากลาวของ 

Larson and LaFasto (1990: 75 อางถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2550: 225) ที่กลาววา ความผูกพัน 

(Unified Commitment) ของสมาชิกจะมีผลอยางมากเกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีมงาน พวกเขา

จะทําอะไรก็ตามที่ชวยใหทีมงานเกิดความสําเร็จไดน้ันขึ้นอยูกับความสามัคคีกันและความผูกพัน

กันในทีมงานเปนสําคัญ จากการศึกษาถึงความสําเร็จของทีมงานพบวา สมาชิกยอยๆ ในทีมงานและ

กลุมของทีมงาน จะใหความสําคัญเปนอยางมากกับดานความสามารถของแตละคน และลักษณะ

ของความผูกพันของสมาชิกในทีมงานซึ่งจะเปนเคร่ืองบงบอกถึงเปาหมายของทีมงานและความ

ประสงคที่จะเปนพลังขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จของทีมงานและสอดคลองกับคํากลาวของ 

Hammonds (2002: 103 อางถึงใน Thompson, 2004: 38) ที่กลาวถึงเกณฑผลการปฏิบัติงาน เร่ืองการ

เรียนรู (learning) วาการเรียนรูมีความสําคัญ การทํางานรวมกันอาจจะมองเห็นได แตการเรียนรู

อาจจะมองไมเห็น ทีมจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงการเติบโตและพัฒนาโอกาสสําหรับความตองการ
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ในระดับบุคคลของสมาชิก การดํารงอยูของมนุษยจําเปนตองเติบโต พัฒนาและบรรลุเปาหมาย ทีม

จําเปนตองตอบสนองสมาชิกและจัดหาโอกาสใหสมาชิกพัฒนาทักษะใหมๆ การเรียนรูไดพิจารณา

วามีความสําคัญ 

 

5.2.3  ทีม 3 

ทีม 3 มีองคประกอบของทีมงาน มีผูตองขังจํานวน 7 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม  3 มี

โครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 6 คน ในสวนของรองผูนําทีมได

ปลอยตัวไปแลวในทีมจึงมีแคผูนําทีมและสมาชิกในทีม ในทีม 3 มีผูนําทีมคือ TL3 อายุ 26 ป 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ ชิงทรัพย บุกรุก อนาจาร ภูมิลําเนากอน

ตองโทษ คือ นครราชสีมา และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มีรูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนํา

แบบมุงคนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทั้งสมาชิก ผูคุมและเจาหนาที่ ติดตอสื่อสารดี พฤติกรรมในการ

ทํางานของผูนําทีมคือเนนพักผอนมากกวาการทํางานอยางจริงจังและไมมีการสรางแรงบันดาลใจทํา

ใหการทํางานเปนทีมจึงเปนไปอยางสบายๆ ตามการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

อธิบายพฤติกรรมที่มุงคนวา ผูนําจะมีพฤติกรรมที่เนนการใหการสนับสนุน กระตุนผูตามใหมีสวน

รวมในการกําหนดเปาหมาย และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทํางาน ผูนํามีความไววางใจซึ่งกันและ

กัน มีความเคารพนับถือผูตาม ใหความอบอุน หวงใย  (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 175-176) และตาม

คํากลาวของ ธวัช บุณยมณี (2550: 51-52) ที่วา พฤติกรรมของผูนําที่มุงคน คือ มุงการเปดรับและให

ความเปนมิตร การใหความสําคัญกับความตองการของผูตาม   

โดยมีผูนําทีมเปนศูนยกลางในการทํางานจะเปนผูที่ทําการวางแผน แบงงาน มอบหมายงาน 

ใหกับสมาชิกในทีมตามแผนงานที่รวมกันวางไวแตแผนรวมของทีมยังไมชัดเจนมากนักสวนมาก

แผนงานมักเปนแผนใกลๆ ตัวที่มองเห็นในทีมการคุยประสานงานกันภายในทีมยังไมดีเทาที่ควร 

ผูนํายังไมสามารถดึงสมาชิกในทีมใหมาทํางานใหมารวมในแนวทางเดียวกันได สมาชิกในทีมยังคง

มีเปาหมายของตนเองที่ตองการอยากทําและในทีม 3 ผูนําทีมไมไดมุงเนนการทํางานมากนักจึงมี

