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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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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับมนษุย์ เพราะเป็นกระบวนการสร้าง
ความเจริญ พฒันาศกัยภาพทัง้ด้านคุณลักษณะผู้น า การปฏิบตัิงานเป็นทีม การสร้างความคิด 
เจตคติ ความสามารถ และความรับผิดชอบให้แก่มนุษย์ รัฐจึงต้องใช้กระบวนการศึกษา เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
สงัคมและประเทศชาติ คณุภาพชีวิตซึ่งเป็นมิติขององค์รวมจากปัจจยัในทุกๆด้าน ท่ีจะต้องได้รับ
การเอาใจใส่โดยทดัเทียมกนั ทัง้ความอยู่ดีกินดี  จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิเสมอภาคทาง
การศกึษา การเมือง ความยตุิธรรมในทางกฎหมาย สขุภาพอนามยัในสภาวะแวดล้อมท่ีปราศจาก
มลพิษ การศกึษาท่ีสร้างคณุธรรมจริยธรรม สิ่งเหล่านี ้ได้กลายเป็นหวัใจของทิศทางท่ีเปล่ียนแปลง
ในการพัฒนา ด้วยมิติแห่งคุณภาพชีวิตนีเ้ท่านัน้ ท่ีจะช่วยประคบัประคองให้การพัฒนาเป็นไป
อยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน โดยแสดงออก ด้วยผลส าเร็จจากการพฒันาคณุภาพของ “ผู้บริหาร” ให้
เป็นผู้สมบรูณ์พร้อมทัง้กาย ใจ ศีลธรรมและปัญญา พร้อมทัง้ความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็น
ทีม การสร้างสรรค์สงัคม การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสงัคมด้วยความสมานฉันท์และ
ความเอือ้อาทรต่อกัน1 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด พระราชวรมุนี ได้ให้ความหมายไว้อย่างชดัเจนไว้
ว่า“การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั่นแหละเป็นเนือ้เป็นตัวเป็นความหมายท่ีแท้ของ
การศกึษา”2 ต้องฝึกฝนอบรมให้เป็นคนท่ีดี ให้เป็นคนท่ีได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วเป็นคนท่ีเรียกได้
ว่า Educated man คือเป็นคนท่ีมีการศกึษา ต้องพยายามหาทางว่าท าอย่างไรจะสอนให้เป็นคนมี
การศึกษาท่ีแท้จริง ให้เป็นคนท่ีได้มีการฝึกอบรมพฒันาแล้วทัง้ทางร่างกาย ทางสงัคม ทางจิตใจ
และสตปัิญญา3 จากอดีตจนถึงปัจจบุนั ความหมายของปรัชญาการศกึษา นัน้สอดคล้องตรงกนันัน้
คือความเจริญงอกงาม (Growth) นัน้เป็นการพฒันามนษุย์ให้เป็นพลเมืองท่ีสมบรูณ์ของโลก และ

                                                 

 1ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 
(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค, 2555), ค าน า. 

2มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,ทัศนะเก่ียวกับการศึกษาของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), เข้าถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2555, เข้าถึงได้จาก www.mcu.ac.th 

3พระพรหมคุณาภรณ์, กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
ธรรมสภา, 2550), 218. 
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พลเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถอันสมบูรณ์ก็จะหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือสร้างสังคมให้มีความ
งดงาม ก่อให้เกิดการพฒันาทางสงัคมท่ียัง่ยืน สภาพการปฏิบตังิานเป็นทีมทางด้านการศกึษา และ
สงัคมในยคุโลกาภิวตัน์ นัน้ ก าลงัเปล่ียนแปลงจากสงัคมยคุโลก “สงัคมฐานความรู้” (Knowledge 
Based Society) “สู่ยคุหลงัสงัคมฐานความรู้” (Post Knowledge Based Society)4 นโยบายด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็น
เง่ือนไขไปสูร่ะบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทัง้ปวงได้รับโอกาสเทา่เทียมกนัท่ีจะได้เรียนรู้และ
ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็นทนุไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลกัการศกึษาสร้าง
ชาติ สร้างคนและสร้างงาน โดยพฒันาระบบทางการศึกษาและเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คนไทยทัง้ในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางหลกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต5 โดยอยู่บนพืน้ฐานของการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพซึ่งรับรองโดยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพ 
หมายถึงสถานศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ยงัต้องการบคุลากรท่ีมีคณุลกัษณะผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถโดยมีลกัษณะของการปฏิบตัิงาน
เป็นทีมเพ่ือน าพาองค์กรให้ไปสูเ่ป้าหมายตามวิสยัทศัน์ท่ีวางไว้ 
 
 
 
 

                                                 
4 อุดมศกัดิ์ กุลครอง และประเสริฐ อินทร์รักษ์, “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ บริหารสถานศึกษา”,วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 1,ที่ 2 (มกราคม-มิถนุายน 2554): 249-258. 

5 สันติ หอมทวีโชค และนพดล เจนอักษร, “ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี”,วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,ที่  2  (มกราคม-มิถุนายน 
2554) , 225-233. 

6 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ
คุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภมิาน (Meta-analysis) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 61. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมท่ีต้องเรียนรู้ทัง้ชีวิต เม่ือ

กล่าวถึงโดยภาพร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยหลีกเล่ียงไม่
พ้นจากสิ่งต่อไปนี ้คือ คน หมายถึง ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เปรียบ
เหมือนภาควิชาหนึง่ในคณะศกึษาศาสตร์ ซึง่จะต้องมีการสรรหาผู้อ านวยการโรงเรียนจากบคุลากร
ของโรงเรียนด้วยวิธีการสรรหาและใช้การหยัง่เสียงในการเลือกตัง้ 7 ดงันัน้บคุลากรของโรงเรียนทุก
คนจึงมีสิทธ์ิท่ีจะได้ขึน้เป็นผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน ความร่วมมือและคณุลักษณะผู้น าของ
บุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญในการผลักดันไปสู่การปฏิบัติงานเป็นทีมและการร่วมมือกันในการ
ปฏิบตัิงานให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนได้ตัง้ปณิธานไว้ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและยงัจะชว่ยให้ข้อมลูตา่งๆ กระจายไปอยา่งรวดเร็วและยงัชว่ยตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน นอกจากนีบุ้คลากรต้องมีความรู้ ทักษะความสามารถและ
คุณลักษณะผู้ น าต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้วยังต้องมีความร่วมมือร่วมใจและการ
ปฏิบตังิานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ นบัได้ว่าบคุลากรของโรงเรียนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตอ่
กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เน่ืองจากเป็น
ผู้จดัการเรียนรู้และเป็นผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัเด็กนกัเรียนโดยตรง คณุลกัษณะผู้น า
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรจึงมีความส าคญัมากในการท างานร่วมกันเป็น
ทีมเพ่ือขับเคล่ือนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ สถานศึกษาก็ต้องการบุคลากรท่ีมี
คณุลกัษณะผู้น าเหมือนกับหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ คณุภาพของสถานศึกษานัน้ๆให้
เป็นท่ียอมรับจากผู้ เรียนและผู้ปกครองโดยถกูคาดหวงัจากสงัคมว่ามีบทบาทส าคญัในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ8 คณุลกัษณะผู้น าต้องครอบคลมุในหลายมิติ คือ ผู้น าต้องมองกว้าง คิด
ไกล ใฝ่สงู มองกว้างคือ มองให้รู้ทัว่ รู้ทนั เพ่ือปรับตวั ปรับองค์กรให้เข้ากบัสภาวะการเปล่ียนแปลง
มีสว่นร่วมเกือ้หนนุกนั เพ่ือไมใ่ห้ถคูรอบง าหรือล้าหลงั คดิไกล คือ คดิในเชิงเหตปัุจจยัทัง้สาวไปข้าง
หลงั สืบไปข้างหน้า โยงเหตปัุจจยัท่ีเป็นมาจากอดีตประสานให้เข้ากบัปัจจบุนัแล้วหยัง่เห็นอนาคต
สามารถวางแผนเตรียมการเพ่ืออนาคตให้บรรลุจุดหมาย ใฝ่สูง คือ ใฝ่ปรารถนาจุดหมายท่ีดีงาม

                                                 
7 มหาวิทยาลยัศลิปากร, พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตราที่ 13 – 42, 

เข้าถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก www.godmhai.com/m4/m4-13/H27/M13-42.html 
8  พรนพ พกุกะพนัธุ์, ภาวะผู้น าและแรงจูงใจ, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ จามจรีุ

โปรดกัท์, 2550), 60-62.  
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สงูส่ง ได้แก่ ความดีงามของชีวิตและประโยชน์สขุของสงัคม มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์งานท่ีดี
เย่ียม ซึง่เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ9 
 
ปัญหาของการวิจัย 

คณุลกัษณะผู้น า เป็นกญุแจสู่ความส าเร็จของทุกองค์กร การศกึษาเร่ืองคณุลกัษณะของ
ผู้น าจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง และจะท าให้ทุกองค์กรต่างๆ แสวงหาบุคลท่ีมีคณุลกัษณะของ
ผู้ น าท่ีจะน าพาองค์กรนัน้ๆ ไปสู่ความส าเร็จ คุณลักษณะผู้ น าจะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์และการฝึกฝนของแตล่ะบคุคล องค์กรตา่งๆจึงต้องการบคุลากรท่ีมีคณุลกัษณะผู้น า 
เ พ่ือเป็นทรัพยากร ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ สามารถพัฒนาให้องค์กรของตนมีความ
เจริญก้าวหน้าได้ จากข้อเสนอแนะและผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในส่วนของผู้บริหารพบว่า ผู้บริหารยังไม่ให้ความส าคญัในประเด็นต่างๆ 
ตอ่ไปนี ้1) การจดัประชมุสถานศกึษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจของบคุลากร 2) 
การนิเทศการเรียนการสอน และผลการบนัทึกการนิเทศอย่างเป็นระบบ 3) การจัดการเรียนการ
สอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบร่วมมือของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 4) กลไกลการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน 5) การส่งเสริมให้
บุคลากร เรียนรู้การท าวิจัยเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา 10 และผลการศึกษารายงานการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในส่วนของผู้สอนพบว่าขาดความ
ร่วมมือในการบรูณาการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ จากท่ีกล่าว
ข้างต้น แสดงว่าบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรยงัมีปัญหากบัเร่ืองของคณุลกัษณะ
ผู้น าและการปฏิบตัิงานเป็นทีม11 จากการสมัภาษณ์บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบว่าปัญหาด้านคุณลักษณะของผู้ น าและการปฏิบัติงานเป็นทีมดังนี ้1) การปฏิบัติงานของ
บคุลากรยงัมีข้อการปรับปรุงในเร่ืองของการประสานงานในการปฏิบตัิงาน 2) แตล่ะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหน่วยงานสนบัสนนุยงัมีข้อปรับปรุงเร่ืองการประสานงานในการปฏิบตัิงาน 3) บคุลากร

                                                 
9 พระพรหมคณุาภรณ์, กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

ธรรมสภา, 2550), 218. 
10 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2552 (นครปฐม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร คณะศกึษาศาสตร์,  2552), 31. 

11
 เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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รุ่นใหมไ่มก่ล้าแสดงความคดิเห็นเน่ืองจากเกรงใจผู้อาวโุสจงึท าให้ไมเ่ป็นตวัของตวัเองและไม่กล้าท่ี
จะตดัสินใจเองในการปฏิบตัิงานเน่ืองจากประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานยงัน้อยท าให้เกิดความ
กงัวลในการตดัสินใจ 4) บคุลากรอาวโุสบางท่านยงัไม่ไว้วางใจบคุลากรรุ่นใหม่ๆในการปฏิบตัิงาน 
5) เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีมีอิสระทางความคดิและการปฏิบตังิานจึงท าให้เกิดความหลากหลายทาง
ความคิดของสมาชิกในการปฏิบตัิงาน12 บคุลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายเป็น
อย่างดี กล้าคิด กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น เน่ืองจากวัยวุฒิอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน มี
คุณลักษณะผู้ น าท่ีสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับบุคลากรอ่ืนได้ดี มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย แต่ก็มีข้อปรับปรุงเร่ืองของประสบการณ์ในการท างาน เน่ืองจาก
บุคลากรบางท่านเพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆ  ยังมีข้อปรับปรุงเร่ืองความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตัิงาน บุคลากรมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันเน่ืองจากบรรยากาศในองค์กรเป็นกันเองอยู่กันแบบ
ครอบครัว13 บคุลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
จงึท าให้ดแูลทัว่ถึง ทัง้บคุลากรยงัมีคณุลกัษณะผู้น ามีความกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นและลงมือ
ในการปฏิบตังิาน มีการประชมุวางแผนในการท างานอยา่งเป็นระบบแตใ่นบางครัง้ก็มีความคิดเห็น
ท่ีแตกต่างกันบ้างเน่ืองจากประสบการณ์ในปฏิบตัิงานยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร 14 ใน
ฐานะท่ีผู้วิจยัเป็นบคุลากรของโรงเรียน จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ืองคณุลกัษณะผู้น า
และการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุง ผลักดันให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึน้ 
บคุลากรมีความพงึพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจึงได้
ด าเนินการวิจัยเร่ืองคุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป 
 

                                                 
12 สมัภาษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม, 21 สิงหาคม 2556. 
13 สมัภาษณ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม,  11 
ธนัวาคม 2556. 

14 สมัภาษณ์ ผู้ ช่วยรองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
(ระดบัปฐมวยั) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม, 11 ธนัวาคม 2556. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผู้วิจยัจงึก าหนดวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
1.เพ่ือทราบคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 

 2.เพ่ือทราบการปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 
3.เพ่ือทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะผู้น ากับการปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร                                   
4.เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัก าหนดข้อค าถามของการวิจยั ดงันี ้
 1.คณุลกัษณะผู้น าบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัใด 
 2.การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัใด 
 3.ความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน                           
สาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัใด      

4.แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศลิปากร เป็นอยา่งไร 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาหาค าตอบ ผู้วิจยัจงึตัง้สมมตฐิานของการวิจยัไว้ ดงันี ้
 1.คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับปาน
กลาง 
 2.การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
 3.คุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศลิปากรมีความสมัพนัธ์กนั 
 4.แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศลิปากรมีพหวุิธี     
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสงัคม จากแนวคิดเชิงระบบ (System approach)ของ 

แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn)15 มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 1) 
ปัจจัยน าเข้า ( input) ได้แก่ บุคลากร คุณลักษณะผู้ น า งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ 2) 
กระบวนการ (process) ได้แก่ การบริหารงานและการปฏิบตัิงานเป็นทีม การจดัการเรียนการสอน 
และการนิเทศ 3) ผลผลิต (output) ได้แก่ คณุภาพสถานศึกษา คณุภาพของผู้ เรียน คณุภาพของ
บคุลากร ความพึงพอใจท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองกันและยงัมีปัจจยัท่ีเป็นสภาพแวดล้อม (context) 
อ่ืนๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพในสถานศึกษาทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการของ
องค์กรจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรในองค์กร ท่ีต้องแสดงคณุลกัษณะผู้น าหลายๆ ด้านมาใช้
ในการเปล่ียนแปลงองค์กร ให้ผู้ ร่วมงานสามารถปฏิบตัิงานเป็นทีมได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
คณุลกัษณะผู้น าต้องใช้ความสามารถในการบริหารให้เป็นท่ีประจกัษ์ โดยแสดงออกทางพฤติกรรม
ความเป็นผู้น า ด้วยการชกัน าให้สมาชิกในองค์กรปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์16  มีนกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญ ได้ให้แนวคิดไว้หลายแนวคิดด้วยกัน เช่น  นอร์ท
เฮ้าส์ (Northouse) พบว่าคณุลกัษณะผู้น าท่ีส าคญัมีดงันี ้ความฉลาดเฉลียว (intelligence) ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่ (determination) ความซ่ือสตัย์ (integrity) และการ
เข้าสังคม(sociability)17 สต๊อกดิล(Stogdill) ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าไว้ดงันี ้ ความฉลาด
เฉลียว การต่ืนตวั ความเข้าใจลึกซึง้ ความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ยืนกราน,ยึดมัน่ ความมัน่ใจ
และการเข้าสงัคม18 เคริกแพททริกและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ได้ก าหนดคณุลกัษณะของ
ผู้ น า ไ ว้ดังนี  ้แรงผลักดัน  ความปรารถนาท่ีจะน า  ความซ่ือสัตย์และจริงใจ  ความมั่นใจ 

                                                 
15

  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd 
ed, (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

16
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา 

เล่ม 5 การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 
2550), 2-3. 

17
 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 

Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

18
 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, 

(New York: The Free Press, 1974), 74-78. 
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ความสามารถของกระบวนการการรับรู้ และความรู้เก่ียวกบัหน้าท่ี(knowledge of the business)19 
ในประเด็นของการปฏิบตัิงานเป็นทีม ยุคล์ (Yukl) มีแนวคิดว่าการปฏิบัติงานเป็นทีม สามารถ
จ าแนกได้ 9 องค์ประกอบ ดังนี ้ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน
(commitment to task objectives and strategies) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของ
บทบาท(member skills and role clarity) องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร(internal 
organization and coordination) ความประสานงานภายนอกองค์กร(external coordination) 
ทรัพยากรและการสนบัสนุน (resources and political support) ความไว้วางใจ,ความสามคัคี
,และร่วมมือ(mutual trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและศกัยภาพของ
องค์กร(collective efficacy and potency) รูปแบบความคิดท่ีถกูต้องร่วมกนั(accurate, shared 
mental models)ความหลากหลายของสมาชิก(member diversity)20 แฮคแมนและวอลตัน
(Hackman and Walton) ได้เสนอแนวคิดการท างานกลุ่ม ดงันี ้โปร่งใสและท างานอย่างมีทิศทาง
สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง การฝึกท่ีมีความเช่ียวชาญ ทรัพยากรทางวตัถุ
ท่ีเพียงพอ 21 ลาร์สนัและลาฟาสโต (Larson and LaFasto) ได้เสนอแนวคิดการท างานกลุ่มดงันี ้
คือ ความชดัเจนและยกระดบัเป้าหมาย โครงสร้างท่ีเน้นผลงาน สมาชิกท่ีมีความสามารถ ความ
ทุ่มเท, ร่วมกัน บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วม มาตรฐานความเป็นเลิศ ภาวะผู้น า ความ
สนบัสนุนจากภายนอก22 สุเมธ งามกนก เสนอว่า ทีมงานคือกลุ่มบคุคลท่ีมาท างานร่วมกนัมีการ
ประสานบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จของงานการ
ท างานเป็นทีมต้องอาศยัปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัในการส่ือสาร การประสานงาน การช่วยเหลือซึ่งกนัและ
กนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเป็นกลุม่23 น าเสนอเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้

                                                 
19 Shelley Kirkpatrick and Edwin A. Locke, Leadership Theory and Practice, 

(Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 
20 Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited, 

2013), 246 – 251.   
21

  Richard J. Hackman and R.E. Walton, Essentials of Management, 8th ed. 
(Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009), 457-459. 

22 Carl Larson and Frank LaFasto, Leadership for the Schoolhouse: How Is It 

Different? : Why Is It Important? (New York: McGraw-Hill, 1996), 15-16. 
23 สุเมธ งามกนก, “การสร้างทีม,” วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 19, 1 (ตลุาคม 2550-มกราคม 2551): 31.  
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แผนภมูิท่ี1 ขอบขา่ยเชิงทฤษฎีของการวิจยั 
ท่ีมา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. 
( New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
 : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา 

เล่ม 5 การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงโรงเรียน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 
2550), 2-3. 

: Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 
Sage Publication, Inc., 2004), 19-21.  

: Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited, 
2013), 246 – 251.    
 
 

บริบท (Context) 
 

-สภาพทางเศรษฐกิจ 
-สภาพสงัคม 
-สภาพภมูิศาสตร์ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

- บคุลากร 
 
 

- งบประมาณ 
- ทรัพยากรอ่ืนๆ 

 

กระบวนการ (Process) 
 

การบริหาร 
 
 

- การจดัการเรียนการสอน 
- การนิเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กระบวนการเรียนการสอน 

- กระบวนการนิเทศ 
 

ผลผลิต (Output) 
 
 -  คณุภาพสถานศกึษา 
 -  คณุภาพของผู้ เรียน 

 -  คณุภาพของบคุลากร 
 -  ความพงึพอใจ 

ผลย้อนกลับ (Feedback) 
 
 
 

การปฏิบตัิงานเป็นทีม คณุลกัษณะผู้น า 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 จากขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจยัดงักล่าว เพ่ือให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ซึ่ง
ผู้ วิจัยศึกษาคุณลักษณะผู้ น ากับการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัเก่ียวกับคณุลกัษณะผู้น าตามแนวคิดและทฤษฎี ของ 
นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) พบว่าคุณลักษณะของผู้ น า ท่ีส าคัญมีดังนี  ้ความฉลาดเฉลียว 
(intelligence)ความเช่ือมัน่ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่(determination) ความซ่ือสตัย์ 
(integrity) และการเข้าสังคม(sociability)24 และศึกษาการท างานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ตามแนวคิดและทฤษฎีของยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดการปฏิบตัิงาน
เป็นทีมดงันี ้ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน(commitment to task 
objectives and strategies) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท (member skills 
and role clarity) การจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ( internal organization and 
coordination) การประสานงานภายนอกองค์กร (external coordination) ทรัพยากรและการ
สนบัสนนุ (resources and political support) ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และร่วมมือ (mutual 
trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร (collective 
efficacy and potency) รูปแบบความคิดท่ีถกูต้องร่วมกนั (accurate, shared mental models)
ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity)25  น าเสนอเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้

 

 

 

 

                                                 
24

  Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 
Sage Publication, Inc., 2004), 19-21. 

25 Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited, 
2013), 246 – 251.   
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แผนภมูิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจยั 
ท่ีมา  : Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 
Sage Publication, Inc., 2004), 19-21.  

 : Gary Yukl, Leadership in Organization, (Essex: Pearson Education Limited, 
2013), 246 – 251.  
 
