
  

55252208 : สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ค าส าคญั : คณุลกัษณะผู้น า / การปฏิบตัิงานเป็นทีม  

 

บุญเพชร พึ่งย้อย : คุณลกัษณะผู้น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ. ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์, อ. ดร.ส าเริง 
อ่อนสมัพนัธุ์. 117 หน้า . 

 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร  2) การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  3) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะผู้น ากบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร และ 4) แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประชากร คือ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม 
เก่ียวกับคุณลักษณะผู้น าตามแนวคิดของ นอร์ทเฮาส์ (Northouse) และการปฏิบัติงานเป็นทีมตาม
แนวคิดของยคุล์ (Yukl) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และ การวิเคราะห์เนือ้หา  

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดบัมาก 
2. การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดบัมาก 
3. คณุลกัษณะผู้น ากบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
4. แนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

พบว่า โรงเรียนฯ ควรพัฒนาด้านการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร โดยบุคลากรควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการท างานร่วมกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร พฒันาทกัษะในการท างาน
เป็นทีม ให้ข้อมูลย้อนกลับ เช่ือมโยงการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรและความช่วยเหลือ สร้างความ
สามคัคี มองโลกในแง่ดีและช่วยขจดัอปุสรรคในการปฏิบตัิงานและสร้างความรับรู้และความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

ภาควิชาการบริหารการศกึษา   บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ปีการศกึษา 2556 
ลายมือช่ือนกัศกึษา.................................................. 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 1. ......................................  2.................................... 
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55252208 :  MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY WORD : LEADERSHIP TRAITS  / TEAM PERFORMANCE  

BOONPETCH PUENGYOI : LEADERSHIP TRAITS  AND TEAM PERFORMANCE OF THE 
DEMONSTRATION SCHOOL OF SILPAKORN UNIVERSITY PERSONNEL. THESIS ADVISORS : 
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. AND SAMRERNG ONSAMPANT, Ph.D. 117 pp. 

The purposes of this research were to find : 1) leadership traits of The Demonstration 
School of Silpakorn University personnel, 2) team performance of The Demonstration School of 
Silpakorn University personnel 3) the relationship between leadership traits and team 
performance of The Demonstration School of Silpakorn University personnel, and 4) the 

development guidelines for team performance of The Demonstration School of Silpakorn 
University personnel. The population was  personnel of The Demonstration School of Silpakorn 
University. The research instrument was a questionnaire regarding leadership traits based on 
Northouse’s concept and team performance based on Yukl ‘s theory. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation coefficient, and content analysis. 

The finding revealed as follow : 
1. The leadership traits of The Demonstration School of Silpakorn University personnel, as 

a whole and an individual, was at a high level. 
2. The team performance of The Demonstration School of Silpakorn University personnel, 

as a whole and an individual, was at a high level. 
3.The relationship between leadership traits and team performance of The Demonstration 

School of Silpakorn University personnel, was found at the .01 level of statistical significance. 
4. The development guidelines for team performance of the Demonstration School of 

Silpakorn University personnel were that the school should develop internal organization and 
coordination, as follows: school personnel should change behavior for working together, 
participate in organizational development and develop team working skill, provide feedback, 
increase work co-ordinating, allocate resources and support, establish cohesiveness, be 
optimistic and handle problems, and build collective awareness and understanding. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยความเมตตาของอาจารย์ ดร.มทันา วงัถนอมศกัดิ ์
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์  กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์  
ดร.พิชญาภา ยืนยาว ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถู้กต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ 
ในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีมีคณุคา่ ตลอดระยะเวลาของ
การศกึษา 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา 
บัวสมบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม  ดร.ณรินทร์ ช านาญด ูผู้ อ านวยการโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.สมบตัิ เดชบ ารุง รองผู้ อ านวยการโรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี จงัหวัดกรุงเทพมหานคร  อาจารย์ สุคนธ์ มณีรัตน์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ท่ี ไ ด้ก รุณาใ ห้ความอนุ เค ราะ ห์ ตรวจสอบความ เ ท่ี ย งตรง เ ชิ ง เ นื อ้หา ของ เค ร่ื อ ง มื อ 
ท่ีใช้ในการวิจยั และขอขอบพระคณุบคุลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ทกุท่าน ท่ีให้
ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมลู ท าให้งานวิจยัประสบผลส าเร็จ
เป็นอยา่งด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อส าเริง พึ่งย้อย คุณแม่ณิชรัศม์ จอมมาบ นางเบญจพร 
พึ่งย้อย และทุกๆ คนในครอบครัว ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ และผู้ มีพระคุณทุกๆ ท่านท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้ความชว่ยเหลือเสมอมา จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จอยา่งสมบรูณ์ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ผู้ วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และทกุๆ ทา่นท่ีให้การสนบัสนนุและเป็นก าลงัใจอยา่งดียิ่งเสมอมา 
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