การสื่อสารในเร่ืองงานในระดับหน่ึงและสมาชิกในทีมก็ไดมีการใหขอมูลปอนกลับกับผูนําทีมใน

ระดับหน่ึง สงผลตอผลการปฏิบัติงานของทีม 3 ในภาพรวมผลผลิตที่ไดมีผลผลิตปริมาณตํ่า เพราะ

สวนหน่ึงมาจากการที่ผูนําทีมไมไดเนนเร่ืองการทํางานอยางจริงจังและยังไมสามารถทําใหทีมมีการ

ทํางานเปนทีมตามแผนของทีมได แตทั้งน้ีผูตองขังไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองของ

การเกษตร ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไดรับความรูทางการเกษตรเพิ่มเติม สมาชิกในทีมไมมีโอกาส

เปลี่ยนหนาที่การทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน ทําใหทีม 3 มีการเรียนรูอยูในระดับตํ่า ผล

การศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) ที่พบวา ถาหัวหนาทีมมีวัยวุฒิและคุณวุฒิ
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เทาเทียมกับสมาชิกหรือตํ่ากวาสมาชิกพบวาปญหาขอขัดแยงตางๆ มักตองใชเวลานานในการหา

ขอสรุปเพราะวัฒนธรรมของคนไทยน้ันจะยอมรับบุคคลที่มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่สูงกวาตนเอง

อยางไรก็ตามปญหาเร่ืองความแตกตางดานคุณวุฒิและวัยวุฒิจะไมเกิดขึ้นถาคนในทีมยอมรับฟง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และสอดคลองตามคํากลาวของ Davis, Steiner and Laughin (1969, 

1972, 1980 อางถึงใน Thompson, 2004: 40) กลาววา ภัยคุกคามผลการปฏิบัติงาน วาหมายถึงทุกสิ่ง

ที่ทําใหงานเกิดความผิดพลาดในทีม ทีมมักจะตกอยูใตศักยภาพมีการพิจารณาการขาดหายไปของ

กระบวนการหรือผลการปฏิบัติงานตํ่ากวา เน่ืองจากปญหาในความรวมมือและปญหาเร่ืองแรงจูงใจ 

โดย Thompson (2004: 40) ไดกลาววา สามารถควบคุมภัยคุกคามไดงายกวาพลังของกลุม โดยการ

จัดขั้นตอนสําหรับการทํางานรวมกันโดยพยายามหาแนวทางใหเกิดภัยคุกคามนอยที่สุด 

  

5.2.4  ทีม 4 

ทีม 4 องคประกอบของทีมงาน มีทั้งหมดจํานวน 6 คน ในเร่ืองโครงสรางทีม ทีม 4 มี

โครงสรางทีมคือมีผูนําทีม 1 คน และที่เหลือเปนสมาชิกจํานวน 5 คน สวนรองผูนําทีมปลอยตัวไป

แลวโดยผูนําทีม 4 คือ TL4 อายุ 29 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 คดีกอนตองโทษ คือ 

ความผิดตอชีวิต ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ พิษณุโลก และมีอาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพรับจาง มี

รูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบย่ําแยผสมสานกับผูนําแบบมอบหมายงานซึ่งเปนผูนําที่ไมไดให

ความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา ผูนําทีม 4 มีลักษณะบุคลิกภาพไมนาเชื่อถือไม

เหมาะสมในการเปนผูนําทีมเพราะมี การสื่อสารที่ไมคอยดีเทาที่ควร ตามทฤษฎีภาวะผูนําของ 

Hersey และ Blenchard ไดอธิบายรูปแบบภาวะผูนําแบบการมอบหมายงานวา เปนพฤติกรรมที่มุง

งานตํ่า มุงความสัมพันธตํ่า ผูนําจะใหทิศทางชี้นํา และใหการสนับสนุนนอยที่สุด เปดโอกาสให

พนักงานทํางานสําเร็จดวยตนเอง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 177-180) และ ตามทฤษฎีภาวะผูนํา

แบบ 2 มิติ (A Two-Dimensional Leadership Theory) หรือเรียกในปจจุบันวา ตาขายภาวะผูนํา (The 

Leadership Grid) ไดอธิบายวาผูนําที่มีรูปแบบภาวะผูนําแบบย่ําแย หรือแบบ 1,1 (Impoverish 