 
 
 
 
 

คณุลกัษณะผู้น า (X tot) 
 

 

1. ความฉลาดเฉลียว  
2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง  
3. การยึดมัน่  
4. ความซ่ือสตัย์  
5 การเข้าสงัคม  
 

การปฏิบตังิานเป็นทีม(Ytot) 
 
1. ความมุง่มัน่ทุม่เทตอ่เป้าหมายและกล
ยทุธ์ของภาระงาน  
2. ทกัษะของสมาชิกกลุม่และความชดัเจน
ของบทบาท  
3.การจดัองค์กรและการประสานงาน
ภายในองค์กร  
4.การประสานงานภายนอกองค์กร  
5.ทรัพยากรและการสนบัสนนุ  
6.ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความ
ร่วมมือ  
7.ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร  
8.รูปแบบความคิดท่ีถกูต้องร่วมกนั  
9.ความหลากหลายของสมาชิก  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงก าหนด
นิยามศพัท์เฉพาะตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
  คุณลักษณะผู้น า หมายถึง ลกัษณะประจ าตวัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ของบคุคลท่ี
เป็นผู้น าท่ีจะน าพาองค์กรนัน้ๆ ไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความ
เช่ือมัน่ในตนเอง 3) การยดึมัน่ 4) ความซ่ือสตัย์ และ5) การเข้าสงัคม 
 การปฏิบัติงานเป็นทีม หมายถึง การท างานร่วมกนัของกลุ่มบคุคลเพ่ือท าให้เป้าหมาย
ส าเร็จ ตามนโยบายและแผนงานท่ีองค์การวางไว้ โดยมีองค์ประกอบ 1) ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อ
เป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน 2) ทกัษะของสมาชิกกลุม่และความชดัเจนของบทบาท 3) การ
จดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร 4) ความประสานงานภายนอกองค์กร 5) ทรัพยากร
และการสนับสนุน 6) ความไว้วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ 7) ประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพขององค์กร 8) รูปแบบความคดิท่ีถกูต้องร่วมกนั 9) ความหลากหลายของสมาชิก  

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการด ารง
ต าแหนง่หน้าท่ีในการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รับมอบหมายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร คือ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน คณาจารย์ และเจ้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุงานด้านตา่งๆ 
เช่น ธุรการ การเงิน บุคคล พัสดุ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีโสตศึกษา เป็นต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นอกจากการมีบทบาทในการสนับสนุน เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การสอน 
การวิจยั ให้กับบณัฑิตและมหาบณัฑิตทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ตามแนวทางทฤษฎี
การศึกษาและการสาธิตแล้วยังต้องบริหารการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสาธิต เพ่ือให้
เกิดผลตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร เป็นหนว่ยงานท่ีจดัการศกึษาและเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

จากการน าเสนอความเป็นมา ความส าคญัของปัญหา วตัถุประสงค์ของการวิจยัและตวั
แปรท่ีใช้ในการศกึษาบทท่ี 1 ในบทนีจ้ะกล่าวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดของนกัการศกึษา 
นกัวิชาการ และนกัวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุลกัษณะผู้น าและการปฏิบตัิงานเป็นทีม และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

คุณลักษณะผู้น า 
คณุลกัษณะผู้น า  หมายถึง คณุลกัษณะท่ีดีท่ีมีอยู่ในตวัของผู้น า  สามารถเรียนรู้  สัง่สม

ประสบการณ์  ฝึกฝน  พัฒนาตนให้เป็นผู้น าท่ีดีได้  กิจกรรมของกลุ่มต่างๆจะส าเร็จได้หรือไม่
เพียงไร  ย่อมขึน้อยู่กับผู้น าเป็นส่วนใหญ่  คุณลักษณะผู้น าจึงมีส่วนเอือ้อ านวยให้กลุ่มสามารถ
ด าเนินงานของกลุ่มไปสู่จุหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  แต่ก็นับว่า 
เป็นการยากท่ีจะชีช้ดัลงไปว่าคณุลกัษณะผู้น าท่ีดีเป็นอย่างไร  แตก็่มีนกัวิชาการด้านพฤติกรรมได้
ให้ข้อควรสงัเกตเก่ียวกับคณุลกัษณะผู้น าท่ีประสบความส าเร็จไว้แตกต่างกนั  ซึ่งจะช่วยเป็นแนว
ทางการพฒันาตนเองไปสู่การเป็นผู้น าท่ีดี ดงัท่ี สมชาย เทพแสง กล่าวว่า ลักษณะท่ีจ าเป็นของ
ผู้น าจะต้องมีร่างกายและประสาทสมบรูณ์  มีมิตรไมตรี  มีความเท่ียงธรรมและมีความรอบรู้และ
ประสบการณ์1  สอดคล้องกับสุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์ ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะ
ผู้น าท่ีดีไว้ดงันี ้1) มีความเช่ือมัน่และเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผู้ อ่ืน 2) มีความรอบรู้ 
ความสามารถในงานท่ีตนเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3) มีความคิดริเร่ิมและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชามีความคดิริเร่ิมด้วย 4) มีความเสียสละ 5) มีความกระตือรือร้นและเข้าสงัคมได้ดี 
6 ) มีความซ่ือสตัย์สุจริต 7) มีความกล้าหาญในการตดัสินใจ 8) มีความสมานไมตรีและสร้าง
สามคัคีธรรมกับผู้ ร่วมงาน 9) มีดลุยพินิจมัน่คงและรอบครอบ 10) มีความจงรักภักดีต่องานและ
ผู้ ร่วมงาน 11) มีความกล้ารับผิดชอบและยอมรับว่ามีพนัธะต่อหน้าท่ี 12) มีประสบการณ์ในการ
ปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆ มาแล้ว 13) มีบุคลิกภาพเข้มแข็งเด็ดเด่ียว 14) มี

                                                 
1 สมชาย เทพแสง, ผู้น าคุณภาพ หัวใจส าคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษา, เข้าถึง

เ ม่ื อ 2 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2555, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.inspect6 . moe.go.th/ 
adisai/QualityLeadership.htm 

http://www.inspect6.moe.go.th/%20adisai/QualityLeadership.htm
http://www.inspect6.moe.go.th/%20adisai/QualityLeadership.htm
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เหตผุล ยอมรับความจริง 15) มีความต่ืนตวั ค้นหาความรู้ใหม่ๆเพ่ือพฒันาตนเองอยู่เสมอ 16) มี
ความยตุธิรรม2 

 มีนกัทฤษฎีได้กล่าวถึงคณุลักษณะผู้น าท่ีดีท่ีท าให้ผู้น ามีอิทธิพลเหลือผู้ ร่วมงาน  หรือมี
บทบาทมากว่าบุคคลในกลุ่ม จนสามารถน าพาองค์การหรือหน่วยงานบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ไว้ดงันี ้   

บาร์นาร์ด(Barnard) กล่าวว่า คณุลกัษณะท่ีดีของผู้น าคือ 1) ความมีชีวิตชีวาและความ
อดทน 2) ความสามารถในการตดัสินใจ 3) ความสามารถในการจงูใจคน 4) ความรับผิดชอบ 5) 
ความฉลาดและมีไหวพริบ3   
 สต๊อกดิล(Stogdill) ก าหนดคณุลกัษณะท่ีดีของผู้น าไว้ดงันี ้1) ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา 
2) ภมูิหลงั มีการศกึษาดี สถานภาพทางสงัคมดี 3) สตปัิญญาฉลาด ตดัสินใจดี มีความสามารถใน
การติดต่อส่ือสาร 4) บุคลิกภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเช่ือมั่นในตนเอง 5) 
ความสมัพนัธ์กบังาน โดยมีความรับผิดชอบ ขยนั และอดทน 6) ลกัษณะทางสงัคม มีเกียรติและ
ร่วมงานกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีศกัดิศ์รี4   
 สเตดท์(Stedt) กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้น าท่ีจ าเป็นคือ  1) ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ท างาน  2) เป็นท่ีพึ่งพาและช่วยเหลือคนอ่ืนได้ 3) กล้าคิด กล้าท า 4) มีความรับผิดชอบ  5) มี
ความสามารถในการแบง่งานให้ผู้ ร่วมงาน  6) มีวินยัในตนเอง 7) มีความคิดรวบยอด  8) มีมนษุย์
สมัพนัธ์  9) มีความสามารถในการติดตอ่ส่ือสาร  10) แข็งแรงและมีสขุภาพดี  11) มีสติปัญญาดี 
12)  มีความสามารถในการจดัระบบงาน  13) มีความสามารถในการตดัสินใจ5 

                                                 
2 สธีุ สทุธิสมบรูณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์, หลักการบริหารเบือ้งต้น, พิมพ์ครัง้ท่ี 16 

(กรุงเทพ : ประชาชน, 2549), 60-61. 
3Chester I. Barnard, Organization and Management, (Cambridge,Massachusetts: 

Harvard University Press, 1969), 93-100. 
4 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, 

(New York: The Free Press, 1974), 74-7. 
5 Ronald W. Stedt, Management Career Education Programs, (Englewood Cliffs, 

N.J: Prentice-Hall, 1974), 49-53. 
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 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า  ผู้น าท่ีมีคณุภาพจะต้องมีลกัษณะดงันี ้ 1) สิ่งท่ี
ต้องรู้มาก่อน  2) การมองการณ์ไกล  3) มีหลกัการ  4) หลกัในการท างาน  5) หลกัการปกครอง  6) 
ความมุง่ประสงค์  7) การวางแผน  8) ความยืนหยดั  9) การบริหารคน  10) มีความรักองค์การ6   
รังสรรค์  ประเสริฐศรี กล่าวว่า  ลกัษณะของผู้น าท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีดงัตอ่ไปนี ้  1) เป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์  2) เป็นผู้ มีความสามารถด้านทกัษะการส่ือสาร  3) เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถก่อให้เกิด
ความไว้วางใจ  4) เป็นผู้ ท่ีสามารถท าให้สมาชิกของกลุ่มรู้สึกว่าเขามีความสามารถ   5) เป็นผู้ ท่ีมี
พลงัและมุง่ท่ีจะให้การปฏิบตับิรรลผุล  6) เป็นผู้ ท่ีมีการแสดงอารมณ์ได้อยา่งเหมาะสมและมีความ
เอือ้อาทรหรือ ให้ความอบอุ่นกบัผู้ อ่ืน  7) เป็นผู้ ท่ีชอบท่ีจะเส่ียง  8) เป็นผู้ ท่ีใช้กลยทุธ์ใหม่ท่ีมี
ลกัษณะโดดเด่น(ไม่ท าตามแบบดัง้เดิม)  9) เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีส่งเสริมตนเอง 10) เป็นผู้ ท่ี
พยายามท่ีจะมีความขดัแย้งภายในให้น้อยท่ีสุด จากนิยามของค าว่าคณุลกัษณะผู้น า สรุปได้ว่า
คณุลกัษณะผู้น า หมายถึง ศกัยภาพทางความรู้หรือทกัษะ ท่ีช่วยให้ผู้น าปฏิบตัิงานได้ส าเร็จ และ
คณุลักษณะของผู้น าคือสิ่งต่างๆ ในตวัผู้น า ทัง้ท่ีมีมาแต่ก าเนิด และท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ได้แก่ 
ความรู้ทัว่ไป แรงจงูใจ ลกัษณะนิสยั ภาพพจน์ท่ีมีตนเอง บทบาททางสงัคม หรือความช านาญงาน
เฉพาะของผู้น า ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานให้ส าเร็จได้ผลดีเย่ียม7   
 

ความหมายของผู้น า 
เสนาะ  ติเยาว์ กล่าวว่า  ผู้น า คือ บุคคลท่ีสามารถใช้อ านาจโดยไม่มีการบงัคบั  กระตุ้น

คนอ่ืนให้ท างานอยา่งเตม็ท่ีจนประสบความส าเร็จตามต้องการ8 
สุพานี  สฤษฏ์วานิช  กล่าวว่า ผู้ น าในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของความเป็นผู้ น าการ

เปล่ียนแปลงท่ีน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้ น าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ทัง้สิน้ ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมี

                                                 
6 Thomas J. Sergiovanni, Leadership for the Schoolhouse: How is it different? : 

Why is it important? San Francisco : Jossey-Bass, 1996. 
7รังสรรค์  ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ์, 2550), 54-55. 
8เสนาะ  ติ เยาว์ ,  หลักการบริหาร,  พิมพ์ครั ง้ ท่ี  2 (ก รุง เทพฯ  : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 183. 
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คณุสมบตัิส าคญั  คือ  เป็นผู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็น
ผลส าเร็จตามขัน้ตอนตา่งๆ9 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผู้น า 
ทฤษฎีคณุลกัษณะผู้น า (Trait Theory) ได้แนวทางมาจากทฤษฎีบคุคลท่ียิ่งใหญ่ (Great 

Man Theory) ในสมยักรีกและโรมนั ซึ่งเช่ือว่าความเป็นผู้น าในบคุคลจะติดตวัมาแตก่ าเนิดและไม่
สามารถจะเรียนรู้หรือเสริมสร้างภายหลงัได้ จึงได้เกิดแนวคิดว่า ผู้ น าต้องมีคณุลกัษณะพิเศษกว่า
คนอ่ืน10 ผู้น ามีหน้าท่ีหลักในการบริหารงานต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ผู้น าท่ีจะบริหารงานให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมี
คณุลกัษณะท่ีเหมาะสมส าหรับการท่ีจะเป็นผู้น าอย่างครบถ้วน ทัง้นีไ้ด้มีผู้ เสนอทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้น าท่ีจะเอือ้ตอ่การบริหารงานของผู้น าไว้อยา่งหลากหลายดงันี  ้
 บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะท่ีดีของผู้น าไว้ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulation) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง 
ความแคล่วคล่องว่องไว ต่ืนตวัอยู่เสมอท่ีจะรับสถานการณ์ทกุชนิด ปรับตวัได้และร่าเริงแจ่มใสอยู่
เสมอ ความทนทาน คือ ความสามารถในการท างานต่อเ น่ืองกันได้ โดยไม่ต้องหยุดพักเป็น
เวลานาน ทนต่อความล าบากเจ็บช า้ได้ โดยไม่ปริปากบ่น หรือแสดงอาการท้อแท้ให้ผู้ ใดพบเห็น 
ส่วนความมีชีวิตชีวา ความคล่องตวั ว่องไว แจ่มใส ร่าเริง ท าให้ผู้น ามีเสน่ห์ถกูใจคน ความอดทน 
ท าให้ผู้น ามีโอกาสหาประสบการณ์ได้มาก เรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่หยดุยัง้ ท าให้เป็นคนทนัโลก 
ทนัเหตกุารณ์ และท าให้ได้รับความส าเร็จในงานได้ง่าย เพราะงานบางอย่างไม่อาจหยดุชะงกัหรือ
ทิง้ระยะให้พกัผ่อนได้ ความร่วมมือของบคุคลากรอ่ืนขึน้อยู่กบัความเอาจริงเอาจงัของผู้น าในการ
ท างานด้วยเหมือนกนั ดงันัน้ความทนทานจงึจ าเป็น 

2. ความสามารถในการตดัสินใจ (decisiveness) ผู้น าท่ีดีต้องตดัสินใจเร็วและเต็มใจ
เสมอท่ีจะเป็นผู้ตดัสินใจด้วยตนเองในเม่ือปัญหาใดๆ เกิดขึน้ การรู้จกัตดัสินใจเป็นลกัษณะหนึ่ง
ของความเช่ือมัน่ในตนเอง ถ้าผู้น ามีความเช่ือมัน่ใจตนเองก็จะตดัสินใจได้ดี การตดัสินใจได้ถกูต้อง
รวดเร็วท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ กระท าได้โดยทนัท่วงที ความล่าช้าไม่ว่าจะเป็นเชิงตอบรับเห็น

                                                 
9 สุพานี  สฤษฏ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครัง้ท่ี 4 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550), 463-465. 
10 F.F, Organization  (New York : McGraw-Hill,1985), 480. 
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ด้วย หรือ ปฏิเสธไมเ่ห็นด้วย อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่งาน และอาจท าให้ผู้ปฏิบตัิหรือผู้อยู่ใต้
บงัคบับญัชายุง่ยากใจ 

3. ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถนี ้ถ้าผู้น าขาดเสียแล้ว
แม้จะมีความสามารถอย่างอ่ืนมากเพียงใดก็ตาม ยากท่ีจะบริหารคนจ านวนมากๆ ได้ ยากท่ีจะ
ท างานให้ส าเร็จ เพราะคนของหนว่ยงานจะด าเนินไปได้โดยได้รับความร่วมมือจากคนหมู่มาก ผู้น า
ท่ีสามารถชกัจูงใจคนนี ้หมายถึง ความสามารถในการสนทนา ความเป็นนักพูด สามารถแสดง
ปาฐกถาในท่ีสาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ การวางตัวให้ผู้ อ่ืนเล่ือมใส 
ความสามารถจบัจดุสนใจของบคุคลอ่ืนได้ รู้จกัเอาใจคนถกูจงัหวะโดยไมเ่สียงานและรู้จกัขดัในสิ่ง 
ท่ีควร นอกจากนีย้งัต้องเป็นท่ีสามารถใช้ภาษาได้ดี ผู้ อ่ืนเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริต
ใจของตนเองออกมาให้คนอ่ืนเห็นได้ชดั 

4. ความรับผิดชอบ ( responsibility)  หมายถึง สภาพของอารมณ์ของบุคคลท่ีมี
ความรู้สึกเสียใจ ไม่พอใจ เม่ือไม่ได้ท าในสิ่งอันควรท า หรือไม่ได้ละเว้นในสิ่งท่ีควรละเว้น เป็น
ความรู้สึกด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสงัคมท่ีบุคคล
เป็นสมาชิกอยู่ ผู้น าท่ีดีย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกนัเม่ือรับหน้าท่ีได้มาแล้ว จะ
บากบั่นท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด โดยไม่ทอดทิง้แม้แต่จะมีอุปสรรคบางประการมาเก่ียวข้อง ความ
รับผิดชอบเป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้น าทกุคน 

5. ความฉลาดมีไหวพริบ (intellectual capacity) สมองเฉียบแหลม เต็มไปด้วยความ
รู้ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีสดุส าหรับผู้น าทกุประเภท ความฉลาด มีไหวพริบ จะมีได้
ก็ตอ่เม่ือผู้น าเป็นคนดี มีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบาย และวตัถปุระสงค์ของงานแจ่มชดั รู้กระบวนการ
วิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสัง่การ เป็นคนพหสูตูร คือ รอบรู้และสนใจในเร่ือง
ตา่งๆ รอบด้าน มีความคิดริเร่ิม และท่ีส าคญัท่ีสุด คือร่างกาย จิตใจ และอารมณ์สมบูรณ์ เพราะ
ร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่มัน่คง ไม่ว่าจะมีระดบัสมองหรือเชาว์ปัญญาสูงเพียงใด 
การใช้สมองและเชาว์ปัญญายอ่มบกพร่องผิดพลาดได้เสมอ11 

แชคส์ (Sachs) ได้กล่าวไว้ว่า ลกัษณะผู้น าท่ีดีต้องประกอบด้วย 1) มีความเข้าใจตนเอง 
2) ยอมรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 3) มีความเข้าใจใจสถานการณ์ของผู้ ร่วมงาน 4) 

                                                 
11 Chester I. Barnard, The Functions of the Executive(Cambridge,Massachusetts 

: Harvard University Press, 1968), 21-22. 
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มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 5) สามารถน าความคิดของผู้ ร่วมงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หนว่ยงาน12 

สต๊อกดลิล์ (Stogdill) ได้ทบทวนการศกึษาคณุลกัษณะของผู้น าท่ีท า ระหว่างปี ค.ศ. 1904 
– 1948 จ านวน 124 เร่ือง และสรุปคณุลกัษณะของผู้น าท่ีช่วยให้กลุ่มสามารถประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ดงันีคื้อ 1) ความเฉลียวฉลาด (intelligence)  2) ความต่ืนตวั (alertness to the 
need of others)  3) ความเข้าใจในงาน (understanding of the task)  4) ความริเร่ิมและความ
มุ่งมัน่ในการแก้ปัญหา (initiative and persistence in dealing with problems)  5) ความเช่ือมัน่
ในตนเอง (self-confidence)  6) ความต้องการท่ีจะรับผิดชอบ (desire to accept responsibility)  
7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคมุ (occupy a position of dominance and control)  ยงั
กล่าวอีกว่า “ผู้ ท่ีจะเป็นผู้น าคนอ่ืนมิใช่สามารถจะเป็นได้โดยการอาศยัแต่เพียงการมีคณุลกัษณะ
ทางกายภาพและบคุลิกภาพของผู้น านัน้ เพราะว่าคณุลกัษณะของผู้น าจะมีความสมัพนัธ์หรือเข้า
กนัได้กบัลกัษณะ กิจกรรมและเป้าหมายของผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วย”  นอกจากนี ้ 

สต๊อกดิลล์ (Stogdill) ได้ก าหนดลกัษณะของผู้น าท่ีดีไว้ 6 ด้าน คือ  1) ลกัษณะทางกาย 
(physical characteristic) ผู้น าเป็นผู้ ท่ีเข้มแข็ง มีร่างกายสง่าผ่าเผย  2) ภูมิหลงัทางสงัคม (social 
background) ผู้ น าเป็นผู้ ท่ีมีการศึกษาและสถานะทางสังคมดี  3) สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ (intelligence) ผู้น าเป็นผู้ ท่ีมีสติปัญญาสงู มีการตดัสินใจท่ีดีและมีทกัษะในการส่ือ
ความหมายและการพดู  4) บคุลิกภาพ (personality) ผู้น าเป็นผู้ ท่ีมีความต่ืนตวัอยู่เสมอ ควบคมุ
อารมณ์ได้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  5) ลกัษณะท่ีเก่ียวข้อง
กับงาน (task-related characteristic) ผู้น าเป็นผู้ มีความปรารถนาจะท าดีท่ีสุด ปรารถนาท่ีจะ
รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค มุ่งท่ีงาน  6) ลกัษณะทางสงัคม (social characteristic) ผู้น าเป็น
ผู้ ท่ีปรารถนาจะร่วมมือกับคนอ่ืน มีเกียรติ และเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและคนอ่ืนๆ เข้าสงัคมได้
เก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเข้าสงัคม13  

 มาน (Mann) แนะน าวา่คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะของบคุคลสามารถท่ีจะแยกบคุคลท่ีเป็น
ผู้น าออกจากบคุคลทัว่ไปได้ โดยคณุลกัษณะพิเศษหลกัดงัตอ่ไปนี ้1) ความฉลาดเฉลียว 2) ความ
เข้มแข็ง3) การปรับตน 4) การมีอ านาจเหนือผู้ อ่ืน 5) การออกสงัคม และ 6) อนรัุกษ์นิยม  ลอร์ด