Management) เปนผูนําที่ไมใหความสําคัญทั้งดานงานและสังคม ขาดภาวะผูนํา (รัตติกรณ จงวิศาล, 

2551: 175-177) 

โดยในทีมจะแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายละ 3 คน คือฝายแรกที่ทํางานดีจํานวน 3 คนฝายน้ีจะ

พอมีความรูทางการเกษตรอยูบางและรวมกลุมกันทํางานตามที่คิด และฝายที่สองอีกจํานวน 3 คนซึ่ง

รวมถึงผูนําทีมดวยโดยการทํางานฝายน้ียังไมจริงจังกับการทํางานเทาฝายแรก ในทีมยังมีการตางคน

ตางคิด ความคิดยังไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ความสามัคคีในทีมยังไมมากพอที่จะทําใหทุกคนใน

ทีมคิดแผนวางแผนไปในแนวทางเดียวกันได เวลาทํางานเปนทีมยังไมเปนทีมจริงๆ แตก็ยังคงมี
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ความสัมพันธที่ดีไมไดทะเลาะเบาะแวงกัน สามารถที่จะคุยกันได แตละฝายก็จะทํางานตามฝายที่

ตนเองอยากทําโดยไมคอยไดทําตามแผนรวมของทีมมากนัก การแบงงานกันทําโดยผูนําทีมจะแบง

หนาที่ทํางานตามความสมัครใจของสมาชิก หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันและจะมารุมชวยกันทํา งานที่

ใหญๆ แลวคอยแยกยายไปทําตามหนาที่ตนเองที่ไดรับผิดชอบสงผลไปถึงผลการปฏิบัติงานของทีม

ภาพรวมผลผลิตมีปริมาณตํ่า การเรียนรูในระดับตํ่าเพราะสมาชิกในทีมไมมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่การ

ทํางาน มีสวนนอยที่มีการเปลี่ยน แตมีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปรับตัวในการทํางานลง

แปลงเกษตรไดนานขึ้น ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) พบวาความ

ขัดแยงที่กอใหเกิดผลเสีย ไดแก ความขัดแยงที่เกิดจากบุคลิกภาพสวนตัว คานิยม ผลประโยชน การ

สื่อสาร ทําใหความรวมมือในการทํางานลดลง ปจจัยที่เปนอุปสรรคในดานปฏิสัมพันธภายในทีม 

ไดแก สมาชิกในทีมมุงเฉพาะผลสําเร็จของงานหรือความสัมพันธภายในทีมอยางใดอยางหน่ึง และ

ขาดการประชุมและติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผย และสมาชิกที่มุงงานเพียงอยางเดียวไมมุง

ความสัมพันธมักไมประสบความสําเร็จในการทํางานเปนทีมเทาที่ควรเน่ืองจากไมสามารถเขากับ

คนอ่ืนๆ ในทีมไดทําใหขาดการประสานงานกับสมาชิกคนอ่ืนๆ สงผลใหความรวมมือในการ

ทํางานในทีมลดลง และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร (2543) ที่พบวา ปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานเปนทีมพบวาปญหาของหน่ึงคือปญหาเกี่ยวกับสมาชิกในทีมขาดความ

รับผิดชอบ สมาชิกทีมบางคนอาศัยเพื่อนสมาชิกในทีมเพราะเห็นวาทีมมีหลายคนที่ทํางานอยูแลว 

เกิดการไมปฏิบัติตามแผน มีการออมแรงกัน ทําใหเกิดความเสียหาย ทีมงานจึงไมเกิดประสิทธิภาพ

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) ที่พบวา ถาหัวหนาทีมมีวัยวุฒิและคุณวุฒิเทา

เทียมกับสมาชิกหรือตํ่ากวาสมาชิกพบวาปญหาขอขัดแยงตางๆ มักตองใชเวลานานในการหา

ขอสรุปเพราะวัฒนธรรมของคนไทยน้ันจะยอมรับบุคคลที่มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่สูงกวาตนเอง

อยางไรก็ตามปญหาเร่ืองความแตกตางดานคุณวุฒิและวัยวุฒิจะไมเกิดขึ้นถาคนในทีมยอมรับฟง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังสอดคลองกับคํากลาวของ Davis, Steiner and Laughin (1969, 

1972, 1980 อางถึงใน Thompson, 2004: 40) ที่กลาวถึงเร่ืองภัยคุกคามผลการปฏิบัติงาน วาหมายถึง

ทุกสิ่งที่ทําใหงานเกิดความผิดพลาดในทีม ทีมมักจะตกอยูใตศักยภาพมีการพิจารณาการขาดหายไป

ของกระบวนการหรือผลการปฏิบัติงานตํ่ากวา เน่ืองจากปญหาในความรวมมือและปญหาเร่ือง

แรงจูงใจ โดย Thompson (2004: 40) ไดกลาววา สามารถควบคุมภัยคุกคามไดงายกวาพลังของกลุม 

โดยการจัดขั้นตอนสําหรับการทํางานรวมกันโดยพยายามหาแนวทางใหเกิดภัยคุกคามนอยที่สุด 

 

5.2.5  ทีม 5 

ทีม 5 มีองคประกอบทีมงานคือในทีมมีผูตองขังทั้งหมด 10 คน โดยแบงเปน ผูนําทีม 
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ผูตองขัง 1 คน รองผูนําทีม 1 คน และสมาชิกในทีม 8 คน เปนทีมเดียวที่ผูตองขังอยูครบทุกคนต้ังแต

เขาโครงการชีววิถี ในทีม 5 มีผูนําทีมคือ TL5 อายุ 31 ป การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  คดีกอนตองโทษ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติด ภูมิลําเนากอนตองโทษ คือ กรุงเทพฯ และมี

อาชีพกอนตองโทษคือ อาชีพขายอาหารตามสั่ง รูปแบบภาวะผูนํา คือ ผูนําแบบมุงคนผสมผสาน

ผูนําแบบพบกันคร่ึงทางมีลักษณะเนนใหการสนับสนุน ใหสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายและตัดสินใจในการทํางาน เคารพสมาชิกในทีม หวงใย ประนีประนอมตามทฤษฎีภาวะ

ผูนําแบบ 2 มิติ (A Two-Dimensional Leadership Theory) หรือเรียกในปจจุบันวา ตาขายภาวะผูนํา 

(The Leadership Grid) ไดอธิบายวาภาวะผูนําแบบพบกันคร่ึงทางหรือแบบ 5,5 (Middle of the Road 

Management) ผูนําจะมีลักษณะประนีประนอม มีเปาหมายในงานและบุคคลในระดับปานกลาง 

(รัตติกรณ จงวิศาล, 2551: 175-177) และ ตามคํากลาวของ ธวัช บุณยมณี (2550: 51-52) ที่วา 

พฤติกรรมของผูนําที่มุงคน คือ มุงการเปดรับและใหความเปนมิตร การใหความสําคัญกับความ

ตองการของผูตาม  อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) ที่พบวา พฤติกรรมของ

หัวหนาทีม หัวหนาทีมตองใหโอกาสและยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมตลอดจนสราง

บรรยากาศเปนกันเองในการทํางาน เพื่อใหสมาชิกกลาที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ การ

ติดตอสื่อสารภายในทีมน้ันทีมที่มีการติดตอสื่อสารกันโดยสะดวกและติดตอกันอยางสม่ําเสมอ

ทั่วถึงและเปดเผยยอมทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ในการทํางานรวมกันน้ัน

สมาชิกทุกคนควรจะมีการติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอเพื่อรับทราบความกาวหนาของงานและ

ติดตอสื่อสารอยางเปดเผยและใหสมาชิกทุกคนไดทราบอยางทั่วถึง สมาชิกในทีมที่มีการ

ติดตอสื่อสารกันอยางสม่ําเสมอจะทําใหสมาชิกในทีมรับรูขอมูลภายในทีมไดดี  

ผูนําทีม 5 มีมนุษยสัมพันธดีไมมีพื้นฐานในดานการเกษตรแตสมาชิกในทีม 5 มีความรู

ประสบการณทางดานการเกษตรมากอน ภูมิลําเนากอนตองโทษสวนใหญมาจากภาคอีสานทําใหใน

ทีมพูดคุย เขาใจกันงายขึ้น ผูนําทีม 5 จะเปนสวนหน่ึงของทีมโดยไมไดทําตัวเปนศูนยกลางแตมี

หนาที่หลักในการเปนผูสื่อสารในการทํางานรวมกันไมไดเนนในการนําทีมแตเนนในการ

ประสานงานระหวางสมาชิกในทีม ผูคุมและเจาหนาที่ใหการทํางานของทีม 5 สามารถดําเนินไปได