                                                 
12 Benjamin M. Sachs, Educational Administration: A Behavioral Approach, 

(Boston : Houghton Miffin Company, 1966), 3-4. 
13 Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research, (New York : The Free Press, 1974), 17-23. 
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และเพ่ือนร่วมงานได้ทบทวนผลจากการส ารวจของแมนใหมโ่ดยใช้วิธีการท่ีซบัช้อนขึน้ เรียกว่า การ
วิเคราะห์เชิงอภิมาณแบบเมต้า ( Meta – analysis ) ลอร์ดและคณะพบว่าความฉลาดเฉลียว 
ความเข้มแข็ง การปรับตน และการมีอิทธิพลมีผลอย่างเด่นชดัต่อการท่ีบุคคลหนึ่งจะเปล่ียนเป็น
ผู้น า จากผลส ารวจท่ีมีมานัน้ยิ่งเป็นสิ่งสนบัสนนุให้แก่ผู้ เขียนอย่างชดัเจนว่าคณุลกัษณะของบคุคล
สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์จ าแนกบคุคลท่ีเป็นผู้น าออกจากบคุคลทัว่ไปในทกุสถานการณ์  แตถ่ึง
อย่างนัน้ยงัมีผลวิจารณ์ท่ีโต้แย้งความส าคญัของคณุลกัษณะของผู้น า14 เคริกแพททริกและล็อค 
(Kirkpatrick and Locke) ยืนยนัว่าบุคคลท่ีเป็นผู้น านัน้มีความแตกต่างอย่างชดัเจนจากบุคคล
ทัว่ไป จากการวิเคราะห์ทางคณุภาพจากงานวิจัยก่อนหน้านี  ้ มีสมมุติฐานว่าบุคคลท่ีเป็นผู้น า
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในหกคุณลักษณะ คือ แรงผลักดนั(drive) ความปรารถนาท่ีจะน า(the 
desire to lead) ความซ่ือสตัย์และจริงใจ (honesty and integrity) ความมัน่ใจ (self-confidence) 
ความสามารถของกระบวนการการรับรู้(cognitive ability) และความรู้เก่ียวกบัหน้าท่ี(knowledge 
of the business) จากมมุมองของนกัเขียนเช่ือว่าบคุคลทัว่ไปสามารถเกิดมาพร้อมกบัคณุลกัษณะ
เหล่านี ้ หรือพวกเขาสามารถท่ีจะเรียนรู้ หรือทัง้สองกรณี ทัง้หกคณุลกัษณะท่ีกล่าวมานัน้คือสิ่งท่ี
จ าเป็นส าหรับผู้น า เคริกแพททริกและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ยืนยนัว่าคณุลกัษณะเฉพาะ
ของการเป็นผู้น านัน้ท าให้บคุคลเหล่านัน้มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี ้
จ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาเป็นองค์ประกอบส าคญัของการเป็นผู้น า15  

นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse) พบว่าคุณลักษณะพิเศษและคุณลักษณะนิสัยท่ีแจกแจงจาก
งานวิจยัเก่ียวกบัคณุลกัษณะเฉพาะของผู้น า ซึง่แสดงให้เห็นอย่างเดน่ชดัว่าคณุลกัษณะของบคุคล
นัน้มีความเก่ียวข้องกับการเป็นผู้ น า แต่บางคณุลกัษณะมีเพียงแค่หนึ่งหรือสองบทส ารวจเท่านัน้ 
ผลงานวิจยัท่ีเกิดขึน้ว่าคณุลกัษณะใดเป็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีเป็นผู้น า ฉะนัน้มีสิ่งใดบ้างท่ี
สามารถกล่าวถึงงานวิจยัด้านคณุลกัษณะเฉพาะของบุคคล และท่ีผ่านมานัน้งานวิจยัตา่งๆได้ให้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ค าตอบนัน้คือรายการคณุลกัษณะตา่งๆท่ีถูกเสนอส าหรับบคุคลท่ีเป็นผู้น า
ต้องยึดถือและต้องพฒันาเพ่ือจะเป็นท่ียอบรับแก่บุคคลอ่ืนๆ คณุลกัษณะท่ีจะกล่าวต่อไปนีเ้ป็น
คุณลักษณะส าคัญของรายการได้แก่ ความฉลาดเฉลียว (intelligence) ความเช่ือมั่นในตนเอง 

                                                 
14 อ้างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand 

Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 14-15. 
15 เร่ืองเดียวกนั, 19-21.  
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(self-confidence) การยึดมั่น (determination) ความซ่ือสัตย์ (integrity) และการเข้าสังคม 
(sociability) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.ความฉลาดเฉลียว  (intelligence) ความฉลาดเฉลียวและสติปัญญาเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่การเป็นผู้น าเป็นอย่างดี ฉะนัน้ความสามารถในการพดู การรับรู้ เป็นเหตเุป็นผลจะเป็นสิ่งท่ีท า
ให้บคุคลหนึ่งเป็นผู้น าท่ีดีได้ ถึงแม้ว่าผู้น าท่ีฉลาดหลกัแหลมนัน้จะดี แตผ่ลวิจยัได้แสดงให้เห็นว่า
ความฉลาดเฉลียวของผู้น านัน้มิควรจะมีความแตกตา่งจากผู้ ท่ีอยู่ภายใต้บังคบับญัชามาก ในกรณี
ท่ีผู้น ามีระดบัสติปัญญาท่ีแตกตา่งตอ่ผู้ตามมากนัน้จะมีผลกระทบในทางตรงกนัข้ามตอ่ระบบการ
เป็นผู้น า ผู้น าท่ีมีความสามารถสูงอาจจะมีปัญหาในการส่ือสารต่อผู้ตามเน่ืองจากความคิดของ
ผู้น านัน้อาจจะยากเกินท่ีผู้ตามจะเข้าใจ   

2.ความเช่ือมัน่ (self-confidence) ความเช่ือมัน่เป็นอีกคณุลกัษณะท่ีจะช่วยให้บคุคลหนึ่ง
เป็นผู้ น าได้ ความเช่ือมัน่คือ ความไว้ใจต่อความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคคล รวมถึง
การเคารพตนเอง และมีความเช่ือว่าบุคคลหนึ่งสามารถสร้างความเปล่ียนแปลงได้ การท่ีผู้น านัน้
เก่ียวข้องกบัการมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนและความเช่ือมัน่ช่วยให้บุคคลท่ีเป็นผู้น านัน้รู้สึกเช่ือว่าการมี
อิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืนของตนเป็นสิ่งท่ีเหมาะสมและถกูต้อง 

3. ความมุ่งมั่น (determination) ผู้น าหลายๆคนต้องแสดงความมุ่งมั่น เพ่ือให้ความ
ต้องการในการปฏิบตัิงานส าเร็จลงตามเป้าหมาย เช่น การริเร่ิม, การยึดมัน่, มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน, 
บุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นจะพยายามควบคุมสถานการณ์ และพยายามก าจัดอุปสรรคเฉพาะหน้า   
รวมถึงการแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นผู้น าเม่ือถึงเวลาจ าเป็นท่ีผู้ตามต้องการการชีน้ า 

  4. ความซ่ือสตัย์ (integrity) ความซ่ือสตัย์เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีผู้น าต้องมี   ความซ่ือสตัย์คือ 
คณุภาพของความจริงใจและความไว้ใจ    บุคคลท่ียึดมัน่อยู่กับหลกัการและความรับผิดชอบต่อ
การกระท าของตนเอง เป็นหลกัฐานของความซ่ือสตัย์  ผู้น ากบัความซ่ือสตัย์ท าให้เกิดความไว้เนือ้
เช่ือใจในคนอ่ืนๆ  เพราะว่าเขาสามารถท าให้เช่ือว่า เขาท าอะไร เขาพดูอะไร เขาก าลงัจะท าอะไ ร  
เขาคือผู้ ท่ีซ่ือสัตย์  เช่ือถือได้  และไม่โกหก  โดยพืน้ฐานแล้ว  ความซ่ือสตัย์สร้างผู้น าให้เป็นผู้ ท่ี
น่าเช่ือถือ  และเป็นผู้ ท่ีน่ายกย่องในความเช่ือใจของเราในสงัคมของพวกเรา  ในปีท่ีผ่านมาได้ให้
ความสนใจในความส าคญัของความซ่ือสตัย์เป็นอยา่งมาก   

5.การเข้าสังคม (sociability) คุณลักษณะท้ายสุด ท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้น า คือ 
ความสามารถด้านการเข้าสงัคม การเข้าสงัคมเก่ียวข้องกบัผู้น าท่ีจะสมัพนัธ์กบัสงัคมด้วยความสขุ 
ผู้น าแสดงให้เห็นถึงการเข้าสงัคมคือ เป็นมิตร, เป็นกนัเอง, สภุาพนอบน้อม, มีไหวพริบดีและชอบ
เจรจาต่อรอง เขาต้องมีไหวพริบต่อความต้องการด้านอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีส าคญัของบุคคลนัน้อย่างดี 
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สงัคมผู้น ามีทักษะบุคคลท่ีดี และสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับผู้ตาม 16 จากความหมาย
ข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ คณุลกัษณะของผู้น าท่ีดีหมายถึง ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะ บคุลิกภาพพิเศษกว่า
คนทั่ว ๆ ไป ได้แก่ เป็นผู้ มีร่างกายสง่าผ่าเผย มีการศึกษาและสถานะทางสังคมดี สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ผู้น าเป็นผู้ ท่ีมีสติปัญญาสงู มีการตดัสินใจท่ีดี และมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี 
มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง รับผิดชอบงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นท่ียอมรับของสมาชิกและคนอ่ืน ๆ มี
ความเฉลียวฉลาดในการเข้าสงัคม  

จากนิยามของค าว่าคุณลักษณะผู้ น าดังกล่าว สรุปได้ว่า คุณลักษณะผู้ น า หมายถึง
ศกัยภาพทางความรู้หรือทกัษะ ท่ีช่วยให้ผู้น าปฏิบตัิงานได้ส าเร็จ และคณุลกัษณะของผู้น าคือสิ่ง
ต่างๆ ในตัวผู้ น า ทัง้ท่ีมีมาแต่ก าเนิด และท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป แรงจูงใจ 
ลกัษณะนิสยั ภาพพจน์ท่ีมีตนเอง บทบาททางสงัคม หรือความช านาญงานเฉพาะของผู้น า ซึ่งมี
สว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิานให้ส าเร็จได้ผลดีเย่ียม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 

Sage Publication, Inc., 2004), 16-18. 
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การปฏิบัตงิานเป็นทีม 
 

การปฏิบตัิงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกท่ีมากกว่า 1 คน โดยท่ี
สมาชิกทุกคนนัน้จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวาง
แผนการท างานร่วมกันการท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมี
บทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่าง
ดี17 
แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัตงิานเป็นทีม 

การเป็นผู้น าภายในกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มท างานได้เร่ิมเป็นหนึ่งประเด็นท่ีได้รับความนิยม
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วภายในทฤษฎีของการเป็นผู้ น าและงานวิจัย  กลุ่มคนท างานท่ี
ประกอบด้วยบคุคลท่ีพึ่งพากนั ท่ีมีจดุเป้าหมายร่วมกนั ท่ีต้องท างานไปพร้อมกนัเพ่ือท าเป้าหมาย
ให้ส าเร็จ ตวัอย่างของกลุ่มท างานอาจรวมถึงกลุ่มการจดัการแผนงาน  หน่วยปฏิบตัิการเฉพาะกิจ 
หน่วยงานท างาน ต าแหน่งคณะกรรมการ กลุ่มท างานท่ีมีคณุภาพ และ กลุ่มท างานท่ีมีการ
ปรับปรุงการท างานเป็นกลุม่และ การกระท าร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นไปท่ีความสมัพนัธ์
ของมนษุย์ตอ่ความพยายามในการท างานซึง่ตอ่ต้านความพยายามบคุคลท่ีได้เกิดขึน้ก่อนหน้าและ
ท่ีมีการสนบัสนนุโดยนกัทฤษฎีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ จดุสนใจได้เปล่ียนไปท่ีการศกึษา
และการพฒันาทฤษฎีสงัคมศาสตร์ การฝึกอบรม T-Group และบทบาทของการเป็นผู้น าภายใน
กลุ่ม การพฒันาองค์กรให้ความสนใจท่ีกลุ่มพฒันาและประสิทธิภาพของสภาวะผู้น าผ่านการเข้า
แทรกแซงในการด าเนินการของกลุ่ม ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอ่ืนๆได้ผลกัดนัจดุสนใจไปท่ีกลุ่มท่ี
มีคณุภาพ จดุวดัและการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และกลุ่มท างานเป็นลกัษณะองค์กรได้เปล่ียนไปท่ี
สดัส่วนทั่วโลกโดยเน้นท่ีแผนการขององค์กรเพ่ือท่ีจะรักษาผลประโยชน์ในการแข่งขันในขณะท่ี
ยงัให้ความสนใจท่ีคณุภาพเช่นกนั องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองท่ีเร็วขึน้จากโครงสร้าง
องค์กรท่ีราบเรียบขึน้ซึ่งเป็นเพราะการพึ่งพากลุ่มท างานและเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีสามารถท าให้การ
ส่ือสารเป็นช่วงเวลาและระยะทางท่ีแตกตา่งกนัจากภูมิศาสตร์18 แมนคิน(Mankin),โคเฮนและบิ๊ก

                                                 
17  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์, เข้าถึงเม่ือ  

สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก www.local.moi.go.th/team.htm 
18 อ้างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand 

Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 169. 
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สนั(Cohen and Bikson) อ้างถึงองค์กรลกัษณะใหม่นีว้่า "รากฐานจากกลุ่มและความสามารถโดย
เทคโนโลยี" (Team-based, Technology-enabled) ในปัจจบุนัองค์กรได้เสนอค าถามใหม่ท่ีท้า
ทายตอ่กลุม่นกัวิจยัขณะท่ีพวกเขาท าการศกึษากลุ่มภายในองค์กรท่ีดเูหมือนว่าอย่างไม่มีขอบเขต  
องค์กรสมยันีเ้ผชิญการเปล่ียนแปลงสภาพอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ  โครงสร้างใหม่ การ
แขง่ขนัทางเศรษฐกิจของโลก และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ โครงสร้างของกลุม่เป็นวิธีหนึ่งท่ีองค์กรจะ
ตอบสนองและเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองและรวดเร็ว
ภายในสภาพท่ีท างานนี ้ ในอนาคตอนัใกล้นีก้ลุ่มท างานดเูหมือนจะถกูยึดติดกบัการออกแบบของ
องค์กรและเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือจะให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ นักวิจัย
หลายท่านก าลังพยายามก าหนดปัจจัยซึ่งจะน าไปสู่เคร่ืองมือสู่ความส าเร็จต่อกลุ่มท างานด้วย 
งานวิจยัท่ีมุ่งเน้นท่ีปัญหาภาคปฏิบตัิของกลุ่มท างานและวิธีการใดท่ีท าให้ทีมมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ งานวิจยัด้านประสิทธิภาพของกลุม่องค์กรได้เสนอวา่การใช้ของกลุม่ได้น าไปสู่ความสามารถใน
การผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจและแก้ไขปัญหาท่ีดีขึน้ ผลิตผลและ
การบริการท่ีมีคณุภาพ และการเพิ่มนวตักรรมและความสร้างสรรค์ ข้อผิดพลาดของกลุ่มก็ยงัมีให้
เห็นแตก็่ยงัมีความต้องการของข้อมลูและความเข้าใจของประสิทธิภาพของกลุ่มและองค์ประกอบ
ส าคญัของความเป็นผู้น าในกลุม่ขององค์กรในปัจจบุนั19 แมคกราธ์ (McGrath) ได้สร้างโครงสร้างท่ี
จะแสดงถึงหน้าท่ีส าคญัของการเป็นผู้น าภายในกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยการวิเคราะห์ทัง้ภายใน
และภายนอกกลุ่ม และตดัสินใจว่าต้องท าการแก้ปัญหาทนัทีหรือไม่ พฤติกรรมของผู้น า 2 ด้านคือ 
1) ระหว่างการเฝ้าดแูละการลงมือปฏิบตัิ (monitoring versus taking action) 2)ระหว่างการ
มุง่เน้นท่ีเน้นภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม (focusing on internal group issues versus external 
group issues) การเป็นผู้น า ผู้น าสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์และตรวจสอบมองเห็นปัญหาใน
อนาคต(monitoring) หรือผู้น าอาจจะลงมือปฏิบตัิเพ่ือจะแก้ปัญหาท่ีมีอยู่(taking action) การเป็น
ผู้น าต้องสามารถเห็นปัญหาภายในหรือภายนอกกลุ่ม ในสองมมุมองนีจ้ะมีผลทัง้ 4 จากหน้าท่ีของ
การเป็นผู้น าภายในกลุม่20 ดงัแผนภมูิ  

 
 

 

                                                 
19 อ้างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand 

Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 169-170. 
20 เร่ืองเดียวกนั,172. 
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                                            การตรวจดูแล            การปฏิบัต ิ

 

 

 ภายใน 

 

 

ภายนอก 

 
แผนภมูิท่ี 3 หน้าท่ีหลกัของการเป็นผู้น าจาก แมคกราธ์ (McGranth) 
ท่ีมา  : Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA: 
Sage Publication, Inc., 2004), 172. 
 
มิตขิองการเป็นผู้น าทีม (Dimensions of Leadership on Teams) 
        ในการวดัหน้าท่ีอนัเหมาะสมของการเป็นผู้น าไม่ว่าในช่วงขณะไหนจะเห็นว่าเป็นวิธีการท่ี
ยุ่งยาก เปรียบกบัส านวนว่าผู้น านัน้เป็นเหมือน”คนกลาง”ท่ีจะด าเนินการและลงมือปฏิบตัิข้อมูล  
เห็นความเป็นผู้น าเป็นเหมือน “ส่ือกลาง” และ “ความร่วมมือ”  ความสามารถในการตรวจสอบและ
การปฏิบตัิจะเป็นสิ่งจ าเป็นของการเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ  ผู้น าท่ีดีจะช่วยกลุ่มในการพฒันา
ขอบข่ายงานหรือขัน้ตอนการท างาน โครงสร้างอนันีจ้ะช่วยผู้น าและสมาชิกในกลุ่มเช่นกัน ให้
สามารถเข้าใจข้อมูลภายในและภายนอก,ช่วยในการตัดสินใจและเลือกวิธีด าเนินการเพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม การปฏิบตัิงานของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพจะเร่ิมต้นท่ีความคิดของผู้น าต่อ
สถานการณ์นัน้ๆ ความคิดของผู้น า(Mental Model) สะท้อนให้เห็นไม่ใช่แค่องค์ประกอบของ
ปัญหาท่ีกลุ่มเผชิญแต่รวมทัง้สภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมด้วย ในท่ีนีผู้้น าจะก าหนด
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมโดยข้อจ ากดัจากสภาพแวดล้อม
และองค์กรรวมทัง้ทรัพยากรบคุคล เพ่ือตอบสนองอย่างเหมาะสมตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ผู้น าท่ีดีควรมี
ความยืดหยุ่นและมีความสามารถหลากหลายและมีแนวทางด าเนินการท่ีหลากหลายเพ่ือการ
แก้ปัญหาของกลุม่ เม่ือพฤตกิรรมของผู้น าสอดคล้องกบัความยุง่ยาก ปัญหาของสถานการณ์แสดง

 

วินิจฉยัปัญหาภายในกลุม่ 

 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกภายในกลุม่ 

 

ตรวจสอบปัญหาจากภายนอกท่ี
จะมีผลกระทบตอ่กลุม่ 

การด าเนินการเพ่ือป้องกันจาก
การเปล่ียนแปลงของสิ่งรอบข้างท่ี
จะมีผลตอ่การท างานของกลุม่ 
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ว่า ผู้น ามีความสามารถเพียงพออย่างจ าเป็นเพ่ือสนองความต้องการของกลุ่ม  ผู้น ากลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างเห็นโครงสร้างของปัญหาท่ีได้ท าการเฝ้าดกูารท างานของกลุ่มและลงมือ
แก้ไขอย่างถกูต้องเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหา การตรวจสอบดแูล เพ่ือการพฒันาแบบจ าลองทางจิตใจ
อย่างแม่นย า ผู้น าต้องเฝ้าด/ูตรวจตรา สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
รวบรวมข้อมลู ลดความไม่แน่นอน น าเสนอให้เป็นระบบและก าจดัปัญหา เฟลช์แมน(Fleishman) 
อธิบายในสองขัน้ตอนของการตรวจสอบดแูล การค้นหาข้อมลู และการจดัเรียง ผู้น าต้องเร่ิมจาก
ค้นข้อมูลเพ่ือความเข้าใจถึงสถานการณ์ของกลุ่ม แล้วสงัเกตและตีความเพ่ือผู้น าสามารถท่ีจะ
ตดัสินวิธีการปฏิบตัิ นอกจากการสังเกต/ดแูลกลุ่มและเฝ้าดกิูจกรรมภายในและภายนอก  ผู้น า
สามารถช่วยวิ ธีการค้นหาข้อมูลได้จากข้อมูลย้อยกลับจากลูกทีมและการหาข้อมูลจาก
บคุคลภายนอกกลุม่ แบบสอบถามการประเมินกลุม่ และการประเมินผลงาน เม่ือข้อมลูจากกลุ่มได้
มีการรวบรวมผู้น าต้องตีความและแปรผลข้อมลูเพ่ือท่ีจะวางแผนการด าเนินงานท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป  
ผู้น าจะสามารถแปรข้อมลูท่ีรวบรวมอยา่งมีประสิทธิภาพถ้าหากพวกเขาตระหนกัถึงกลไกของกลุ่ม
และกลไกท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเป็นผู้น ากลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกทัง้หมดของกลุ่มสามารถมี
ความเก่ียวข้องกับการเฝ้าดูแลตรวจตรา และร่วมกันช่วยให้กลุ่มปรับเข้ากับการสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้น ากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มต้อง
ท างานรวมกนัเพ่ือเข้าถึงสถานการณ์อย่างแม่นย า ผู้น าอย่างเป็นทางการของกลุ่มอาจจะวุ่นวาย
กับการประมวลข้อมูลจากภายนอกจากสิ่งแวดล้อมโดยท่ีความสามารถของบุคคลนัน้ในการ
ประมวลข้อมลูภายในอาจจะอยูใ่นระดบัต ่า สมาชิกของกลุม่อาจชว่ยผู้น าในสถานการณ์ท่ีอยู่เหนือ
ประเด็นและปัญหา ด้วยการท างานร่วมกันสามารถสร้างแบบจ าลองทางจิตใจของกลุ่มท่ี มี
ประสิทธิภาพได้อย่างแม่นย า การด าเนินการ ลงมือด าเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากการเช่ือมโยง
ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการตีความข้อมูลแล้วยังเก่ียวข้องกับการเลือกวิธีด าเนินการท่ี
เหมาะสมจากข้อมลู มีการด าเนินการเป็นหวัใจหลกัของการเป็นผู้น ากลุ่ม เพราะมนัเก่ียวข้องกับ
การเลือกวิธีด าเนินการท่ีดีท่ีสดุจากทางเลือกท่ีมีอยู่และให้กลุ่ม สามารถตดัสินใจได้ถกูต้อง ทกัษะ
อนัดบัแรกของการด าเนินการ คือ กระบวนการตดัสินใจและการปฏิบตัิงานให้บรรลเุป้าหมาย (การ
ปฏิบตัิงานกลุ่ม และทักษะท่ีสองคือความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์ภายใน (การท านุ
บ ารุงรักษาและพัฒนากลุ่ม เฟลช์แมน(Fleishman) กล่าวถึงขัน้ตอนของการเป็นผู้น านีว้่าการ
จดัการทรัพยากรทัง้ทางวตัถแุละบคุคล มุง่ไปท่ีการด าเนินการเหลา่นัน้เป็นทกัษะทัว่ไปของการเป็น
ผู้น าและการด าเนินการและส่ือสารอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือความเหมาะสมของ
สถานการณ์นัน้ ๆ  หากปัญหาถูกวินิจฉัยว่าอยู่ท่ีการท างานของกลุ่มผู้น าจ าเป็นท่ีจะจัดหาการ
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ด าเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น การมุ่งเน้นท่ีเป้าหมาย การจดัตัง้มาตรฐานและการ
ฝึกอบรม หากปัญหาถูกวินิจฉัยว่าอยู่ท่ีการพฒันาการรักษาของกลุ่มของกลุ่มผู้น าจะต้องจดัหา
วิธีแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ปัญหาด้านการท านบุ ารุง เช่น การจดัการความขดัแย้งหรือการสร้างความ
ผกูพนั หากปัญหาถกูวินิจฉัยว่ามาจากสิ่งแวดล้อมผู้น าต้องหาวิธีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
จากสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างเครือข่าย การสนบัสนุน หรือการแบ่งปันข้อมูล ความซบัซ้อนของ
ธรรมชาติการเป็นผู้น ากลุ่มแสดงให้เห็นว่าไม่มีวิธีหรือสูตรท่ีแน่ชดัต่อความส าเร็จของกลุ่ม  ผู้น า
กลุ่มจ าเป็นท่ีจะต้องเปิดกว้างและไม่ล าเอียงต่อการเข้าใจและวินิจฉัยปัญหาและมีทกัษะในการ
เลือกวิธีด าเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการชว่ยให้กลุม่บรรลเุป้าหมาย21  
 