ดวยดี ในทีมมีการพูดคุยสื่อสารกันดีเพราะมีพื้นเพของภูมิลําเนากอนตองโทษมาจากภาคอีสานเปน

สวนใหญ ตามคํากลาวของ วิเชียร วิทยอุดม (2550: 224-226) ที่กลาวถึงลักษณะของทีมที่มี

ประสิทธิผล ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิผลของทีมงานปจจัยตัวหน่ึงคือเร่ืองของ

ทักษะในการเจรจา (Negotiating Skills) ทักษะในการเจรจาตอรองเพื่อประนีประนอมและ

ประสานกันในความตองการของทีมงานและสมาชิกที่มีความตองการแตกตางกันใหสามารถรวมกัน

ทํางานเพื่อเปาหมายของทีมงานได 
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สมาชิกในทีม 5 หลายคน มีพื้นฐานประสบการณดานการเกษตรมากอนตองโทษ สมาชิกที่

มีความสามารถทางดานการเกษตรที่มีความชํานาญในแตละเร่ืองก็จะขึ้นมานําทีมในเร่ืองที่ตนเองมี

ความถนัด  มีการเรียนรูกันในระหวางสมาชิกกับสมาชิกโดยสมาชิกคนที่ไมมีความรูในดานใดก็จะ

ไปหาสมาชิกคนที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานน้ันๆ แลวทําการเรียนรูจากสมาชิกคนที่มีความรูสงผล

ใหผลการปฏิบัติงานของทีม ภาพรวมผลผลิตปริมาณสูงมีผลงานดี สวยงามไดตามแผนงานที่วางไว 

มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดและมีการใชพื้นที่ในทีมไดคอนขางคุมคา ในเร่ืองการเรียนรูของทีม 

5 ผูตองขังมีโอกาสหนาที่การทํางานเปลี่ยนในระดับปานกลาง ไมไดมีการมุงเนนจากผูคุม ผล

การศึกษาสอดคลองกับคํากลาวของ ดอนเนลลอน (2551: 21-22) ที่กลาววา พลังในการทํางาน

รวมกันซึ่งเกิดจากการรวมเอาทักษะที่มีความแตกตางกันและหลากหลาย ประสบการณ และ

แรงจูงใจของสมาชิกในทีม ทําใหทีมสามารถที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ และตลาดที่นับวันยิ่งมีความซับซอนไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ทีมที่มีประสิทธิผลจะ

สามารถตัดสินใจไดดีขึ้น ดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และแกปญหาไดอยางสรางสรรคมากขึ้นกวา

กลุมคนที่มีทักษะและความสามารถสูงแตตางคนตางทํางาน และแนนอนวาหลายๆ คนมีความสุข

และมีแรงจูงใจที่ไดทํางานเปนทีมซึ่งน่ันเปนผลทําใหพวกเขามีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best 

Performance) และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร ฟูมั่น (2542) ที่พบวา หัวหนาทีมจะตองเปนผู

ที่ชางสังเกตและมีความสามารถในการวิเคราะหวาสมาชิกแตละคนมีความรูความสามารถหรือถนัด

ดานไหนและมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ มีการติดตามงานอยางสม่ําเสมอ การติดตาม

งานเปนลักษณะของการติดตามเพื่อสํารวจปญหาและใหความชวยเหลือมากกวาจะเปนการติดตาม

เพื่อทวงงานหรือจับผิด หัวหนาทีมจะตองเปนผูที่มีเทคนิคในการเสริมแรงโดยกลาวคําชมมากกวา

คําติติง เมื่อสมาชิกในทีมทํางานไดสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมายก็ไมลืมที่กลาวชมเชยอยางจริงใจ 

หัวหนาทีมบางคนใชการพูดใหกําลังใจก็เปนการเสริมแรงใหสมาชิกมีกําลังใจในการทํางานดีขึ้น 

โดยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เกรียงไกรยศ พันธุไทย (2552) ที่พบวา ผูนําตองมีพฤติกรรมที่

พรอมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด

วิธีการทํางานและมีเทคนิคในการสื่อสาร เจรจาประสานงาน และเพื่อที่จะทําใหพนักงานเกิด

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมการทํางานเนนการมีสวนรวม มีลักษณะทํางานเปนทีม 

ทั้งน้ีประสิทธิผลของงานจะเกิดขึ้นไดจากความรวมมือระหวางพนักงาน ผานความสอดคลอง

รวมกัน ความไวเน้ือเชื่อใจ สนใจความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ และความผูกพัน เปด

โอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟงเสียงสะทอนของพนักงานซึ่งสิ่งตางๆ ที่กลาวมาน้ีมี

อิทธิพลมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน สอดคลองกับคํากลาวของ Steiner and Hackman 

(1972, 1987 อางถึงใน Thompson, 2004: 24) ที่กลาวถึงปจจัยที่ตองมีในทีมเพื่อใหเกิดความสําเร็จ
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และมผีลการปฏิบัติงานของทีมที่ประสบความสําเร็จ ปจจัยตัวหน่ึงคือเร่ืองกลยุทธความรวมมือ ทีม

จําเปนตองไดรับความรวมมือ ทักษะ ความพยายาม และการกระทําของสมาชิกกับประสิทธิผล 

สมาชิกของทีมอาจจะเกงในระดับบุคคลในสิ่งที่พวกเขาทําแตถาไมมีความรวมมือกิจกรรมของพวก

เขาก็ไมพบกับวัตถุประสงคของทีมได 

จากผลการศึกษาทั้ง 5 ทีมพบวา ในแตละทีมผูนําจะมีรูปแบบภาวะผูนําที่แตกตางกันและผล

การปฏิบัติงานของทีมก็มีความแตกตางกันสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Somech (2006) ที่พบวา 

รูปแบบภาวะผูนําอาจจะชวยโดยการเปนตัวเรงหรือเปนตัวกลางซึ่งนําไปสู ผลงานหรือลดผลงาน 

ผลผลิตได 

 

5.3 ขอจํากัดของการศึกษา 

 

1)  ในการศึกษาคร้ังน้ีมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาในการทําการศึกษาวิจัยเพราะตอง

ทําการศึกษากับกลุมผูใหขอมูลที่เปนผูตองขังที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะ

มีผูตองขังที่เขาโครงการเปนรุน โดยแตละรุนจะอยูในพื้นที่ทําการศึกษาประมาณ  9-10 เดือน ไมถึง

หน่ึงป บางรายอาจไดรับการอภัยโทษ หรือพนโทษไดรับปลดปลอยกอนกําหนด อีกทั้งในการศึกษา

เร่ืองของผลการปฏิบัติงานตองทําการศึกษาภายหลังจากผูตองขังไดทํางานรวมกันเปนทีมแลว

ประมาณ 4-6 เดือนเพื่อศึกษา สังเกต สัมภาษณภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และผลการปฏิบัติงาน

ของทีม ซึ่งเปนการศึกษาที่มีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาเขามาเกี่ยวของ และเมื่อภายหลังทําการเก็บ

ขอมูลแลวในการตรวจสอบขอมูลอาจทําไดกับบางสวน เชน ผูคุมที่อยูปฏิบัติหนาที่แตกับผูตองขัง

จะไดรับการปลอยตัวและพนโทษไปจนเกือบหมด ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีขอจํากัดที่มีคือเร่ืองของ

เวลาในการศึกษาวิจัย 

2)  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูตองขังในประเด็นที่ศึกษาเร่ืองภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมและ

ผลการปฏิบัติงานของทีมทั้งในและตางประเทศมีนอยมาก ทําใหเกิดเปนขอจํากัดในการนํามาใช

สนับสนุนงานวิจัยไดมากกวาน้ี 

 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะแบงออกเปน 2 สวนคือ ขอเสนอแนะตอเรือนจําชั่วคราว

เขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท และขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป ดังน้ี 
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5.4.1  ขอเสนอแนะตอเรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 

 5.4.1.1 จากผลการศึกษาพบวาทั้ง 5 ทีม มีโอกาสในการเปลี่ยนหนาที่ในการทํางาน

ตางกัน ในบางทีมมีโอกาสไดเปลี่ยนหนาที่การทํางานสูง บางทีมอาจไมคอยไดมีโอกาสเปลี่ยน

หนาที่มากนักซึ่งถาหากเรือนจําและผูคุมสงเสริมใหผูตองขังในแตละทีมมีการเปลี่ยนหนาที่การ