คุณลักษณะของทีมท างานที่มีประสิทธิผล  (Characteristics of Effective Teams) 

กลุ่ มท า ง าน ในอง ค์กรถู กตัดสิ นกา รด า เ นิ นกา รจากผลการป ฏิบัติ ง านและ
ความส าเร็จ  ทฤษฎีการเป็นผู้น ากลุ่มต้องเน้นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งท่ีท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพหรือ
องค์ประกอบใดคือความเป็นเลิศของกลุ่ม  ผู้น าไม่สามารถท่ีจะวิเคราะห์โดยเก่ียวเน่ืองจาก
ความคิดและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเหมาะสมในการพัฒนากลุ่มโดยท่ีมีการเน้นเป้าหมายหรือผลท่ีไม่
ชดัเจน แต่ต้องการสร้างความเป็นเลิศของกล่ม ความเป็นเลิศใดท่ีกลุ่มท างานต่างมีเหมือนกัน 
ลกัษณะของการเป็นผู้น าใดท่ีกลุ่มท่ีเป็นเลิศควรจะมีงานวิจยัเร่ิมศกึษากลุ่มท างานในองค์กรอย่าง
เป็นระบบเพ่ือความเข้าใจท่ีดีขึน้วา่สิ่งใดท าให้กลุม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ การศกึษา
การด าเนินการของกลุ่มท่ีท างานอย่างจริงจังเหล่านีใ้ห้ข้อมูลพืน้ฐานงานวิจัยในการพัฒนาต่อ
เกณฑ์และมาตรฐานของกลุ่มท่ีเป็นเลิศ ผลจากการจดัเกณฑ์สามารถน ามาใช้โดยผู้น าในการ
วินิจฉัยคณุภาพของกลุ่มและเลือกวิธีการด าเนินการท่ีเหมาะสม แฮคแมนและวอลตนั(Hackman 
and Walton) ได้เสนอแนวคิดการท างานกลุ่ม ดงันี ้โปร่งใสและท างานอย่างมีทิศทาง(Clear, 
engaging direction) สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้(An enabling performance situation) 
สภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จริง (enabling context) การฝึกท่ีมีความเช่ียวชาญ (expert coaching)
ทรัพยากรทางวตัถุท่ีเพียงพอ (adequate material resources) ลาร์สนัและลาฟาสโต (Larson 
and LaFasto) ได้เสนอแนวคดิการท างานกลุ่มดงันี ้คือ ความชดัเจนและยกระดบัเป้าหมาย(clear, 
engaging goal) โครงสร้างท่ีเน้นผลงาน (results-driven structure) สมาชิกท่ีมีความสามารถ

                                                 
21 อ้างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand 

Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 112-114. 
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(competent team members) ความทุ่มเท, ร่วมกนั(unified commitment) บรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วม(collaborative climate) มาตรฐานความเป็นเลิศ(standards of excellence) 
ภาวะผู้น า(principled leadership)  ความสนบัสนนุจากภายนอก(external support)22 สเุมธ งาม
กนก เสนอว่า ทีมงานคือกลุ่มบุคคลท่ีมาท างานร่วมกันมีการประสานบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จของงานการท างานเป็นทีมต้องอาศัย
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการส่ือสาร การประสานงาน การช่วยเหลือซึ่งกันแล ะกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นกลุม่23 
 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัตงิานเป็นทีม 

คณุลกัษณะของกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิผล (characteristics of effective work group) 
หมายถึง คุณลักษณะท่ีท าให้กลุ่มงานเกิดเอกลักษณ์และประสิทธิผล โดยคุณลักษณะเหล่านี ้
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 9 องค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การออกแบบงานท่ีมีคณุค่า (enriched job design) กลุ่มงานท่ีมีประสิทธิผลตาม
หลักการออกแบบงาน มีการเพิ่มคุณค่าให้กับงาน ก าหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงานท่ี
จะต้องปฏิบตัเิพ่ือให้สมาชิกของกลุ่มงานมองเห็นว่า ภาระงานของพวกเขามีคณุคา่ มีความส าคญั
และมีแรงจงูใจภายในสูง มีการวางแผนงานโดยค านึงถึงพนัธกิจของกลุ่มงาน สมาชิกมองเห็นว่า
ภาระงานของพวกเขามีคุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์การ มีความพึงพอใจต่องานท่ี ได้รับ
มอบหมาย กลุ่มงานใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการกระตุ้นให้สมาชิกขยนัและมุ่งมัน่ในการท างาน
โดยกลุ่มงานให้โอกาสในการตดัสินใจปฏิบตัิงาน มีการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลายและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน 

2. ความรู้สึกมีอ านาจ (a feeling of empowerment) กลุ่มงานท่ีมีประสิทธิผลมีความเช่ือ
ว่าตนเองมีอ านาจในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร
เม่ือทีมงานท่ีได้รับการมอบหมายอ านาจจะมีประสบการณ์ 4 ด้าน คือ อ านาจหน้าท่ี (potency) 

                                                 

             22 Larson, Carl and LaFasto, Frank. When Teams Work Best : 6,000 Team 

Members and Leaders Tell What it Takes to Succeed. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publication, Inc., 2001. 

23 สเุมธ งามกนก, “การสร้างทีม,” วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 19, 1 (ตลุาคม 2550-มกราคม 2551): 31. 
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ด้านการมีความหมายหรือความส าคญั (meaningfulness) ด้านมีความอิสระ (autonomy) และ
ด้านผลกระทบ (impact) โดยประสบการณ์ด้านอ านาจหน้าท่ี หมายถึง สมาชิกของกลุ่มเช่ือมัน่ใน
ตนเองและมีความรู้สึกมัน่ใจในความสามารถของตนเอง ด้านการมีความหมายหรือความส าคญั 
หมายถึง สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่และความทุ่มเทในการท างานและมองว่าเป้าหมายของพวก
เขามีคุณค่าและมีความส าคัญ ด้านความมีอิสระ หมายถึง อิสระในการตัดสินใจและในการ
ควบคุม ด้านผลกระทบ หมายถึง สมาชิกเห็นผลกระทบของงานของพวกเขาท่ีมีต่อกลุ่มคนท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ ลกูค้าหรือเพ่ือนร่วมงาน 

3. งานและสิ่งตอบแทนท่ีพึ่งพาอาศยักนั (interdependent tasks and rewards) กลุ่ม
งานท่ีมีประสิทธิผลจะมีลกัษณะท่ีสมาชิกของกลุ่มมีความพึ่งพาอาศยักัน กลุ่มลกัษณะนีจ้ะแสดง
ให้เห็นความพึ่งพาอาศยักันในภาระงานของสมาชิกโดยเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลกับ
เป้าหมายของส่วนรวม ข้อมูลย้อนกลับและรางวัลหรือสิ่งตอบแทนของตัวบุคคล ควรน ามา
เช่ือมโยงกบัการท างานของกลุม่ เพ่ือผลกัดนัสง่เสริมการท างานของกลุม่ 

4. องค์ประกอบกลุ่ม สิทธิและขนาดท่ีเหมาะสม (right mix and size) ความหลากหลาย
ในด้านประสบการณ์ ด้านความรู้ ด้านการศึกษาของสมาชิก สมาชิกในกลุ่มงานน าความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนา
กระบวนการแก้ไขปัญหาอยา่งตอ่เน่ือง กลุม่งานท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีการศกึษาแตกตา่งกนัจะ
ได้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีหลากหลาย ความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมก็สามารถช่วยเพิ่มความ
สร้างสรรค์ในการท างานได้ด้วยมุมมองใหม่ๆ อย่างไรก็ดี สมาชิกทุกคนของกลุ่มงานมีความพึง
พอใจในการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัภายในกลุม่งานและระหวา่งกลุม่งาน จงึจะสามารถใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายของสมาชิกได้อย่างเต็มท่ี การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องกบังานก็ได้ เชน่ การปรึกษาวิธีท างานหรือการพดูคยุเก่ียวกบัครอบครัว 

กลุม่งานควรมีขนาดกลุม่ใหญ่เพียงพอท่ีจะท างานให้เสร็จ แตถ้่ากลุ่มมีขนาดใหญ่ จ านวน
สมาชิกมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความสบัสนและขาดความคล่องตวัในการประสานงาน และกลุ่ม
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะขาดความสามัคคี ดังนัน้ทีมงานแบบข้ามหน่วยงาน คณะท างาน 
คณะกรรมการและทีมท างานต่างๆ จะมีประสิทธิผลสูงสุดเม่ือมีจ านวนสมาชิก 7-10 คน อีก
ประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัองค์ประกอบของกลุ่ม คือคณุภาพของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกท่ีฉลาด มี
บคุลิกภาพสร้างสรรค์ จะชว่ยสง่เสริมให้ทีมงานมีประสิทธิภาพและการยอมรับจากองค์การ 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional  intelligence) กลุ่มท างานจะต้องมีความฉลาด
ทางอารมณ์หมายถึง มีความสามารถในการใช้อารมณ์ของกลุ่มได้ในเชิงสร้างสรรค์ ควบคุม
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อารมณ์ได้ดี สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม แนวทางปฏิบตัิในกลุ่มท่ีส่งเสริม
ความเช่ือใจ ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในกลุ่มส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มด้วย 
แต่เม่ือสมาชิกกลุ่มมีความไว้วางใจกันมากเกินไปปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้คือ พวกเขาจะไม่
ตรวจสอบการท างานของกันและกัน และอาจมองข้ามข้อบกร่องหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 24  
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแบง่ได้เป็น 5 สว่น ดงันี ้
 5.1 การตระหนกัในตนเอง (self-awareness) เป็นความสามารถในการรับรู้และ
เข้าใจในภาวะอารมณ์ขันของตนเอง เข้าใจในแรงจูงใจและแรงขับต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และเข้าใจใน
จดุออ่นจดุแข็งของตนเอง 
 5.2 ความสามารถในการควบคมุตนเอง (self-regulation) เป็นความสามารถในการ
ควบคุมหรือปรบเปล่ียนอารมณ์ของตนได้ สามารถท่ีจะคิดให้เหมาะก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ออกไป โดยมนุษย์ท่ีมีความสามารถในการจัดการดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี  จะต้องมีคุณสมบตัิ
พืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้
 5.2.1 การควบคมุอารมณ์ตนเอง (emotion self-control) มีวิธีจดัการกับ
อารมณ์ท่ีวุน่วายสบัสนและแรงกระตุ้นท่ีเกิดขึน้ในตนเอง สามารถเปล่ียนอารมณ์ดงักล่าวไปในทาง
ท่ีให้เกิดประโยชน์ มีความสงบนิ่ง มีความคิดปลอดโปร่งภายใต้ความกดดนัสงู หรือเม่ือเกิดสภาวะ
วิกฤต เป็นผู้ ท่ีมีจิตนิ่ง แน่วแน่ ไม่หวัน่ไหวใดๆ แม้เม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีล าบากยุ่งยากเป็นอย่าง
ยิ่งก็ตาม 
 5.2.2 มีความโปร่งใส (transparency) มีคา่นิยมท่ีดีในการด ารงชีวิต (เสียสละ 
ประหยัด สมถะ ซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม ฯลฯ) และด ารงชีวิตตามค่านิยม ความโปร่งใสในท่ีนีคื้อ
สามารถเปิดเผยความรู้สึก ความเช่ือและการกระท าท่ีแท้จริงของตนให้ผู้ อ่ืนเห็นได้อย่างชดัเจน 
รวมทัง้กล้าหาญท่ีจะเผชิญหน้า รับมือกบัการกระท าอนัไร้จรรยาบรรณของบคุคลอ่ืนท่ีรุกรานสิทธิ 
ลว่งล า้หน้าท่ี หรือฉกชิงสมบตัขิองตนไป โดยไมแ่สร้งท าเป็นไมรู้่ไมเ่ห็น 
 5.2.3 มีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) สามารถจัดสรรและ
ปรับตวัเพ่ือตอบสนองความต้องการหลายประการ โดยไม่หลงลืมส่งท่ีตนเองให้ความสนใจหรือ
พลังท่ีใช้ในการท างาน และไม่ล าบากใจท่ีจะเผชิญกับความคลุมเครือไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ใน
องค์การ มีความยืดหยุน่สงูยิ่งในการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งท้าทายใหม่ๆ มีความคล่องแคล่วว่องไวใน

                                                 
24 Andrew J. DuBrin, Essentials of Management, 8th ed. (Ohio: South-Western 

Cengage Learning, 2009), 454-456. 
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การปรับตวัได้อย่างไหลล่ืน และสามารถปรับเปล่ียนความคิดของตนเองได้ กล้ารับมือและเผชิญ
กบัความจริงใหม่ๆ  ได้เสมอ 
 5.2.4 มุ่งไปสผูลสมัฤทธ์ิ (achievement) มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการท างานสูง
มาก เม่ือท าสิ่งใดแล้ว จะพยายามกระท าให้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ได้ตามเป้าหมาย
และมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ มีพลงัสมัฤทธ์ิสงูมาก มีความเข้มแข็งทัง้กายและจิต เรียนรู้งานรวดเร็ว 
ท างานได้ตอ่เน่ืองยาวนานและมกัจะมีความสามารถสงูในการเสาะแสวงหาวิธีใหม่ๆ ในการท างาน
ให้ส าเร็จได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วเสมอ 
 5.2.5 มีความคิดริเร่ิม (initiative) มีความคิดริเร่ิมงานใหม่ๆ ได้เร็วกว่าและ
มากกว่าผู้ อ่ืน ไม่ลังเลท่ีจะก าจัดสิ่งท่ีเป็นอุปสรรค ข้อขัดขวางต่างๆ ท่ีท าให้เกิดความล่าช้าหรือ
แม้กระทัง่จะต้องกระท างานสิ่งบางอยา่งนอกกฎเกณฑ์ 
 5.2.6 การมองโลกในแง่ดี (optimism) และมีอารมณ์ขนั (humour) การรู้จัก
มองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก ท่ีเรียกว่า Positive Mental Attitude: PMA ท าให้ตนเองมีความสุข
เน่ืองจากมองเห็นแต่สิ่งดีๆ สวยๆ งามๆ รู้สึกอดทนต่อสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่รู้สึกขุ่นเคืองหรือ
ร าคาญใจตอ่สิ่งใดโดยง่าย การมีอารมณ์ขนัอยู่เสมอท าให้จิตใจสดช่ืนแจ่มใสเบิกบานอยู่เป็นนิตย์ 
เม่ือมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขนัเป็นประจ า ท าให้ชีวิตยืนยาวมีความสขุ เพ่ือนร่วมงานมีความพึง
พอใจและมีความสขุท่ีได้ร่วมปฏิบตังิานด้วย 
 5.3 มีแรงจงูใจ (motivation) ในการท างาน มีพลงั มีความมุ่งมัน่ไม่ท้อถอยง่ายๆ 
เป็นแรงจงูใจในการท างานท่ีมิใช่แค่เพ่ือเงินหรือสถานภาพต าแหน่งเท่านัน้ แตเ่พ่ือเป้าหมายท่ีสูง
กวา่นัน้ เชน่ ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในงานและการยอมรับนบัถือ เป็นต้น 
 5.4 มีความเห็นใจผู้ อ่ืน (empathy) เป็นความสามารถท่ีจะเข้าใจในภาวะอารมณ์
และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีทกัษะท่ีจะปฏิบตัิหรือตอบสนองให้เหมาะสมกบัภาวะอารมณ์ของบคุคล
นัน้ๆ 
 5.5 มีทกัษะทางสงัคม (social skill) เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์และ
เครือขา่ยท่ีดีกบัคนอ่ืน มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี มีศลิปะในการเข้ากบัคนอ่ืนๆ ได้ 

 6.การสนบัสนนุส าหรับกลุ่มงาน (support for the work group) คณุลกัษณะท่ีส าคญั
ประการหนึ่งของกลุ่มงาน คือ การสนบัสนนุท่ีได้รับจากองค์การ โดยการสนบัสนนุท่ีส าคญั ได้แก่ 
การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นแก่กลุ่มงาน การจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เมาะสม การอบรมเพ่ือ
พฒันาทกัษะในการปฏิบตังิาน การให้การยอมรับและการให้รางวลัตา่งๆ เป็นต้น การฝึกอบรมส่วน
ใหญ่ช่วยให้กลุ่มท างานมีประสิทธิผลมากขึน้ ซึ่งเนือ้หาในการอบรมโดยมากเก่ียวข้องกับ
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กระบวนการตดัสินใจแบบกลุ่ม ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
เทคโนโลยีและปรัชญาการท างานเป็นทีม นอกจากนีย้ังมีการสนับสนุนในเชิงบริหาร เช่นการ
สนบัสนนุด้านทรัพยากร เช่ือมัน่วา่กลุม่สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิผล 

7.กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลภายในกลุ่ม (effective processes within the group) 
กระบวนการหรือกิจกรรมตา่งๆ ภายในกลุ่มท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของกลุ่มนัน้ๆ ความเช่ือว่ากลุ่ม
สามารถท างานได้ส าเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของกลุ่มและความสามารถของกลุ่ม 
นอกจากนีก้ระบวนการทางสงัคมในกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกันใน
กลุ่ม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลของกลุ่มได้ การแบ่งเบาภาระงานเป็นอีกลักษณะหนึ่งของ
กระบวนการภายในกลุ่มท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของกลุ่ม การติดตอ่ส่ือสารและการร่วมมือภายใน
กลุ่มก็มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของกลุ่มท างานด้วย ดงันัน้ กระบวนการกลุ่มเหล่านีร่้วมกันสร้าง
ความสามคัคี ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันภายในกลุ่ม ถ้าปราศจากกระบวนการกลุ่มท่ีดีกลุ่มนีก็้
จะไมส่ามารถประสบความส าเร็จได้ 

 8.ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอน (follows processes and procedures) กลุ่ม
ท่ีได้รับความไว้วางใจว่าจะปฏิบัติตามกระบวนการและขัน้ตอนการท างาน จะมีแนวโน้มท่ีจะ
ท างานได้ดีกว่าทีมอ่ืน ซึ่งการปฏิบตัิตามกระบวนการและขัน้ตอนการท างานเป็นการท าเพ่ือให้
ผลลพัธ์มีประสิทธิผลสูงสดุตามท่ีต้องการ แม้ว่าการด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนการ
ท างานจะเป็นการท างานซ า้ๆ เหมือนงานประจ า แตปั่ญหาก็อาจเกิดขึน้ได้หากผู้ปฏิบตัิงานละเลย 
เช่น กลุ่มท างานอาจต้องท างานซ า้ใหม่ หากผู้ปฏิบตัิงานละเลยท่ีจะส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้
แล้วคอมพิวเตอร์ตดิไวรัส 

9.ความคุ้ นเคยกับงาน เพ่ือนร่วมงานและสภาพแวดล้อม (familiarity with jobs, 
coworkers and the environment) ปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มท างานก็คือ
ความคุ้ นเคย ซึ่งรวมถึง ข้อมูลของสมาชิกของกลุ่มท างานเก่ียวกับงาน เพ่ือนร่วมงานและ
สภาพแวดล้อม ความคุ้นเคยเหลา่นีย้งัรวมถึงประสบการณ์การท างาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์ท่ีมี
คา่ของกลุม่และปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของกลุม่งาน คือ 1) ภาระงาน : ท า
อย่างไรให้สมาชิกในกลุ่มท างานไปด้วยกันได้ 2) ผลลพัธ์ : ท าอย่างไรผลงานของกลุ่มจึงจะได้รับ
รางวลั และ 3) อ านาจ : สมาชิกเช่ือว่ากลุ่มมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกลุ่มงาน (work 
group effectiveness) ยงัอาจได้รับอิทธิพลจากเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกต ิ
ประกอบด้วย 1) การรวบรวมและการเปล่ียนแปลงข้อมลูขา่วสาร 2) ภาระงานท่ีส าคญั และ 3) การ
มอบหมายงาน คร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา มีนักการศึกษามากมายได้อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับการ
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ปฏิบตัิงานเป็นทีม ซึ่งปัจจยัของการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลายเหล่านีไ้ด้ใช้ในกลุ่มการท างานหรือ
ทีมงานมาโดยตลอด จากการทดลองกับกลุ่มงานกลุ่มเล็กๆ พบว่า ผู้น าเป็นผู้ก าหนดปัจจัยการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม และความส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยเหล่านีน้ั น้ขึน้อยู่กับลักษณะและ
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัของทีมหรือกลุม่งาน ซึง่ปัจจยัและแนวทางท่ีผู้น าใช้ในการปฏิบตัิงานเป็น
ทีมได้อธิบายเป็นสว่นๆ โดยยอ่ดงันี ้

1. ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน (commitment to task 
objectives and strategies) เม่ือสมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายและกลยทุธ์ในการ
ปฏิบตัิภาระหน้าท่ีของงานต่างๆ จะส่งผลให้การประสานเป็นไปอย่างสะดวก เกิดนวตักรรมต่างๆ 
และประสบความส าเร็จในงานท่ีอยากได้ ลกัษณะของผู้น าท่ีเก่ียวข้องและส่งเสริมให้สมาชิกใน
กลุ่มเกิดความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายของงานมีดงันี ้ 1) แสดงวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนและน่าสนใจซึ่ง
เช่ือมโยงกบัเป้าหมายของภาระงานเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเห็นคณุคา่ของภาระงานนัน้  2) อธิบายถึง
ความส าคญัของภาระงานนัน้หรือสิ่งท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ใหม่  3) ตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจนและท้าทาย  4) 
วางแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่การบรรลเุป้าหมาย  5) การให้อ านาจสมาชิกในการร่วมวางแผนการท างาน 
และการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยทั่วไป การให้อ านาจสมาชิกและการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมนัน้เป็นสิ่งท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม การให้อ านาจสมาชิกนัน้ไม่ได้ท าให้ประสบ
ความส าเร็จเสมอไป สถานะท่ีหลากหลายจะส่งผลดีตอ่การให้อ านาจหรืออาจเป็นตวัขดัขวางการ
ให้อ านาจในการปฏิบตัิงานเป็นทีมได้ ตวัอย่างสถานะเหล่านีคื้อ ขนาดของกลุ่ม ความหลากหลาย
ของสมาชิก ธรรมชาตขิองงาน และองค์ประกอบภายนอกอ่ืนๆ ของสมาชิก 

2. ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท (member skills and role clarity)
ศกัยภาพในการท างานของกลุ่มจะมีมากขึน้หากสมาชิกมีความรู้ มีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 
และมีความเข้าใจว่าจะท าอะไร อย่างไร และต้องส าเร็จเสร็จสิน้งานต่างๆ เม่ือใด และหากภาระ
งานนัน้มีความซบัซ้อนและมีความยุ่งยากในการเรียนรู้นัน้มากขึน้ ทกัษะของสมาชิกและบทบาทท่ี
ชดัเจนนัน้ยิ่งจ าเป็นมากขึน้เช่นกนั ผู้น าสามารถท าสิ่งตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงทกัษะของสมาชิก ในการ
สร้างกลุ่มการท างานหรือการปรับเปล่ียนสมาชิกภายในกลุ่ม ผู้น าจะก าหนดสมาชิกท่ีมีทกัษะท่ี
สามารถผสานการท างานกันในทีมอย่างเหมาะสม ในการสร้างกลุ่มงานใหม่หรือเม่ือมีภาระงาน
ใหม่ๆ เกิดขึน้ ผู้ น าจะต้องอธิบายถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจน 
รวมทัง้ขัน้ตอนหรือกระบวนการท างานท่ีเก่ียวข้องกนัในแตล่ะหน้าท่ีหรือหน้างานเหล่านัน้ เม่ือผ่าน
การท างานในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในวงจรการปฏิบตัิงาน ผู้น าสามารถประเมินทกัษะของสมาชิก
เพ่ือพฒันาทกัษะการท างานของสมาชิก ผู้น าให้ข้อมลูย้อนกลบัไปท่ีสมาชิกอย่างสร้างสรรค์ จดัให้
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มีการเรียนรู้อย่างมีโครงสร้างชัดเจนเพ่ือให้สมาชิกได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยวิธี ท่ี
หลากหลาย เชน่ จากสมาชิกผู้ มีประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ โดยตรง การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และ
การฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ 

3. การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ( internal organization and 
coordination) ผลส าเร็จของทีมไม่เพียงแตข่ึน้อยู่กับการกระตุ้นและทกัษะของสมาชิกเท่านัน้ แต่
ยงัขึน้อยู่กบัว่าสมาชิกใช้ทกัษะของตนเองอย่างไร การก าหนดบทบทหน้าท่ีในการท างานและการ
แจกจ่ายงานเป็นตวัก าหนดประสิทธิภาพของทีมในการท างานให้ส าเร็จลลุ่วง การท าให้งานส าเร็จ
ลลุ่วงนัน้เป็นสิ่งท่ีต้องทกุข์ทรมานหากว่าในกลุ่มงานในมีคนท่ีมีความสามารถแต่ได้รับมอบหมาย
หน้าท่ีให้ท างานท่ีไม่ตรงกับความสามารถหรือหากกลุ่มงานนัน้ใช้ กลยุทธ์ในการท างานท่ีไม่
สอดคล้องกับทักษะท่ีสมาชิกมีอยู่ การท าให้บรรลุผลส าเร็จยังขึน้อยู่กับการก าหนดสมาชิกท่ี
แตกต่างกันปฏิบตัิงานท่ีต้องพึ่งพาอาศยักันได้อย่างสอดคล้องและลงตวั การประสานงานกันใน
ระดบัสงูเป็นสิ่งส าคญัเม่ือทีมต้องปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อนภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพของการประสานงานนัน้ได้ถูกก าหนดไว้ตัง้แต่ระยะเร่ิมต้นของการวางแผนงานก่อน
เร่ิมงานใหม่ และทีมจะปฏิบตัิภาระงานใหม่ได้ดีขึน้หากสมาชิกมีการวางแผนกลยทุธ์อย่างชดัเจน
ซึง่ได้ร่วมกนัพิจารณาถึงอปุสรรคและปัญหาท่ีเป็นข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานแล้ว การประสานงาน
กันนัน้ท าได้ง่ายขึน้ด้วยการปรับพฤติกรรมของสมาชิกในระหว่างการปฏิบัติงานของทีม 
ความส าคญัยิ่งกว่านัน้ส าหรับความร่วมมือและการประสานงานกันท่ามกลางสมาชิกกลุ่มงานท่ี
ต้องพึ่งพาอาศัยกันท าให้ความเป็นผู้ น านัน้เป็นได้ยากกว่าในกลุ่มการท างานร่วมกันประเภท 
coacting ผู้น าสามารถท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าตนได้ก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมและวิถี
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับภาระงานแล้ว คณุลกัษณะของผู้น าท่ีเก่ียวข้องมีดงันี ้  1) 
วางแผนการใช้บุคลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  2) สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีอาจ
เกิดขึน้เพ่ือฝึกการจดัการกับอปุสรรคและเหตกุารณ์ฉุกเฉิน  3) ให้สมาชิกท่ีมีความรู้และทกัษะท่ี
เก่ียวข้องร่วมวางแผนกิจกรรมของทีม  4) การน าการประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหาและวางแผนกิจกรรม  
5) การวางแผนการจดัท าก าหนดการและล าดบัการท างานเพ่ือหลีกเล่ียงความลา่ช้าท่ีไม่ควรเกิดขึน้ 
หรือ เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสียเวลา  6) การตดิตามและควบคมุการท างานอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
เม่ือกลุม่งานปฏิบตัิงานท่ีซบัซ้อนภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเร่ืองจ าเป็น
ท่ีสมาชิกจะแบ่งปันหน้าท่ีกันภายในกลุ่มงาน ผู้น าสามารถช่วยสมาชิกในการคาดคะเนปฏิกิริยา
จากผู้ อ่ืนท่ีอาจเกิดขึน้และการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างรวดเร็วของสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้สอดคล้อง
ตอ่สภาวะการเปล่ียนแปลงนัน้ การพฒันาทกัษะของสมาชิกเก่ียวกบัการท างานร่วมกันเป็นทีมให้
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ง่ายขึน้นัน้ท าได้โดยการท าให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจบทบาทความสัมพันธ์ภายในและโดยการ
ฝึกซ้อมกิจกรรมท่ีซบัซ้อนบอ่ยๆ การฝึกซ้อมร่วมกนัภายใต้สภาวการณ์จริงเป็นสิ่งส าคญัส าหรับทีม
ท่ีมีความยากและกิจกรรมท่ีอนัตราย เชน่ หนว่ยรบ หนว่ยบรรเทาสาธารณะภยั หน่วยแพทย์ฉกุเฉิน 
หนว่ย SWAT หนว่ยดบัเพลิง 

4. การประสานงานภายนอกองค์กร (external coordination) การจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมนัน้ยังขึน้อยู่กับการปรับเปล่ียนกิจกรรมของทีมให้สอดคล้องกับส่วนงานอ่ืนๆ 
ภายในองค์กร และความส าคญัของการประสานงานภายนอกองค์กรนีเ้ป็นการเพิ่มการพึ่งพาอาศยั
กนั ซึง่มนัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีผู้น าต้องมีการส่ือสารและประสานงานกบัส่วนงานตา่งๆ ภายในองค์กร
เดียวกนั รวมทัง้กบับคุคลภายนอกผู้ซึง่การตดัสินใจและการกระท าของเขามีผลตอ่กลุม่งาน 

คณุลกัษณะของภาวะผู้น าท่ีเก่ียวข้องในการประสานงานภายนอกองค์กรและการปรับตวั 
ได้แก่  1) การด าเนินต่อไปของเครือข่ายผู้ซึ่งสามารถให้ข้อมูลท่ีส าคญั 2) การส่งเสริมสมาชิกให้
พฒันาเครือข่ายท่ีเป็นประโยชน์ 3) การปรึกษาหารือกับองค์กรย่อยเก่ียวกับแผนงานและการ
ตดัสินใจท่ีมีผลตอ่องค์กรเหลา่นัน้ 4) การตดิตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับองค์กรย่อยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 5) การประชุมกับลูกค้าหรือผู้ รับบริการเพ่ือรับทราบความ
ต้องการ และ 6) การเจรจาข้อตกลงกบัลูกค้า ส่วนในกรณีของการประสานงานภายในองค์กรนัน้ 
หน้าท่ีของภาวะผู้น าสามารถปฏิบตัร่ิวมกนัโดยสมาชิกของทีม 

5. ทรัพยากรและการสนบัสนุน (resources and political support) การท าให้บรรลุ
เป้าหมายของกลุม่ยงัขึน้อยูก่บัการได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็นและการสนบัสนนุของรัฐบาลจากแหล่ง
ภายนอก ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องอาจรวมถึงงบประมาณ เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ทีมการผลิตไม่สามารถคงปริมาณการผลิตได้อย่างต่อเน่ืองโดยปราศจาก
วตัถดุบิท่ีจ ากดั นกับนิไม่สามารถบินได้หากไม่มีเชือ้เพลิงส าหรับเคร่ืองบิน การด ารงตอ่ไปของการ
จดัหาทรัพยากรนัน้มีความส าคญัอย่างมากต่อการท างานหรือการผลิตท่ีต้องใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัหรือทรัพยากรท่ีไมส่ามารถหาทดแทนได้ แตส่ าหรับการผลิตท่ีต้องใช้ทรัพยากรน้อยหรือ
มีทรัพยากรมากพออยู่แล้วนัน้ การได้รับหรือการจดัหาทรัพยากรนัน้จึงไม่ได้มีความส าคญัมากนกั
ส าหรับกลุ่มงานนัน้ ความรับผิดชอบของภาวะผู้น าท่ีส าคญัอย่างหนึ่งก็คือการจดัหาทรัพยากรท่ี
จ าเป็น ผู้ชว่ย และการสนบัสนนุจากภายนอก  ตวัอย่างของภาวะผู้น าท่ีส าคญัคือ  1) การวางแผน
ความต้องการในการใช้ทรัพยากรส าหรับโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ  2) การชกัชวนผู้บงัคบับญัชา
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้บริการหรือจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับกลุ่มงาน  3) การชักจูง
ผู้บงัคบับญัชาให้อนญุาตให้ใช้วตัถดุิบ อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือนอกเหนือจากปกติ  4) การส่งเสริม
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ความน่าเช่ือถือของทีมต่อผู้บังคบับัญชา  5) สร้างความสัมพันธ์ในการการประสานงานกับ
บคุคลภายนอกผู้ซึ่งเป็นแหล่งจดัหาทรัพยากรท่ีส าคญัและเป็นผู้ช่วยท่ีจ าเป็น และ  6) การเจรจา
ตอ่รองข้อตกลงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบกบัผู้จดัหาทรัพยากรและผู้จ าหน่าย 

6. ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความร่วมมือ (mutual trust, cohesiveness, and 
cooperation) ความร่วมมือและความไว้วางใจเป็นปัจจยัของความส าเร็จของกลุ่มงานท่ีซึ่งสมาชิก
มีบทบาทต้องพึ่งพาอาศยักันสงู ความร่วมมือและความไว้วางใจในระดบัสงูนัน้มีแนวโน้มมากขึน้
เม่ือรู้ว่าสมาชิกในกลุ่มเป็นใครบ้าง มีการให้การยอมรับในการเป็นสมาชิก และเม่ือเกิดความ
สามัคคีกันอย่างมาก  มนัเป็นการยากท่ีกลุ่มท่ีตัง้ขึน้มาใหม่จะมีความสามัคคีในระดบัสูงและมี
ความชัดเจนของกลุ่มงาน รวมทัง้ในกลุ่มงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงสมาชิกบ่อยๆ กลุ่มงานท่ีมี
ตวัแทนการแข่งขนัในหน่วยย่อยขององค์กร กลุ่มงานซึ่งสมาชิกประกอบด้วยความหลากหลายท่ี
วฒันธรรม กลุม่งานท่ีสมาชิกมีวฒุิภาวะความเครียด เช่น ลกูเรือด าน า้  ทฤษฎีทางสงัคมของภาวะ
ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพกลา่วถึงกระบวนการท่ีผู้น าช่วยก าหนดลกัษณะของกลุ่มและความหมายของ
การเป็นสมาชิก มีหลากหลายวิธีท่ีผู้น าสามารถเพิ่มความไว้วางใจและก าหนดลกัษณะของกลุ่ม 
อนัได้แก่  1) การเช่ือมโยงวิสยัทศัน์ท่ีน่าดงึดดูใจของทีมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของทีม 2) การใช้
สญัลกัษณ์และพิธีกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และความพึงพอใจในการเป็น
สมาชิกของกลุ่ม 3) การจดักิจกรรมทีมสมัพนัธ์ และ 4) การสร้างการยอมรับและรางวลัท่ีอาจ
เกิดขึน้เม่ือสมาชิกท าให้ทีมประสบความส าเร็จ ความสามคัคีในระดบัสงูเป็นทัง้ข้อดีและข้อเสียเม่ือ
กลุ่มงานต้องตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กลุ่มงานท่ีสมาชิกมีความสามคัคีกันจะเป็นคุณค่าและมี
ทศันคตร่ิวมกนั พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะเห็นชอบร่วมกนัเม่ือต้องท าการตดัสินใจ แตส่ าหรับบางกลุ่ม
นัน้ ในบางครัง้พวกเขาจะส่งเสริมผู้ ท่ีมีความพิเศษ ซึ่งเราเรียกสิ่งนีว้่า “groupthink” เม่ือสมาชิกท่ี
สามคัคีกนันัน้ไม่ต้องการแสดงมุมมองของพวกเขาหรือไม่ต้องการน าเสนอความคิดท่ีไม่เห็นด้วย 
การประเมินความคิดท่ีจ าเป็นถูกยับยัง้ และการสร้างสรรค์ลดลง ความพยายามอย่างหนกัของ
กลุม่ท่ีจะคงความเช่ือผิดๆ ในเร่ืองความสามคัคีกนัในการไม่เปิดเผยความรู้สึกท่ีแท้จริง พวกเขาจะ
แสดงความเห็นด้วยในทันทีโดยท่ีไม่ได้ประเมินความคิดตามเป้าหมายให้ถ่ีถ้วน สมาชิกในกลุ่ม
เหล่านีต้้องพฒันาความเช่ือผิดๆ ท่ียงัไม่อาจลบล้างได้นีว้่ามนัจะเป็นเหตใุห้กลุ่มงานของพวกเขา
พบกบัความเส่ียงในการปฏิบตังิาน ถ้าหากวา่กลุม่งานมีการแสดงความคิดเห็นตอ่ความเช่ือผิดๆ นี ้
ตอ่ผู้บงัคบับญัชา ก็จะท าให้สมาชิกเข้าใจได้ง่ายกวา่ปกตท่ีิต้องพิจารณาสิ่งนีด้้วยตนเอง    

7. ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency) ความเช่ือ
ของสมาชิกท่ีวา่กลุม่ของตนเองนัน้มีความสามารถในการปฏิบตัิภารกิจให้ส าเร็จลลุ่วงและบรรลถุึง



36 

 

เป้าหมายของกลุ่มได้นัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความทุ่มเทให้กับการปฏิบตัิงาน 
ความเช่ือท่ีว่านีเ้ราเรียกมันว่า “ประสิทธิภาพองค์กร” (collective efficacy) หรือ “ศกัยภาพ” 
(potency) จากงานวิจยัหลายงานได้ให้หลกัฐานชีช้ดัว่ามนัเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิงานของทีม 
ประสิทธิภาพขององค์กรจะสูงขึน้ส าหรับทีมท่ีสมาชิกมีทกัษะดี มีความไว้วางใจและความร่วมมือ
กนัในระดบัสงู มีทรัพยากรเพียงพอ และมีกลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน  ความส าเร็จท่ีมีมา
ก่อนหน้านัน้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในภายหลัง ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพขององค์กรจะค่อยๆ ลดต ่าลงหากผลงานของกลุ่มนัน้มีข้อผิดพลาด
เกิดขึน้ ความมีประสิทธิภาพขององค์กรในระดบัสงูเป็นสิ่งท่ีน่าปรารถนา แตเ่ราจ าเป็นต้องยอมรับ
ความสามารถท่ีแท้จริงขององค์กร เพราะความเช่ือมัน่ท่ีสูงเกินจริงนัน้สามารถกระตุ้นทีมให้ไปสู่
แนวทางการปฏิบตังิานท่ีมีความเส่ียงสงูได้ แตที่มก็จะล้มเหลวในท่ีสดุผู้น าสามารถก าหนดความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรได้กลายวิธี พฤติกรรมท่ีก าหนดประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่  1) การ
แสดงให้ทีมได้เห็นจดุดีและความเช่ือมัน่ในทีม 2) การตัง้เป้าหมายหรือจดุหมายท่ีเป็นจริง ซึ่งจะท า
ให้ทีมมีโอกาสประสบความส าเร็จในเบือ้งต้น ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ในการประสบความส าเร็จใน
ล าดับต่อไป 3) การช่วยเหลือทีมให้ค้นพบวิธีเอาชนะอุปสรรค 4) การเฉลิมฉลองให้กับ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จท่ีส าคญั 

8. รูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน (accurate, shared mental models) รูปแบบ
ความคิด (mental model) โดยปกติใช้บรรยายความเช่ืออย่างมีสติและข้อสันนิษฐานท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัสาเหตแุละผลกระทบของการกระท าและวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะปรับปรุงสิ่งนัน้ การวิจยัจากหลาย
กลุ่มงานพบว่าพวกเขามีความส าเร็จระดบัสูงเม่ือสมาชิกมีรูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกนั การ
แก้ไขปัญหายากมากขึน้เม่ือสมาชิกมีสมมติฐานเก่ียวกบัสาเหตแุละผลกระทบท่ีแตกต่างกัน การ
ร่วมกนัแสดงความเห็นเก่ียวกบัสาเหตแุละผลกระทบนัน้จะท าให้กลุ่มงานสามารถพฒันากลยทุธ์
และการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และจะน าไปสู่ความทุ่มเทท่ีจะท าให้ส าเร็จมากขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์ของกลุ่มนัน้จะไม่มีแนวโน้มในการปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีขึน้ หากรูปแบบ
ความคดินัน้ไมไ่ด้รับความร่วมมือในการแสดงความเห็นร่วมกนัหรือยงัเป็นรูปแบบท่ีไม่ถกูต้อง ผู้น า
สามารถชว่ยเหลือสมาชิกในการตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของสาเหตแุละผลกระทบเพ่ือ
ประเมินความถกูต้องและร่วมพฒันารูปแบบความคิดท่ีถูกต้องมากขึน้ วิธีการท่ีจะปรับปรุงความ
เข้าใจและข้อตกลงเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขท่ีดี มีดงันี ้ 1) จัดการประชุมเพ่ือ
อภิปรายสมมติฐานและความคิดเห็นของสมาชิก รวมทัง้ระบหุลกัฐานท่ีสนบัสนนุแนวความคิดนัน้  
2) ตรวจสอบส่ือท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อหรือโครงงานนัน้  3) น ากฎเกณฑ์ท่ีถกูต้องของกระบวนการ
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ท างานและปัจจยัความส าเร็จของทีมมาใช้  4) จดัการทดลองเพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ของสาเหตุ
และผลกระทบ  5) จดัการทบทวนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ 

9. ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity) ความหลากหลายของสมาชิกมีทัง้
ด้านบุคลิกภาพ ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ เชือ้ชาติ การศึกษา) และความ
เช่ียวชาญพิเศษ  ความหลากหลายเหล่านีมี้ความหมายโดยนัยส าหรับกระบวนการท างานและ
ผลลพัธ์กลุม่ กลุม่ท่ีมีความหลากหลายของสมาชิกดเูหมือนจะมีความสามคัคีน้อยลงเพราะผู้คนจะ
มีการยอมรับกนัน้อยลงหากมีความเช่ือ ความส าคญั และประเพณีท่ีแตกตา่งกนั ความหลากหลาย
สามารลดทอนการส่ือสารระหว่างกนัอีกด้วย เม่ือสมาชิกใช้ภาษาตา่งกนั หรือใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม 
หรือมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่งกันก็จะเป็นอปุสรรคในการท าความเข้าใจกนั ในทางบวก  การมี
สมาชิกท่ีมีมุมมอง ประสบการณ์ และมีความรู้ ท่ีแตกต่างกันจะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาท่ี
สร้างสรรค์ ความส าคญัของความหลากหลายส าหรับการปฏิบตัิงานกลุ่มจะมีผลต่อเม่ือกลุ่มนัน้
แตกต่างกนัและสถานการณ์ท่ีพบแตกต่างกนั มนัเป็นสิ่งท่ีง่ายท่ีจะพลิกฟืน้ความหลากหลายไปสู่
การร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาเม่ือสมาชิกมีความพยายามท่ีจะพึ่งพากันเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
ซึง่นัน่เป็นสิ่งส าคญัท่ีท้าทายส าหรับภาวะผู้น า ผู้น าท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจเลือกสมาชิกสามารถ
ทดลองเลือกสมาชิกท่ีมีภมูิหลงัและความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย25  