ทํางาน เพื่อเพิ่มการเรียนรูและประสบการณในการทํางานจากโครงการไมวาจะเปนการปลูกพืช การ

เลี้ยงสัตว หรือเร่ืองอ่ืนๆ ใหผูตองขังทําเปนทําไดเหมือนกันหมดทุกคนในทีม เพื่อที่จะนําไปตอยอด

ในการประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 

  5.4.1.2 จากผลการศึกษาพบวาผูนําทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม

โดยถาทีมไหนมีผูนําทีมที่สนใจต้ังใจในการทํางานมีความกระตือรือรนผลงานของทีมก็ออกมาดี

ดังน้ันทางเรือนจําหรือผูคุมที่ดูแลทีมผูตองขังควรใหคําแนะนําใสใจเปนพิเศษในข้ันตอนการเลือก

ผูตองขังที่จะข้ึนมาเปนผูนําทีมเพื่อใหในทีมมีการทํางานอยางจริงจัง 

    

5.4.2  ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป 

           จากผลการศึกษาไดเสนอไปแลว มีประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยคร้ังตอไปเพิ่มเติมดังน้ี 

          5.4.2.1 ควรทําการศึกษาภาวะผูนําทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมในเรือนจํา

ชั่วคราวแหงอ่ืนๆ ที่ไดมีการจัดใหผูตองขังไดอยูรวมกันเปนทีม ทํางานรวมกัน เพื่อใหทราบถึง

ความเหมือนหรือความแตกตางหรือขอคนพบอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากผลการศึกษาที่ไดในคร้ังน้ีแลว

นําไปปรับปรุงในเรือนจําชั่วคราวแหงอ่ืนๆ ไดมีการพัฒนาใหผูตองขังไดมีความสามารถที่จะนํา อยู

รวมกันกับผูอ่ืนเพื่อเตรียมความพรอมในการปลดปลอยตอไป 

  5.4.2.2 ควรทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงของผูตองขังที่อยู เรือนจํา

ชั่วคราวที่ไดมีการจัดใหผูตองขังอยูรวมกันเปนทีม และมีการเรียนรูเร่ืองตางๆ ที่เรือนจําไดจัดให

ผูตองขังเพื่อทราบถึงทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงของผูตองขังแลวนํามาปรับใหมีการเรียนรูและการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับความตองการของผูตองขังที่สามารถนําไปใชไดจริงภายหลังพนโทษ 

 

5.5  ประโยชนท่ีไดรับจากผลการวิจัย 

 

1) ไดรูปแบบภาวะผูนําในผูนําทีมผูตองขังทั้ง 5 ทีมที่อยูในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 
2) ไดความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล รูปแบบภาวะผูนํา การทํางานเปนทีมกับผล

การปฏิบัติงานของทีมในผูตองขัง 
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3) ไดแนวทางในการแกไขและปรับปรุงการทํางานเปนทีมในทีมผูตองขังโครงการชีววิถี

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนใหเกิดผลการปฏิบัติงานของทีมมีผลิตภาพ การเรียนรู การเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางที่ดีข้ึน เพื่อใหผูตองขังสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดจากการทํางาน

เปนทีมรวมกัน 
4) ไดโมเดลตนแบบในการพัฒนาภาวะผูนําของผูนําทีมผูตองขังและโมเดลตนแบบในการ

วิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังและสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะ

ผูนําและวิเคราะหผลการปฏิบัติงานของทีมในผูตองขังในเรือนจําชั่วคราวแหงอ่ืนๆ ที่มีการอยู

รวมกันเปนทีม 
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ภาคผนวก  
 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ 
 

แนวคําถามผูนําทีมผูตองขัง 

 

แนวคําถามสวนของภาวะผูนํา 

1.  ใหอธิบายถึงตนเองวามีลักษณะอยางไร 

2.  ทานมีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 

3.  ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะอยางไร อธิบาย 

4.  ในฐานะทานเปนผูนําทีม ทานทํางานอยางไร 

5.  ทานไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีมหรือไม อยางไร 

6.  ทานกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทํางานอยางไร อธิบาย 

 

แนวคําถามสวนของทีม 

1.  ทีมมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม จํานวนคน ลักษณะงานที่ตอง

ทํา อธิบาย 
2.  ทีมมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง อธิบาย 

 

แนวคําถามสวนของผลการปฏิบัติงานของทีม 

1.  ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนอยางไรบาง อธิบาย 

2.  ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

3.  มีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

4.  ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร  

5.  ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตในทีมและตัวทานเองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  

บาง อธิบาย 
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แนวคําถามสมาชิกในทีมผูตองขัง 

 

แนวคําถามสวนของภาวะผูนํา 

1.  ใหอธิบายถึงผูนําทีมวามีลักษณะอยางไร 

2.  ผูนําทีมมีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 

3.  ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะอยางไร 

4.  ทานรูสึกประทับใจหรือเครียดเร่ืองการทํางานของผูนําทีมอะไรบาง ยกตัวอยาง  

อธิบาย 

5.  ผูนําทีมไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีมหรือไม อยางไร 

6.  ผูนําทีมมีการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทําอยางไร อธิบาย 

 

แนวคําถามสวนของทีม 

1.  ทีมมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม จํานวนคน ลักษณะงานที่ตอง

ทํา อธิบาย 
2.  ทีมมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง อธิบาย 
 

แนวคําถามสวนของผลการปฏิบัติงานของทีม 

1.  ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนอยางไรบาง อธิบาย 

2.  ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

3.  มีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

4.  ไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร 

5.  ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตในทีมและตัวทานเองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

บาง อธิบาย 
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แนวคําถามผูคุมท่ีดูแลทีมผูตองขังในโครงการ 

 

แนวคําถามสวนของปจจัยสวนบุคคล 

1.  อายุของผูตองขังมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไม อยางไร 

2.  อายุของผูตองขังมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมหรือไม   

อยางไร 

3.  ระดับการศึกษามีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

4.  ระดับการศึกษามีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมหรือไม  

อยางไร 

5.  คดีของผูตองขังมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไม อยางไร 

6.  คดีของผูตองขังมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมหรือไม 

อยางไร 

7.  ภูมิลําเนากอนตองโทษมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

8.  ภูมิลําเนากอนตองโทษมีผลตอการทํางานเปนทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม

หรือไม อยางไร 

9.  อาชีพกอนตองโทษมีผลตอการเปนผูนําทีมหรือไมอยางไร 

10.  อาชีพกอนตองโทษผลตอการทํางานในทีมและผลการปฏิบัติงานของทีมหรือไม 

อยางไร 
 

แนวคําถามสวนของภาวะผูนํา 

1.  ใหทานอธิบายถึงผูนําทีมผูตองขังที่ทานดูแลวามีลักษณะอยางไร 

2.  ผูนําทีมมีจุดเดนและจุดดอยอะไร อธิบาย 

3.  ทานคิดวาหากจะทํางานใหสําเร็จผูนําทีมตองมีลักษณะอยางไร 

4.  ผูนําทีมมีการทํางานอยางไร 

5.  ทานคิดวาสมาชิกในทีมรูสึกประทับใจหรือเครียดเร่ืองการทํางานของผูนําทีม  

อะไรบาง ยกตัวอยาง อธิบาย 

6.  ผูนําทีมไดมีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจใหสมาชิกในทีมหรือไม อยางไร 
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7.  ผูนําทีมมีการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางในการทําอยางไร 
 

แนวคําถามสวนของทีม 

1.  ทีมที่ทานดูแลมีการแบงงานกันทําอยางไร ในเร่ืองโครงสรางทีม จํานวนคน ลักษณะ

งานที่ตองทํา อธิบาย 
2.  ทีมที่ทานดูแลมีแนวทางในการทํางานรวมกันอยางไรบาง อธิบาย 
 

แนวคําถามสวนของผลการปฏิบัติงานของทีม 

1.  ผลผลิตและการเติบโตของแปลงเกษตร เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนอยางไรบาง อธิบาย 

2.  ในทีมมีผลผลิตอะไรที่เปนจุดเดน 

3.  ผูตองขังมีการเรียนรูอะไรบางในการทํางาน และอยางไร 

4.  ผูตองขังไดมีโอกาสเปลี่ยนหนาที่ในการทํางานบางหรือไม อยางไร 

5.  ต้ังแตเร่ิมเขาโครงการชีววิถีผลผลิตและตัวผูตองขังเองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง   

อธิบาย 
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