        จากนิยามของค าว่าการปฏิบตัิงานเป็นทีม สรุปได้ว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมหมายถึง การ
ร่วมกนัท างานของสมาชิกท่ีมากกวา่ 1 คน โดยท่ีสมาชิกทกุคนนัน้จะต้องมีเป้าหมายเดียวกนัจะท า
อะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกันการท างานเป็นทีมมี
ความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน
ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของกลุม่สมาชิกเป็นอยา่งดี 

 

 

 

                                                 
25 Gary Yukl, Leadership in Organization, (Pearson: Education Limited, 2013), 

246 – 251.  
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

นบัตัง้แต่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ วางรากฐานทางการศึกษาทางด้านศิลปกรรมใน
ประเทศไทย นบัตัง้แตปี่พทุธศกัราช 2477 และได้รับประกาศพระราชบญัญัติ ยกฐานนะโรงเรียน
ศลิปากรขึน้เป็นมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ.2486 ซึง่ในระยะแรกประกอบไปด้วย คณะ
จิตรกรรม และคณะประตมิากรรม ซึง่ตอ่มาได้ยบุรวมกนั คือ คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ในปัจจุบนั ต่อมาได้ก าเนิดคณะวิชาอ่ืนๆ ตามมาอีกในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ได้แก่ คณะ
สถาปัตยกรรมไทย คณะโบราณคดี และคณะมณัฑนศิลป์ ท าให้พืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังท่าพระ เกิดความแออัด ในสมัยต่อมาหลังจากท่ีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่
อนิจกรรม จึงเกิดแนวคิดในการขยายวิชาเปิดขึน้มาใหม่ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
โดยความคิดดังกล่าวนีม้าจาก ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ณ อยุธยา อธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ในขณะนัน้เป็นผู้วางแนวทางการศกึษาของมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ของมหาวิทยาลยัศิลปากร ก าหนดให้มีคณะ
อกัษรศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ตามล าดบั 
การก่อตัง้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เ ม่ือมีการก่อตัง้คณะศึกษาศาสตร์ขึน้  ท าให้แนวคิดในการจัดตัง้  โรงเ รียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร เพ่ือเป็นแหลง่ค้นคว้าไว้กบัทางการศกึษา และเพ่ือให้นกัศกึษาได้สงัเกตการ
สอนและฝึกการสอน เกิดจากแนวความคดิของ นางสาวสมุาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศกึษาศาสตร์
และรักษาการณ์ในต าแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ในปี พ.ศ. 2516 และ
เปิดรับเข้าเรียนในปีการศกึษา 2517 เป็นปีแรก โดยใช้อาคารเรียนไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรม
เดมิ ทางด้านประตเูพชรเกษมเป็นท่ีท าการในปีแรก รับนกัเรียน 2 ระดบั คือ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
และชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.ศ.1) ชัน้ละ 2 ห้อง หลกัสตูรการเรียนการสอนได้สร้างขึน้เองตาม
แนวทางอดุมคติโดยคณาจารย์ของคณะศกึษาศาสตร์ ในขณะนัน้ด้วยปรัชญาการศึกษาท่ีว่า “ใช้
ปัญญาแก้ปัญหา เพ่ือพฒันาชีวิตและสงัคม”  
วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้ 

1. เพ่ือใช้เป็นท่ีปฏิบตักิารตามแนวทางทฤษฎีทางการศกึษาและการสาธิต 
2. เพ่ือให้นกัศกึษาได้สงัเกตการสอนและฝึกหดัการสอน 
3. เพ่ือใช้เป็นแหลง่วิจยัค้นคว้าทางการศกึษา 
4. เพ่ือใช้เป็นท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนดั ความสนใจ และความสามารถ

และวยัรุ่นของแตล่ะบคุคล 
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5. เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตร อาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของ
มหาวิทยาลยั 

การด าเนินงาน 
ในช่วงการก่อตัง้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แต่งตัง้ด าเนินงานขึน้โดยรับ

นโยบายการบริหารจากคณะศึกษาศาสตร์ ตอ่มาได้เปล่ียนการด าเนินงานโดยให้มีคณะผู้บริหาร
โรงเรียน โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บงัคับบญัชาสูงสุด ด าเนินการสอนท่ีโดยใช้หลกัสูตรท่ี
สร้างเองจนเม่ือกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาขึน้ในประเทศ เม่ือปี 
พ.ศ. 2521 ท าให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร ปรับหลกัสตูรสถานศกึษาให้สอดคล้องกบั
ของกระทรวงศึกษาธิการนับแต่บัดนัน้เป็นต้นมา แต่เดิมนัน้ อาจารย์ผู้ สอนโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสนบัสนุนจากคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คือ 
คณะศึกษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเม่ือบรรจุอาจารย์ประจ าของ
โรงเรียนแล้ว การสอนจึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของคณาจารย์ ในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศลิปากร เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นแหล่งปฏิบตัิการทางการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ พฒันาทางการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคณุธรรม มีความรู้ 
ความสามารถในการท างาน มีทกัษะการแก้ปัญหา มีภาวะผู้น า สืบสานวฒันธรรม เป็นแบบอย่างท่ี
ดี สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  

ปรัชญา ใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพ่ือพฒันาชีวิตและสงัคม 
 ปณิธาน มุง่สร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสารถ และฉลาดในการใช้ชีวิต 

พันธกิจ 
 1.ศึกษา วิจยั และปฏิบตัิการตามทฤษฎีทางการศึกษา เป็นแหล่งสงัเกตการณ์สอน การ
สาธิตและการฝึกหดัการสอน 
 2.จดัการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 พฒันา
หลกัสตูรวิธีสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัความถนดั ความสนใจ และ
วยัของผู้ เรียน 
 3.จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง พัฒนาการสร้าง
ปัญญา ทกัษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตอย่าง มี
ความสุข สืบสานวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเป็นผู้ น า ส านึกต่อความรับผิดชอบต่อ
ตนเองชมุชนท้องถ่ิน ประเทศชาตแิละเป็นพลเมืองท่ีดีของโลก 
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 4.จดัระบบบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัศิลปากร มีระบบ
ก ากบัตรวจสอบท่ีมีคณุภาพ และขอรับการสนบัสนนุจากชมุชนในมหาวิทยาลยัและท้องถ่ิน 
เป้าหมาย 

1.นักเรียนเป็นผู้ ใฝ่ รู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อใน
ระดบัอดุมศกึษาได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90  

2.นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี เป็นผู้น าและปฏิบัติงาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนนุระบอบประชาธิปไตย 

3.พฒันาหลักสูตร พัฒนาวิธีการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้ต่อการเรียน
การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีระบบประกนัคณุภาพจากการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 

4.สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนท าวิจัย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและ
ศกัยภาพในการปฏิบตังิานเพิ่มขึน้ 

5.วิเคราะห์ขอบข่าย บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรด้านต่างๆ ให้ชัดเจน มีระบบก ากับ
ตรวจสอบการป ฏิบัติ ง าน  สามารถพิ จ า รณาความ ดีความชอบไ ด้อย่ า ง เ ป็ นธ ร รม 
หลักสูตรและความส าคัญ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศลิปากร เป็นหน่วยงานท่ีจดัการศกึษาและเป็นแหล่งแสวงหา
ความรู้ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นท่ีให้นักศึกษาของของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในระดบับณัฑิตศกึษา หลกัสตูรของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร จึง
ต้องครอบคลมุภาระงานการจดัการศกึษาทกุๆด้าน ซึง่ประกอบด้วยการจดัการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในหลกัสตูรให้ครบ 8 สาระวิชาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงันี ้
 1.สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3.สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 4.สาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม 
 5.สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
 6.สาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 7.สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
 8.สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การจดัการความรู้ทัง้มวลรวมทัง้ประสบการณ์อ่ืนๆ เป็นแนวทางหรือเพ่ือให้เป็นแผนการ
เรียนท่ีมีคณุภาพตามข้อก าหนดของการจดัการศกึษาท่ีจะพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
โดยสนับสนุนให้ผู้ เ รียนแต่ละบุคคลไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเองรวมทัง้ล าดับขัน้ของมวล
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ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้ไปสู่การปฏิบตัิ ได้
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกัการเรียนรู้และใช้ชีวิตในโรงเรียน ชมุชน สงัคมและ
โลกได้อย่างมีความสุข ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ คณุธรรม จริยธรรม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
บรรลุตามมุ่งหมายของการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจาการมีบทบาทในการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ตามแนวทาง
ทฤษฎีการศึกษาและการสาธิตแล้วยังต้องบริหารการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสาธิต 
เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จึงได้ก าหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายไว้ในหลกัสูตร 
ดงันี ้

1.มุ่งพัฒนาให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรู้ ทักษะและความสามารถ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตมีุผล มีโอกาสใช้ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร สร้างความ
มัน่ใจและก าลงัใจในการเรียนรู้ เป็นบคุคลท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 2.ส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ อุดมการณ์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้
สอดคล้องเป็นไปตามสภาพของสงัคมและวฒันธรรมของชาติและท้องถ่ิน พฒันาหลกัการในการ
จ าแนกความถกูผิดเข้าใจและศรัทธาในความเช่ือของตนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัว่ามีอิทธิพลตอ่
ตวับคุคลและสงัคมอยา่งไร พฒันาหลกัการของคณุธรรมและอิสระของผู้ เรียน ช่วยให้มีวิสยัทศัน์ท่ี
กว้างไกล เป็นพลเมืองท่ีดีมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพฒันาสงัคมให้เป็นธรรมขึน้ด้วยความ
เสมอภาค รวมทัง้ให้เป็นผู้ ท่ีมีความตะหนกั เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ ยึด
มัน่ในข้อตกลงร่วมกนัตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืนและพอเพียงในระดบัส่วนตน ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ
และระดบัโลก เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนท่ีได้รับผลกระทบและเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การศกึษาจึงเป็นการพฒันามนษุย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป
ตามกระบวนการดงักลา่ว 
การจัดสาระการเรียนรู้ 

มธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและการพัฒนาบุคลิกภาพสาวนตัว พัฒนา
ความสามารถทกัษะพืน้ฐานด้านการเรียนรู้ ตลอดจนทกัษะในการด าเนินชีวิตให้มีความสมดลุ มี
ความถกูต้องดีงามและมีความรับผิดชอบ สามารถสร้างคณุภาพสงัคมและชีวิตของตนเอง มีความ
ภาคภมูิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพหรือศกึษาตอ่ 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร มุ่งเน้นการศกึษา
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะด้าน มุ่งปลูกฝ่ังความเช่ียวชาญในกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
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ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา อีกทัง้เพ่ือให้มีทกัษะทางวิทยาการเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง สามารถเป็นผู้น าและให้บริการในชุมชนในด้านต่างๆ 
ลักษณะหลักสูตรในช่วงชัน้นีจ้ัดเป็นหน่วยกิจเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการจัดแผนการเรียนท่ี
ตอบสนองความสามารถ ความถนดัและความสนใจของผู้ เรียนแตล่ะคนทัง้ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ26 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นสถาบนัผลิตและพฒันาครูท่ีมีช่ือเสียง  โดย
จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาบณัฑิต มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิต มาเป็นเวลายาวนาน 
โดยมีการผลิตบณัฑิต ระดบัปริญญาบณัฑิตสาขาวิชาการปฐมวยั และสาขาวิชาการประถมศกึษา
เพ่ือให้นกัศกึษาเป็นครูผู้ มีคณุภาพออกไปรับใช้สงัคมจ าเป็นต้องมีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี
มีคณุภาพส าหรับฝึกฝนอบรม ศกึษาค้นคว้า วิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ อาจารย์วชัรินทร์ 
เสถียรยานนท์ เป็นผู้ ริเร่ิมความคิดในการจดัตัง้แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพดงักล่าวในเบือ้งต้น 
ต่อมารองศาสตราจารย์คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนัน้และคณาจารย์
สาขาวิชาการประถมศึกษา จึงเสนอโครงการจัดตัง้ศูนย์การศึกษาปฐมวัยต่ออาจารย์พุฒิ  วีระ
ประเสริฐ อดีตอธิการบดี(ปีพุทธศักราช  2547) และได้รับการอนุมัติในวันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 
พทุธศกัราช 2548 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์ชยั  อตัถากร  อดีตอธิการบดี  ใช้บริเวณส่วน
หนึ่งของอาคารศึกษาศาสตร์ 2 เป็นสถานท่ีด าเนินการ ในระยะแรกการบริหารศูนย์การศึกษา
ปฐมวยั ด าเนินการโดยคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์คณิต   เขียววิชยั ประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา  เดชะคปุต์ และอาจารย์ ดร.ส าเริง  กจุิรพนัธ์ กรรมการท่ี
ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง  โตรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พร  สมานชาติ อาจารย์
สมวรรณ  นาคปัน้  อาจารย์สทุธิลกัษณ์  ศลิลา  อาจารย์ไพบรูณ์  อยูใ่จเย็น กรรมการบริหาร โดยมี
อาจารย์ ดร.กรภสัสร อินทรบ ารุง เป็นผู้อ านวยการ อาจารย์ณฐัวฒุิ กิจรุ่งเรือง เป็นรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ดวงหทัย แสงวิริยะ เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ และมีอาจารย์ประจ า
ศนูย์ การศกึษาปฐมวยั 4 คน ได้แก่ อาจารย์ชลธิชา ชิวปรีชา อาจารย์จนัทิรา รุ่งทวีชยั  

                                                 
26 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน). “รายงาน

การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศลิปากร 2552.” 23. 
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อาจารย์ภทัรา แก้วพิจิตร  และอาจารย์นที ศรีมะกล ่า นอกจากนีย้งัมีผู้ เช่ียวชาญพิเศษ 2 ท่าน คือ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรม  วงศ์ประเสริฐ   ซึ่งเ ช่ียวชาญทางด้านกิจกรรมพลศึกษา และ
อาจารย์ Linda Sukarat ซึ่งเช่ียวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ ศนูย์การศึกษาปฐมวยัเปิดรับ
นักเรียนรุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2548 เม่ือวันจันทร์ท่ี 16 เดือน พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2548 มีนักเรียนรุ่นแรก จ านวน  45 คน และเปิดท าการเรียนการสอนจนครบทุก
ระดบัชัน้ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน
ต่อเน่ืองถึงระดับประถมศึกษา โดยเปล่ียนจากช่ือศูนย์การศึกษาปฐมวัย เป็นโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา) โดยในระดบัปฐมวยั ได้ใช้ช่ือว่าโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศึกษา)ระดบัปฐมวยั และระดบัประถมศึกษาใช้ช่ือว่า 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(ปฐมวยัและประถมศกึษา)ระดบัประถมศกึษา ตัง้อยู่ท่ีอาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ระดบัประถมศกึษา ในระยะแรกทางโรงเรียนบริหารงานโดย
คณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ คณิต  เ ขียววิชัย  ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อาจารย์ดวงหทยั แสงวิริยะ รองประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายบริหาร อาจารย์ 
ดร.จรีลกัษณ์  จิรวิบลูย์ รองประธานคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
อิศเรศ  พิพฒัน์มงคลพร รองประธานคณะกรรมการ ด าเนินงานฝ่ายกิจการนกัเรียน มีอาจารย์
ประจ าจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ภัทรา แก้วพิจิตร อาจารย์สุวิมล  สพฤกษ์ศรี อาจารย์
นสุรา  เดชจิตต์  อาจารย์อภิรดี  ผลทวีนกุลู และ อาจารย์ประตมิา ธนัยบรูณ์ตระกลู นอกจากนีย้งัมี
อาจารย์พิเศษ คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โรม วงศ์ประเสริฐ ผู้ เช่ียวชาญด้านกิจกรรมพลศกึษา ได้
เปิดรับนักเ รียนรุ่นแรกในระดับประถมศึกษา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา  2551 เ ม่ือ
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 72 คน โดยมีความเจริญก้าวหน้ามาตามล าดบั
จนถึงปัจจบุนั 
ปรัชญา 

ปัญญาดี  รู้วิถีวฒันธรรมไทย  ก้าวไกลสูส่ากล 
วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดบัประถมศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นสถานศกึษา แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
แหลง่บริการวิชาการท่ีเป็นแบบอย่าง มุ่งจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน  ให้
ได้ตามมาตรฐานบนพืน้ฐานของศิลปะและความเป็นไทย เพ่ือความเป็นพลโลกและพลเมืองท่ีดี
งาม 
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พันธกิจ 
  1.  จดัการเรียนการสอนระดบัประถมศึกษา เพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนบนพืน้ฐาน
ของศลิปะและความเป็นไทย เพ่ือความเป็นพลโลกและพลเมืองท่ีดีงาม  

2.  จดัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีคณุภาพร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร 

3.  ศกึษาค้นคว้าวิจยัเพ่ือพฒันาและเผยแพร่ความรู้และวฒันธรรมทางการศึกษา 
4.  บริการวิชาการ และให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่สงัคม 
5.  ท านบุ ารุงศลิปะและความเป็นไทย27 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ระดับปฐมวัย) 

  คณะศกึษาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีสาขาการศกึษาปฐมวยั และ
การประถมศึกษา  ดงันัน้เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ฝึก  ประสบการณ์ และศึกษาวิจยั ของ
คณาจารย์ นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป คณะศกึษาศาสตร์จึงได้เสนอ โครงการจดัตัง้ศนูย์การศกึษา
ปฐมวยัขึน้ โดยมีวิวฒันาการดงันี ้ 

พ.ศ.2547 เสนอโครงการจดัตัง้ ศนูย์การศกึษาปฐมวยั ตอ่มหาวิทยาลยัศิลปากร  และได้
มีการปรับแก้โครงการมาเป็นระยะโดยรองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะ
ศกึษาศาสตร์ และคณาจารย์ด้านการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 

พ.ศ.2548 มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้อนุมตัิให้จดัตัง้ศูนย์การศึกษาปฐมวัย ขึน้ครัง้แรก
โดยได้ด าเนินการปรับปรุงห้อง 2118 และ 2119 อาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็น
ห้องเรียนส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ห้องต้นกล้า และห้องรวงข้าวเปิดรับนกัเรียนรุ่นแรก
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2548  มีนกัเรียน ทัง้สิน้จ านวน 45คน  ในระยะแรกการบริหารศนูย์
การศึกษาปฐมวัยด าเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  รอง
ศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชัย กรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ 
และ อาจารย์ ดร.ส าเริง กจุิรพนัธ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บ ารุง  โตรัตน์ ผู้ช่วยศาต
ราจารย์อนงค์พร  สมานชาติ อาจารย์สมวรรณ  นาคปัน้ อาจารย์สทุธิลกัษณ์  ศิลลา อาจารย์
ไพบลูย์  อยู่ใจเย็น  โดยมี  อาจารย์ดร.กรภสัสร อินทรบ ารุง เป็นผู้อ านวยการ อาจารย์ณฐัวฒุิ กิจ

                                                 
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา), เข้าถึงเม่ือ 12 

ธนัวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก www.satitele.su.ac.th. 



45 

 

รุ่งเรือง เป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ดวงหทยั แสงวิริยะ เป็นรองผู้ อ านวยการฝ่าย
ธุรการ 

พ.ศ.2551 ศนูย์การศึกษาปฐมวัย ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น " โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศกึษา) ระดบัปฐมวยั" ด าเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชยักรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ 
ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.ส าเริง กุจิรพันธ์ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบ ารุง รองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์
ธิ ด า พ ร  ค ม สั น  ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย ธุ ร ก า ร  อ า จ า ร ย์  ม า นิ ต า  ลี โ ท ช ว ลิ ต   
 พ.ศ.2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  ระดับ
ปฐมวยั ด าเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ 
คณิต เขียววิชยั กรรมการท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา เดชะคปุต์ และ อาจารย์ ดร.
ส าเริง กจุิรพนัธ์ คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จตัิ
วตัร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภสัสร อินทรบ ารุง รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ อาจารย์ธิดาพร คมสัน รองผู้ อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์  ดร.มานิตา ลีโท
ชวลิต28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
28

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร (ระดบัปฐมวยั), เข้าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก www.satitele.su.ac.th. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 
 

มนาภรณ์ อุ่นบ้าน ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถ
ในการบริหารของศนูย์บริหารสถานศกึษา พบว่า ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมท่ีมีต่อ
ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือจ าแนกความฉลาดทาง
อารมณ์ออกเป็นรายด้านเรียงตามล าดบัได้ดงันีคื้อ ด้านการสร้างแรงจูงใจในตนเอง อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ การตระหนกัรู้ในตนเอง ทกัษะทางสงัคม การมีวินยัในการควบคมุตนเองและการเอาใจ
เขามาใสใ่จเรา เม่ือพิจารณาคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศกึษาแล้วแสดงให้
เห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ปกตทิัง้ 5 ด้าน29  
 กาญจนา สิริวงศาวรรธน์ วิจยัเร่ือง ภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ีสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสาคร สรุปผลวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมุทรสาคร ทัง้
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ทัง้โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก 3) ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน มี
ความสมัพนัธ์กนัทกุด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.0130 
 สภุาวดี ค าเกลีย้ง ได้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้บริหารและความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดล ผลการวิจยัพบว่า คณุลกัษณะผู้บริหารทัง้ 6 ด้าน คือ ลกัษณะ
ทางกายภูมิหลงัทางสงัคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ความเก่ียวข้องในงาน และลกัษณะทางสงัคม

                                                 
29 มนาภรณ์ อุ่นบ้าน, “ความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบัความสามารถใน

การบริหารของศูนย์บริหารสถานศึกษา” (การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549), ง. 

30
 กาญจนา สิริวงศาวรรธน์, “ภาวะผู้ น าของผู้ บริหารท่ีสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), ง. 
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ของผู้บริหารมหิดล เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ทัง้โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือจ าแนกกลุ่มสาขาวิชาทัง้โดย
ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านตวังานอยู่ในระดบัมาก บคุลากรทัง้ 3 กลุ่ม 
สาขาวิชามีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ บริหารไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรไมแ่ตกตา่งกนั31 
 วิษณ ุซ้ายสพุรรณ ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง คณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1.คณุลกัษณะของผู้บริหาร
มืออาชีพในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  2. 
คณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
มาก32 

เรณู เชือ้สะอาด ศึกษาการท างานเป็นทีมด้านวิชาการของพนักงานครูในโรงเรียนสงักัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า พนกังานครูส่วนใหญ่ได้ท างานเป็นทีมบ่อยครัง้มีการไว้วางใจซึ่งกัน
และกนั การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขดัแย้ง และการตดัสินใจโดยฉันทามติโดยบางครัง้
ท่ีพนกังานเกินคร่ึงได้หาทางออกให้กับทีมงานเม่ือเกิดความขดัแย้ง ตระหนกัว่าตนเองเป็นบคุคล
ส าคญัในการตดัสินใจคนหนึ่งในทีมงาน ยอมรับฟังคนท่ีตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกับ
หนว่ยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการพฒันาโรงเรียน33 

พิทกัษ์ อดุมชยั ศกึษาหน้าท่ีทางการบริหารท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู ใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ระดบัแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู

                                                 
31 สภุาวดี ค าเกลีย้ง, “คณุลกัษณะของผู้บริหารและความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ

บคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550),84. 

32 วิษณ ุซ้ายสพุรรณ, “คณุลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต 1”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2550), ง. 

33เรณู เชือ้สะอาด, “การท างานเป็นทีมด้านวิชาการของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2551), ง. 
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ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แรงจูงใจด้านการได้รับความส าเร็จในชีวิต มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุด 
อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือลักษณะงานท่ีท าและการได้รับการยอมรับอยู่ในระดบัมาก การมี
โอกาสได้รับความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึน้ อยู่ในระดบัปานกลาง และท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสดุ คือ ด้านการจา่ยคา่ตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง34 

ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเก่ียวกับการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศใน
องค์การ ผลของการวิจยัพบวา่ อายมีุผลตอ่การสร้างบรรยากาศองค์การด้านมิติโครงสร้างองค์การ 
มิติรางวลั มิติความเส่ียง มิติการสนบัสนนุ มิติฐานการปฏิบตัิงาน มิติความขดัแย้ง มิติความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั และภาพรวมความแตกตา่งกนั สว่นระดบัการศกึษาท่ีมีผลการสร้างบรรยากาศ
องค์การ ด้านมิติโครงสร้างองค์การ และด้านมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจยัการ
ท างานเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างบรรยากาศองค์การ35 
  
งานวิจัยต่างประเทศ 
  
 คอนเลย์, ฟาสคีร์ และพาวเดอร์ (Conley, Fauske and Pounder) ได้ท าการวิจยัโดยการ
ทดลองโมเดลของกลุ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างคือครูจากโรงเรียนขนาดกลาง 
การศกึษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรน าเข้า ซึ่งประกอบด้วย บริบทขององค์การ 
ลกัษณะเฉพาะและการด าเนินการระหว่างบุคคล ตวัแปรกระบวนการ ประกอบด้วย ความส า เร็จ 
การประยุกต์ใช้ความรู้หรือทกัษะ กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และตวัแปรผลลพัธ์ ประกอบด้วย การสอน
และการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่า มีตวัแปรท่ีส าคญั 2 ตวัแปรคือการประยกุต์ใช้ความรู้หรือ
ทกัษะในการท างานและการใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อการรับรู้และการปรับปรุง
การสอนและการเรียนของทีม36 

                                                 
34 พิทกัษ์ อดุมชยั, “หน้าท่ีทางการบริหารท่ีส่งผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของครู ใน

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5”(วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551), ง. 

35 ปองปรัชญ์ บือราแง, “การท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ, 2554), ง. 

36 Sharen Conley, Janice Fauske and Diana G.Pounder, “Teacher Work Group 
Effectiveness,” Educational Administration Quarterly 40, 5 (December 2004): 663-703. 
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สคริปเนอร์และคณะ (Scribner and others) ศึกษาเร่ืองทีมของครูและการกระจาย
ความสัมพันธ์ พบว่า มีปัจจัย 3 ประการท่ีส่งผลต่อความร่วมมือกันภายในทีมมืออาชีพ 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อิสรภาพและรูปแบบในการอภิปราย วัตถุประสงค์และอิสรภาพ
เปรียบเสมือนเง่ือนไขขององค์การ รูปแบบการอภิปรายของทีมเป็นคณุลกัษณะของการปฏิสมัพนัธ์
กันของสมาชิกในทีม ซึ่งวัตถุประสงค์และอิสรภาพท่ีเกิดขึน้ภายในทีมของครูมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของสมาชิกในองค์การ37 
 เอมเมอริค และ เบนนิคมีเจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) ศกึษาความคล้ายคลึงกนั
ของระดบัความสมัพนัธ์และการรวมกลุม่ทางสงัคม (ประสิทธิผลของทีม, ผลการปฏิบตัิงานของทีม
และความพึงพอใจของทีม) โดยทดสอบสมมติฐานจากครูระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 420 คน ใน 
57 ทีม ซึง่ทีมท่ีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนันีเ้ป็นการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างครูท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีตา่งกนั 
จากการวิเคราะห์ในความสมัพนัธ์หลายระดบั พบวา่ ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกนัมีความส าคญัตอ่
หน้าท่ีของทีม ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัจะช่วยลดผลกระทบทางสงัคมของกลุ่ม การสมาคมท่ีแน่น
แฟ้นกนัจงึเป็นเสมือนหน้าท่ีของทีม38 
  

                                                 
37 Jay Paredes Scribner and Others, “Teacher Teams and Distributed Leadership 

: A Study of Group Discourse and Collaboration” (2007), accessed 25 June 2013, 
available from : http://eaq.sagepub.com/content/43/1/67.abstract 

38 Hetty Van Emmerik and Veerie Brennikmeijer, “Deep – Level Similarity and 

Group Social Capital : Associations With Team Functioning” (2009), accessed 25 June 
2013, available from : http://sgr.sagepub.com/content/40/6/650.abstract 
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สรุป 
 

จากแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะของผู้น าและการปฏิบตัิงาน
เป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สามารถสรุปได้ว่าการบริหารสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จนัน้ต้องอาศัยคุณลักษณะผู้ น าและการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร ว่ามี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ประกาศไว้ ยคุ
ปัจจบุนัผู้บริหารสถานศกึษาไมว่า่ระดบัใด  คงไม่สามารถปฏิบตัิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์เพียงคน
เดียวได้  จ าเป็นต้องมีบคุลากรท่ีมีคณุลกัษณะผู้น า ดงัท่ี นอร์ทเฮ้าส์ (Northouse)  ได้เสนอแนวคิด
ใหม่เก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้น าซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน  ได้แก่ ความฉลาดเฉลียว(intelligence) 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่(determination) ความซ่ือสตัย์(integrity) และ
การเข้าสังคม(sociability)  ส่วนการปฏิบตัิงานเป็นทีม ยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดการปฏิบตัิงาน
เป็นทีมซึ่งประกอบด้วย 9 ส่วนดังนี ้ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน
(commitment to task objectives and strategies) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของ
บทบาท (member skills and role clarity) การจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร 
(internal organization and coordination) ความประสานงานภายนอกองค์กร (external 
coordination) ทรัพยากรและการสนบัสนนุ (resources and political support) ความไว้วางใจ
,ความสามคัคี,และร่วมมือ (mutual trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency) รูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน 
(accurate, shared mental models)ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity) ผู้น า
จะต้องเป็นผู้ ส่ือสารท่ีดี สร้างความชดัเจน  เป็นผู้ ร่วมงานท่ีดี แตใ่นขณะเด่ียวกนัก็ต้องเป็นครู เป็น
ผู้สอน เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ กระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจ เป็นก าลังใจให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามี
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ น าเทคนิคใหม่ๆมาเผยแพร่ให้กับครูและ
บุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบตัิให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ 



51 

 

บทที่ 3 
 

การด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 
1) คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 2) การปฏิบตัิงานเป็นทีม
ของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น ากบัการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 4) แนวทางการ
พฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยใช้บุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประกอบด้วยบคุลากร
ฝ่ายตา่งๆของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบวิธี
วิจยั ดงันี ้
 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี ผู้วิจยัได้ก าหนดรายละเอียดขัน้ตอนส าหรับ

การด าเนินการวิจยัไว้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการจดัเตรียมโครงการวิจยั  โดยนิยามปัญหา ศกึษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
จากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลและสารสนเทศ บทความ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวกบัการบริหารงาน ตลอดจนรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัท าโครงการ
และเสนอโครงการ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย  

เป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงทาง
เนือ้หา และความเช่ือมั่น น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากร น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ แปลผลจากการวิเคราะห์ ประมวลผล และท าการสนทนากลุ่ม
เพ่ือหาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ขัน้ตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย  

เป็นขัน้ตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจยั ร่างผลการวิเคราะห์แปลผล และอภิปรายผล  
เขียนรายงานผลการวิจยัเสนอเพ่ือให้ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แก้ไขจดัพิมพ์เป็นฉบบัเพ่ือ
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ด าเนินการขอสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ไขรายงานผลตามท่ีคณะกรรมการชีแ้นะ และจัดส่ง
รายงานฉบบัสมบรูณ์ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขออนมุตัจิบการศกึษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้งานงานวิจัยครัง้นีมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ตวั
แปรท่ีศกึษา เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การน าเสนอและการวิเคราะห์
ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

แผนแบบการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยัใน

ลกัษณะของตวัอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวะการโดยไม่มีการทดลอง (the one shot, non-
experimental case study design) ซึง่เขียนเป็นแผนผงั (diagram) ได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

R หมายถึง ประชากร 
X หมายถึง ตวัแปรท่ีศกึษา 

       O หมายถึง ข้อมลูท่ีได้จากการวดัคา่ตวัแปร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O 
 

                                                  
 
R   X 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสนบัสนนุการสอน จ านวนทัง้สิน้ 102 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้จากการเปิดตารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 86 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
ง่าย (simple ramdom sampling)  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย  ตวัแปรพืน้ฐาน  ตวัแปรต้น  และตวัแปรตาม 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. ตวัแปรพืน้ฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ต าแหน่งในปัจุบัน ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์การ
ปฏิบตังิานในต าแหนง่ 

2. ตวัแปรต้น (X tot) เป็นตวัแปรคณุลกัษณะผู้น า ซึ่งในท่ีนีน้ิยามตามแนวคิดของนอร์ท
เฮาส์ (Northouse) แบง่องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้น าออกเป็น 5 ตวัแปรยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความฉลาดเฉลียว (intelligence: X1) หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริบและสติปัญญา 
สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตกุารณ์ต่างๆและแก้ไขปัญหาได้ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงาน มีความสามารถในการใช้ภาษาในการส่ือสารสร้างความเข้าใจกับผู้ อ่ืนได้ มี
ความสามารถในการรับรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

2.2 ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence: X2) หมายถึง ความมั่นใจในความรู้
ความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการตดัสินใจ มีวิสยัทศัน์ มีอดุมการณ์ มีความเช่ือมัน่ 
มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิงาน ยึดมัน่ในประโยชน์ส่วนรวม มีความหนกัแน่น ไม่เช่ือข่าวสารง่าย
มีความมัน่ใจและมีความเช่ือในการกระท าของตน 

2.3 ความมุง่มัน่ (determination: X3) หมายถึง ความต้องการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ มีความ
ขยนั อดทน อทุิศเวลาให้กบั มีความมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีความเสมอต้นเสมอปลายใน
การปฏิบตังิาน มีแรงบนัดาลใจในการท างาน และยดึเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบตังิาน 

                                                 
1 Robert  V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Educational and Psychological Measurement, 30 (1970): 607-610. 
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2.4 ความซ่ือสตัย์ (integrity: X4) หมายถึง ความซ่ือสตัย์ต่อตนเองผู้ อ่ืน และองค์กร มี
ความน่าเช่ือถือ ไว้วางใจได้ ยึดหลกัการปฏิบตัิท่ีดี มีคณุธรรม ศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
กระท าของตนเอง และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและความน่าเช่ือถือ และมี
ความซ่ือสตัย์ตอ่อาชีพครู 

2.5 การเข้าสงัคม (sociability: X5) หมายถึง ความเป็นมิตร,เป็นกนัเอง,สภุาพอ่อนน้อม,
พดูจาสภุาพ ออ่นโยน เป็นหว่งเป็นใยผู้ อ่ืน,มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน มีมนษุยสมัพนัธ์สร้าง
บรรยากาศแหง่ความร่วมมือ 

3. ตัวแปรตาม (Ytot)  เ ป็นตัวแปร ท่ีประกอบด้วย การปฏิบัติงานเป็นทีม (Team 
Performance) ตามแนวคดิของ ยคุล์(Yukl)  มี 9 องค์ประกอบดงันี ้
 3.1 ความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน (commitment to task 
objectives and strategies: Y1) หมายถึง การให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน มีความคิดริเร่ิมใน
การท างาน มีความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างานยากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย และวิธีการปฏิบตังิาน 
 3.2 ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท (member skills and role 
clarity: Y2) หมายถึง การมีทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน มีความเข้าใจใน
ขอบข่ายภาระงานของตน สามารถรับรู้เข้าใจความคาดหวังว่าตนเองต้องปฏิบตัิงานอย่างไร น า
ข้อมลูย้อนกลบัมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบตังิาน 
 3.3 การจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ( internal organization and 
coordination:Y3) หมายถึง การได้รับมอบหมายภาระงานตรงกับความรู้ความสามารถ การจดั
กิจกรรมต่างๆมีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกนั สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการท างานร่วมกัน
ได้ มีสว่นร่วมในการประสานงานภายในองค์กรและได้รับการพฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 
 3.4 การประสานงานภายนอกองค์กร (external coordination:Y4) หมายถึง การท างาน
ของบุคลากรโรงเรียนมีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆในองค์กร มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับบุคคล ,
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง บคุลากรได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุในการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์
กบัองค์กรภายนอก 
 3.5 ทรัพยากรและการสนบัสนนุ (resources and political support: Y5) หมายถึง 
บุคลากรได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน ได้รับความช่วยเหลือชีแ้นะในการปฏิบตัิงาน 
ผู้ บริหารวางแผนการจัดหาทรัพยากรและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร 
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 3.6 ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความร่วมมือ (mutual trust, cohesiveness, 
and cooperation: Y6) หมายถึง การมีความรักในภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีความรักตอ่หน่วยงาน
ของตน มีความมัน่คงทางอารมณ์และสามารถเป็นสว่นหนึง่ของทีมงานได้และมีความสามคัคีกนั 
 3.7 ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency: Y7) 
หมายถึง การมีทกัษะ ความสามารถสงูในการปฏิบตัิงาน มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือใน
การปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี การมองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกันขจัดอุปสรรคในการ
ปฏิบตังิาน 
 3.8 รูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน (accurate, shared mental models: Y8) 
หมายถึง การมีข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน มีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระงานไป
ในทิศทางเดียวกนัและมีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตังิาน 
 3.9 ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity: Y9) หมายถึง ความสามารถ
และความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่งกนั มีทศันคติความเช่ือตอ่การท างานท่ีหลากหลาย และมีความคิด
เป็นของตวัเองท่ีหลากหลาย 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล

จ านวน 1 ฉบบั จ าแนกออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดงันี ้
ตอนท่ี  1 เ ป็นแบบสอบถามเ ก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบนั และ
ประสบการณ์การปฏิบตังิานในต าแหนง่ มีลกัษณะค าถามท่ีก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice)  

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะผู้น า(Xtot)ผู้วิจยัพฒันาตามแนวความคิด
ของนอร์ทเฮ้าส์(Northouse)  โดยจ าแนกข้อค าถามตามตวัแปรย่อย  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร(Ytot) ซึง่ผู้วิจยัพฒันามาตามแนวความคดิของยคุล์(Yukl)    

ลกัษณะของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 เป็นแบบประมาณคา่ (rating scale) 
5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ก าหนดค่าคะแนนของแต่ละพฤติกรรมโดยมี
ความหมายดงันี ้

1 หมายถึง คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากร / การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัน้อยท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 1 คะแนน 
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2 หมายถึง คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากร / การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัน้อย มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 2 คะแนน         

3 หมายถึง คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากร / การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 3 คะแนน 

4 หมายถึง คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากร / การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัมาก มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 4 คะแนน   

 5 หมายถึง คุณลกัษณะผู้น าของบุคลากร / การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 5 คะแนน  
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 ศกึษาวรรณกรรม หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากต ารา เอกสาร และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะผู้ น า และการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร เพ่ือน าผล
การศกึษามาสร้างแบบสอบถามตามค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ 

ขัน้ที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (content validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยั
สร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิ 5 คน พิจารณาปรับแก้ตามรายละเอียดของตวัแปรท่ีได้นิยามไว้ โดย
เทคนิค IOC (index of item objective congruence) พิจารณาใช้ข้อค าถามเป็นรายข้อท่ีมีค่า 
IOC ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ขัน้ท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( try out) กบับคุลากร
โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 30 คน 

ขัน้ที่  4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2  ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .985 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากตวัอย่างตามขัน้ตอนท่ีวางไว้

ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือท าหนงัสือขอ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยงั ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือ

                                                 
2 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd (New York: Harper & 

Row  Publishers, 1978), 161. 
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ขอเก็บข้อมลูจากผู้บริหาร อาจารย์ และบคุลากรฝ่ายสนบัสนนุ โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายธุรการ
รวบรวมแบบสอบถามคืน 

2. ผู้ วิจัยน าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัยด้วยตนเองส่งถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศลิปากร พร้อมทัง้สง่แบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้รับข้อมลูทัง้หมดคืนมา  จึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทัง้หมด  เพ่ือคดัเลือก

แบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ครบถ้วนแล้วรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์มาจดัระเบียบข้อมูล
ลงรหสั  จากนัน้น าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยผู้ วิจยัใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิตไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3  ซึ่งการวิเคราะห์ระดบัคณุลักษณะผู้น ากับ
การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร มีรายละเอียดดงันี ้

1.00-1.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากร / กับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

1.50-2.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากร / กับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัน้อย 

2.50-3.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากร / กับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.50-4.49 แสดงว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากร / กับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากรอยูใ่นระดบัมาก 

4.50-5.00 แสดงว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากร / กับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 

สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลูตรงตามวตัถปุระสงค์ และข้อค าถามของการวิจยั  ผู้วิจยัใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี 

(frequency) และคา่ร้อยละ (percentage) 

                                                 
3 John W. Best, Research in Education, (New York: Prentice – Hall Inc., 1970), 

190. 
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2. การวิเคราะห์คณุลกัษณะผู้น า และการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร ใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การวิเคราะห์คณุลกัษณะผู้น าท่ีมีความสมัพนัธ์กับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

4.การวิเคราะห์ข้อมลู จากการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือหาแนวทางการพฒันาการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
(content analysis) 
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สรุป 

การวิจัยเร่ือง  คุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ทราบ 1) คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  2) การปฏิบตัิงานเป็น
ทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น ากบั
การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 4) แนวทางการพฒันาการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัคือ  
บคุลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากรจ านวน 102 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัคณุลกัษณะผู้น าตามแนวคิดของนอร์ทเฮาส์ (Northouse)  และการปฏิบตัิงานเป็นทีมของ
บคุลากรตามแนวคดิของยคุล์ (Yukl)และการสนทนากลุ่ม(focus group)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Rxy)ของเพียร์สนั (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์และข้อค าถามของการวิจยัเร่ือง “คณุลกัษณะผู้น ากบัการปฏิบตัิงาน

เป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร” ผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา 86 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  98.83 ในการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
5 ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร  
ตอนท่ี  3  การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 
ตอนท่ี  4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ

บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร 
ตอนท่ี  5  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้จากบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร

ซึ่งประกอบด้วย ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุ   ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรทัง้ 3 โรง จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา ต าแหน่งในปัจจบุนั และประสบการณ์การปฏิบตัิงาน
ในต าแหนง่ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

 
33 
52 

 
38.82 
61.18 

รวม 85 100 
2 อาย ุ

     - ต ่ากว่า 30  ปี 
     - 31 - 40 ปี 
     - 41 - 40 ปี 
     - มากกว่า 51 ปี 

 
29 
33 
13 
10 

 
34.11 
38.82 
15.21 
11.76 

รวม 85 100 
3 ระดบัการศกึษา 

     - ต ่ากว่าปริญญาตรี 
     - ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาเอก 

 
14 
41 
28 
2 

 
16.47 
48.23 
32.95 
2.35 

รวม 85 100 
4 สาขาวิชาที่ส าเร็จการศกึษา 

     - สาขาเก่ียวกบัการศกึษา 
     - สาขาอ่ืน ๆ 

 
52 
33 

 
61.18 
38.82 

รวม 85 100 
5 ต าแหน่งในปัจจบุนั 

     - ผู้อ านวยการ 
     - รองผู้อ านวยการ 
     - หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ฯ 
     - อาจารย์ 
     - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนบัสนนุ 

 
1 
5 
7 

44 
28 

 
1.17 
5.88 
8.23 
51.76 
32.94 

รวม 85 100 
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ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

6 
 
 
 
 
 

 ประสบการณ์การปฏิบตัิงานในต าแหน่ง 
      - น้อยกว่า  1  ปี 
      - 1 - 3 ปี 
      - 4 - 6  ปี 
      - มากกว่า  6  ปี 

 
12 
22 
17 
34 

 
14.11 
25.89 
20.00 
40.00 

รวม 85 100 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 52 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 61.18 เป็นผู้ ท่ีมีอายุ 31-40 ปี มากท่ีสดุ จ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.82  และอายุ
มากกว่า 51  ปี น้อยท่ีสดุ จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.76  มีวุฒิการศกึษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเทา่มากท่ีสดุ  จ านวน 41 คน หรือร้อยละ 48.23 และวฒุิการศกึษาปริญญาเอกน้อยท่ีสดุ 
จ านวน 2 คน  คดิเป็นร้อยละ 2.35 ส าหรับต าแหน่งในปัจจบุนัพบว่าส่วนน้อยเป็น อาจารย์ จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ  51.76 และมีประสบการณ์ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง  มากกว่า 6  ปี มากท่ีสดุ  
จ านวน 34 คน  คดิเป็นร้อยละ 40.00 และน้อยกวา่  1  ปี น้อยท่ีสดุ  จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 
14.11 
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ตอนที่ 2  คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ในการวิเคราะห์คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้วิจยั

วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แล้วน าไป
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2  ถึงตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 2  คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร โดยภาพรวม                                              (n = 85) 
ข้อ คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ X    S.D. ระดับ 

1 ความฉลาดเฉลียว (X1) 3.80 0.86 มาก 
2 ความเช่ือมัน่ในตนเอง (X2) 3.77 0.96 มาก 
3 ความมุง่มัน่ (X3) 3.71 0.81 มาก 
4 ความซ่ือสตัย์ (X4) 3.71 1.05 มาก 
5 การเข้าสงัคม (X5) 3.64 1.08 มาก 

 รวม (Xtot) 3.72 0.95 มาก 

 จากตารางท่ี 2  พบว่า คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.72, S.D.= 0.95)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความฉลาดเฉลียว( X = 3.80 , S.D.= 
0.86) ความเช่ือมัน่ในตนเอง( X = 3.77 , S.D.= 0.96) ความมุ่งมัน่( X  = 3.71 , S.D.= 0.81) 
ความซ่ือสตัย์( X = 3.71, S.D.= 1.05) และการเข้าสงัคม( X = 3.64, S.D.= 1.08) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านความเฉลียวฉลาด                                (n = 85)  
ข้อ ความฉลาดเฉลียว  X    S.D. ระดับ 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 

มีความฉลาด ไหวพริบดีและมีสตปัิญญาดี 
สามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตกุารณ์และ
แก้ไขปัญหาได้ 
มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร 
สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารสร้างความเข้าใจ
กบัผู้ อ่ืนได้ 
มีความสามารถในการรับรู้สิ่งตา่งๆรอบตวั 
มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ในการปฏิบตังิาน 

4.03 
3.83 

 
3.62 
3.70 

   
3.83 
3.80 

0.79 
0.84 

 
0.91 
0.85 

 
0.84 
0.94 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.80 0.86 มาก 

จากตารางท่ี 3  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ด้าน
ความเฉลียวฉลาด(X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.80 , S.D.= 0.86)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงล าดบัคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้มี
ความฉลาด ไหวพริบดีและมีสติปัญญาดี( X = 4.03 , S.D.= 0.79) สามารถคิดวิเคราะห์และ
พิจารณาเหตกุารณ์และแก้ไขปัญหาได้( X = 3.83, S.D.= 0.84) มีความสามารถในการรับรู้สิ่ง
ตา่งๆรอบตวั( X = 3.83, S.D.= 0.84) มีความคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงาน( X = 3.80, 
S.D.= 0.94) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารสร้างความเข้าใจกบัผู้ อ่ืนได้( X = 3.70 , S.D.= 0.85) 
มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร( X = 3.62, S.D.= 0.91) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

65 

 

 

ตารางท่ี 4 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง                                     (n = 85) 
ข้อ ความเช่ือม่ันในตนเอง  X    S.D. ระดับ 

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

มีความมัน่ใจในความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
มีความสามารถในการตดัสินใจ 
มีวิสยัทศัน์และมีอดุมการณ์ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีจิตใจมุง่มัน่ในการปฏิบตังิาน 
ยดึมัน่ในประโยชน์สว่นรวม 
มีความหนกัแนน่ ไมเ่ช่ือขา่วสารง่ายๆ 
มีความมัน่ใจและมีความเช่ือในการ
กระท าของตน 

4.16 
 

3.68 
3.64 
4.10 
3.88 
3.30 
3.36 
4.08 

0.88 
 

0.91 
0.95 
0.96 
0.94 
1.13 
1.05 
0.90 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.77 0.96 มาก 

จากตารางท่ี 4  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้าน
ความเช่ือมัน่ในตนเอง (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.77 , S.D.= 0.96)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ข้อ โดยเรียงล าดบัคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้
มีความมัน่ใจในความรู้ความสามารถของตนเอง( X = 4.16 , S.D.= 0.88) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
( X = 4.10, S.D.= 0.96) มีความมัน่ใจและมีความเช่ือในการกระท าของตน( X =4.08 , S.D.= 
0.90) มีจิตใจมุง่มัน่ในการปฏิบตังิาน( X = 3.88, S.D.= 0.94) มีความสามารถในการตดัสินใจ( X   
= 3.68, S.D.= 0.91) มีวิสยัทศัน์และมีอดุมการณ์( X = 3.64, S.D.= 0.95) คณุลกัษณะผู้น าของ
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง (X2) อยู่ท่ีระดบัปาน
กลาง 2 ข้อ โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีความหนกัแน่น ไม่เช่ือ
ข่าวสารง่ายๆ( X = 3.36, S.D.= 1.05) ยึดมัน่ในประโยชน์ส่วนรวม( X = 3.30, S.D.= 1.13 ) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5 คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความมุง่มัน่                                               (n = 85) 

ข้อ ความมุ่งม่ัน  X    S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

มีความต้องการปฏิบตังิานให้ส าเร็จ 
มีความขยนั อดทน อทุิศเวลาให้กบังาน 
มีความมุง่มัน่ ไมย่อมแพ้ตอ่อปุสรรค 
มีความเสมอต้น เสมอปลายในการท างาน 
มีแรงบนัดาลใจในการท างาน 
ยดึเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน 

4.12 
3.72 
3.72 
3.60 
3.55 
3.52 

0.94 
1.03 
0.91 
0.95 
1.00 
0.98 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.71 0.81 มาก 

จากตารางท่ี 5  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้าน
ความมุ่งมัน่ (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.71 , S.D.= 0.81)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีความ
ต้องการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ( X  = 4.12, S.D.= 0.94) มีความมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ตอ่อปุสรรค( X = 
3.72 , S.D.= 0.91) มีความขยนั อดทน อทุิศเวลาให้กบังาน( X =3.72 , S.D.= 1.03) มีความเสมอ
ต้น เสมอปลายในการท างาน( X = 3.60, S.D.= 0.95 ) มีแรงบนัดาลใจในการท างาน( X  = 3.55, 
S.D.= 1.00) ยดึเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน( X = 3.52, S.D. = 0.98) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6  คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความซ่ือสตัย์                                              (n = 85) 

ข้อ ความซ่ือสัตย์  X    S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 

มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และองค์กร 
มีความนา่เช่ือถือ ไว้วางใจได้ 
ยดึหลกัการปฏิบตัิท่ีดี มีคณุธรรม ศีลธรรม 
มีความรับผิดชอบตอ่การกระท าของตนเอง 
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งเพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจและความนา่เช่ือถือ 
มีความศรัทธาและซ่ือสตัย์ตอ่อาชีพครู 

3.85 
3.75 
3.71 
3.65 
3.50 

 
3.76 

1.02 
1.03 
1.07 
1.09 
0.94 

 
1.16 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.71 1.05 มาก 
 

จากตารางท่ี 6  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้าน
ความซ่ือสตัย์ (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.71 , S.D.= 1.05)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้มี
ความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง ผู้ อ่ืน และองค์กร( X = 3.85 , S.D.= 1.02) มีความศรัทธาและซ่ือสตัย์ตอ่
อาชีพครู ( X = 3.76, S.D.= 1.16)  มีความน่าเช่ือถือ ไว้วางใจได้( X = 3.75, S.D.= 1.03) ยึด
หลกัการปฏิบตัิท่ีดี มีคณุธรรม ศีลธรรม( X =3.71 , S.D.= 1.07) มีความรับผิดชอบตอ่การกระท า
ของตนเอง( X = 3.65, S.D.= 1.09) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและความ
นา่เช่ือถือ( X = 3.50, S.D.= 0.94) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7 คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านการเข้าสงัคม                                            (n = 85) 
ข้อ การเข้าสังคม  X    S.D. ระดับ 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 

มีมนษุยสมัพนัธ์ ความเป็นมิตร  และเป็น
กนัเอง 
มีความสภุาพอ่อนน้อม 
พดูจาสภุาพ อ่อนโยน 
มีความเป็นหว่งเป็นใยผู้ อ่ืน 
มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ 

3.74 
 

3.80 
3.78 
3.52 
3.55 
3.43 

1.11 
 

1.06 
0.95 
1.12 
1.11 
1.17 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.64 1.08 มาก 

 
จากตารางท่ี 7  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้าน

การเข้าสงัคม (X5)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X = 3.64 , S.D.= 1.08)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ในด้านการเข้าสงัคม (X5) 
อยู่ระดบัมาก 5 ข้อ โดยเรียงล าดบัคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีความสภุาพอ่อน
น้อม( X = 3.80, S.D.= 1.06) พดูจาสภุาพ อ่อนโยน( X = 3.78, S.D.= 0.95) มีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความเป็นมิตร  และเป็นกันเอง( X = 3.74, S.D.= 1.11) มีทกัษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
( X =3.55 , S.D.= 1.11) มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้ อ่ืน( X = 3.52, S.D.= 1.12) และอยู่ท่ีระดบัปาน
กลาง 1 ข้อ ได้แก่ สามารถสร้างบรรยากาศแหง่ความร่วมมือ( X = 3.43,  S.D.= 1.17)  
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ตอนที่ 3  การปฏิบัตงิานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในการวิเคราะห์การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

วิเคราะห์โดยใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบ
ตามเกณฑ์ตามแนวคดิของเบสต์  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร โดยภาพรวม                                    (n = 85) 

ข้อ 
การปฏิบัตงิานเป็นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

X    S.D. 
ระดับ 

1 
ความมุง่มัน่ทุม่เทตอ่เป้าหมายและกลยทุธ์ของ
ภาระงาน (Y1) 

3.67 0.93 มาก 

2 
ทกัษะของสมาชิกกลุม่และความชดัเจนของ
บทบาท (Y2) 

3.57 0.94 มาก 

3 
การจดัองค์กรและการประสานงานภายใน
องค์กร (Y3) 

3.50 1.03 มาก 

4 การประสานงานภายนอกองค์กร (Y4) 3.58 0.98 มาก 

5 
การสนบัสนนุทรัพยากรและการให้ความ
ชว่ยเหลือ (Y5) 

3.52 0.96 มาก 

6 
ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความร่วมมือ 
(Y6) 

3.63 0.98 มาก 

7 ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร (Y7) 3.60 0.96 มาก 
8 รูปแบบความคิดท่ีถกูต้องร่วมกนั (Y8) 3.52 1.02 มาก 

9 
 

ความหลากหลายของสมาชิก (Y9) 3.63 0.98 มาก 
รวม (Ytot) 3.58 0.97 มาก 

จากตารางท่ี 8 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.58, S.D.= 0.97 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่
เป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน( X = 3.67,  S.D.= 0.93) ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และ
ความร่วมมือ( X = 3.63, S.D.= 0.98) ความหลากหลายของสมาชิก( X = 3.63, S.D.= 0.98) 
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ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร( X = 3.60, S.D.=0.96) การประสานงานภายนอกองค์กร
( X = 3.58,  S.D.= 0.98) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท( X = 3.57, S.D.= 
0.94)  การสนบัสนุนทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ( X = 3.52, S.D.= 0.96) รูปแบบ
ความคิดท่ีถูกต้องร่วมกนั( X = 3.52, S.D.= 1.02) การจดัองค์กรและการประสานงานภายใน
องค์กร( X = 3.50, S.D.= 1.03) ตามล าดบั 

ตารางท่ี 9  คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความมุง่มัน่ทุม่เทตอ่เป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน                                                                                                                    

      (n = 85) 

ข้อ 
ความมุ่งม่ันทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์

ของภาระงาน  
X    S.D. 

ระดับ 

1 
2 
3 
4 
 

 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
มีความคิดริเร่ิมในการท างาน 
มีความมุง่มัน่ทุม่เทในการท างานยากให้ส าเร็จ 
มีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการ
ปฏิบตังิาน 

3.70 
3.65 
3.69 
3.64 

0.87 
0.88 
0.98 
0.99 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.67 0.93 มาก 

จากตารางท่ี 9 การปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ใน
ด้านเป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน(Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.67, S.D.= 0.93)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไป
หาน้อย ดงันี ้ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน ( X = 3.70, S.D.= 0.87) มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทใน
การท างานยากให้ส าเร็จ ( X = 3.69, S.D.= 0.98) มีความคิดริเร่ิมในการท างาน( X = 3.65, 
S.D.= 0.88) มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตัิงาน( X   = 3.64, S.D.=0.99) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านทกัษะของสมาชิกกลุม่และความชดัเจนของบทบาท 

(n = 85) 

ข้อ 
ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจน

ของบทบาท  
X    S.D. 

ระดับ 

1 
 

2 
3 
 

4 
 

มีทกัษะความสามารถท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตังิาน 
มีความเข้าใจในขอบขา่ยภาระงานของตน   
รับรู้เข้าใจความคาดหวงัวา่ตนเองต้อง
ปฏิบตังิานอย่างไร 
ได้รับทราบข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัการ
ปฏิบตังิานของตน 

3.68 
 

3.58 
3.69 

 
3.34 

0.86 
 

0.91 
0.95 

 
1.05 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.57 0.94 มาก 

จากตารางท่ี 10 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท(Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X   
= 3.57 , S.D.= 0.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ในด้านทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท(Y2) อยู่ใน
ระดบัมาก 3 ข้อ  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้รับรู้เข้าใจความ
คาดหวงัว่าตนเองต้องปฏิบตัิงานอย่างไร( X = 3.69, S.D.= 0.95) มีทกัษะความสามารถท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบตังิาน( X = 3.68, S.D.= 0.86) มีความเข้าใจในขอบข่ายภาระงานของตน ( X = 3.58, 
S.D.= 0.91) และอยู่ท่ีระดบัปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการ
ปฏิบตังิานของตน( X = 3.34, S.D.= 1.05) 
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ตารางท่ี 11 คา่มชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านการจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร  

(n = 85) 

ข้อ 
การจัดองค์กรและการประสานงานภายใน

องค์กร  
X    S.D. 

ระดับ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
5 

ได้รับมอบหมายภาระงานท่ีตรงกบัความรู้
ความสามารถ 
สามารถจดักิจกรรมตา่งๆภายในโรงเรียนให้มี
ความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกนั 
สามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเพ่ือการท างาน
ร่วมกนั 
มีสว่นร่วมในการประสานงานภายในองค์กร 
ได้รับการพฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม 

3.76 
 

3.62 
 

3.43 
 

3.36 
3.35 

0.88 
 

1.01 
 

1.05 
 

1.08 
1.16 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.50 1.03 มาก 

จากตารางท่ี 11 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร  (Y3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X =3.50 , S.D.= 1.03)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ในด้านการจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (Y3) 
อยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ได้รับมอบหมาย
ภาระงานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถ( X = 3.76, S.D. = 0.88)  สามารถจดักิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียนให้มีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกนั( X = 3.62,  S.D.= 1.01)  และอยู่ท่ีระดบัปาน
กลาง 3 ข้อ โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือการท างานร่วมกนั( X = 3.43, S.D.= 1.05) มีส่วนร่วมในการประสานงานภายใน
องค์กร( X = 3.36, S.D.= 1.08) ได้รับการพฒันาทกัษะในการท างานเป็นทีม( X = 3.35, S.D.= 
1.16) 
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ตารางท่ี 12  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านการประสานงานภายนอกองค์กร  

(n = 85) 
ข้อ การประสานงานภายนอกองค์กร X    S.D. ระดับ 

1 
 

2 
 

3 
4 
 

การท างานของบคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความ
เช่ือมโยงกบัหนว่ยงานอ่ืนๆในองค์กร 
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ภายนอก
องค์กร 
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
ได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุในการสร้าง
เครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองค์กรภายนอก 

3.47 
 

3.68 
 

3.67 
3.50 

1.01 
 

0.95 
 

0.93 
1.03 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 รวม 3.58 0.98 มาก 

จากตารางท่ี 12 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านการประสานงานภายนอกองค์กร (Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.58 , S.D.= 
0.98)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้านการประสานงานภายนอกองค์กร (Y4) อยู่ในระดบัมาก 3 ข้อ โดย
เรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ภายนอก
องค์กร( X = 3.68, S.D.= 0.95)  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง( X = 3.67, 
S.D.= 0.93)  ได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุในการสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองค์กรภายนอก
( X = 3.50, S.D. = 1.03) และอยู่ท่ีระดบัปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ การท างานของบคุลากรโรงเรียน
สาธิตฯ มีความเช่ือมโยงกบัหนว่ยงานอ่ืนๆในองค์กร( X = 3.47, S.D.= 1.01) 
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ตารางท่ี 13  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านการสนบัสนนุทรัพยากรและการให้ความชว่ยเหลือ  

(n = 85) 

ข้อ 
การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ความ

ช่วยเหลือ 
X    S.D. 

ระดับ 

1 
2 
3 
 
 

ได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิาน 
ได้รับความชว่ยเหลือชีแ้นะในการปฏิบตังิาน 
ผู้บริหารวางแผนการจดัหาทรัพยากรและความ
ชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายนอกเพ่ือการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร 

3.57 
3.51 
3.48 

0.96 
0.94 
0.99 

 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 รวม 3.52 0.96 มาก 

จากตารางท่ี 13 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ (Y5) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 
3.52 , S.D.= 0.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้านการสนบัสนนุทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ (Y5) อยู่ใน
ระดบัมาก 2 ข้อ โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบตัิงาน( X = 3.57, S.D.= 0.96) ได้รับความช่วยเหลือชีแ้นะในการปฏิบตัิงาน( X = 
3.51, S.D.= 0.94) อยู่ท่ีระดบัปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารวางแผนการจดัหาทรัพยากรและ
ความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบตังิานของบคุลากร( X = 3.48, S.D.= 0.96) 
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ตารางท่ี 14  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความร่วมมือ 

(n = 85) 

ข้อ 
ความไว้วางใจ,ความสามัคคี,และความ

ร่วมมือ 
X    S.D. 

ระดับ 

1 
2 
3 
 

4 

มีความรักในภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
มีความรักตอ่หนว่ยงานของตน 
มีความมัน่คงทางอารมณ์และสามารถเป็นส่วน
หนึง่ของทีมงานได้ 
มีความสามคัคีกนั 

3.90 
3.96 
3.50 

 
3.16 

0.90 
0.94 
0.99 

 
1.11 

มาก 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.63 0.98 มาก 

จากตารางท่ี 14 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้าน ความไว้วางใจ,ความสามคัคี,และความร่วมมือ(Y6) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 
3.63 , S.D.= 0.98)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้าน ความไว้วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ(Y6) อยู่ใน
ระดบัมาก 3 ข้อ โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีความรักตอ่หน่วยงาน
ของตน( X = 3.96, S.D.= 0.94) มีความรักในภาระงานท่ีรับผิดชอบ( X = 3.90, S.D.= 0.90)  มี
ความมัน่คงทางอารมณ์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานได้( X = 3.50, S.D.= 0.99) อยู่ท่ี
ระดบัปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ มีความสามคัคีกนั( X = 3.16, S.D.= 1.11)  
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ตารางท่ี 15  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร 

(n = 85) 
ข้อ ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร X    S.D. ระดับ 

1 
2 
 

3 
 

ทกัษะความสามารถสงูในการปฏิบตังิาน 
มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตังิานเป็นอยา่งดี 
มองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกนัขจดั
อปุสรรคในการปฏิบตังิาน 

3.78 
3.57 

 
3.44 

0.84 
0.98 

 
1.06 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.60 0.96 มาก 

จากตารางท่ี 15 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร(Y7) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.60 , S.D.= 
0.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในด้านประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร(Y7) อยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ 
โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ทกัษะความสามารถสงูในการปฏิบตัิงาน
( X = 3.78, S.D.= 0.84) มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี( X = 
3.57, S.D.= 0.98) อยู่ท่ีระดบัปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ มองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกนั
ขจดัอปุสรรคในการปฏิบตังิาน( X = 3.44, S.D.= 1.06)  
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ตารางท่ี 16  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านรูปแบบความคดิท่ีถกูต้องร่วมกนั 

(n = 85) 
ข้อ รูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน X    S.D. ระดับ 

1 
2 
 

3 

มีข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
มีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตังิาน 

3.56 
3.43 

 
3.55 

0.99 
1.06 

 
1.02 

มาก 
ปานกลาง 

 
มาก 

 รวม 3.52 1.02 มาก 

จากตารางท่ี 16 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านรูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน(Y8) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.52 , S.D.= 
1.02)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากร ในด้านรูปแบบความคดิท่ีถกูต้องร่วมกนั(Y8) อยู่ในระดบัมาก 2 ข้อ โดยเรียง
ตามค่ามชัฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้มีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน( X = 
3.56, S.D.= 0.99)  มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตัิงาน( X = 3.55,  S.D. = 1.02) อยู่ท่ีระดบั
ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ มีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระงานไปในทิศทางเดียวกนั( X = 3.43, 
S.D.= 1.06) 
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ตารางท่ี 17  คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ด้านความหลากหลายของสมาชิก 

(n = 85) 
ข้อ ความหลากหลายของสมาชิก X    S.D. ระดับ 

1 
 

2 
3 

มีความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่ง
กนั 
มีทศันคติความเช่ือตอ่การท างานท่ีหลากหลาย 
มีความคิดเป็นของตวัเอง 

4.22 
 

3.96 
4.07 

0.86 
 

1.02 
0.92 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 รวม 3.63 0.98 มาก 

จากตารางท่ี 17 การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ในด้านความหลากหลายของสมาชิก(Y9) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.63, S.D.= 0.98)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิต จากมากไป
หาน้อย ดงันี ้มีความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน( X = 4.22, S.D.= 0.86) มี
ความคิดเป็นของตวัเอง( X = 4.07, S.D.= 0.92) มีทศันคติความเช่ือตอ่การท างานท่ีหลากหลาย
( X = 3.96, S.D.= 1.02) 
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ตอนที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น ากับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ 
เพียร์สนั (Pearson’s product correlation coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 18  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น ากับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของ
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร โดยภาพรวมและรายด้าน  

(n = 85)                                                                                                                               
ตวั
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 
รวม
Ytot  

X1 .661** .638** .712** .473** .657** .634** .678** .681** .499** .742** 
X2 .612** .573** .640** .441** .590** .643** .662** .645** .564** .706** 
X3 .545** .532** .606** .477** .528** .642** .573** .614** .412** .650** 
X4 .575** .587** .676** .370** .509** .618** .674** .637** .503** .677** 
X5 .583** .623** .622** .480** .589** .669** .640** .653** .483** .703** 
รวม 
Xtot  

.697** .689** .760** .522** .674** .746** .755** .754** .483** .703** 

**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากตารางท่ี 18  พบวา่ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร
(Xtot) กบัการปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(Ytot)  ในภาพรวม
มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก (rxy=.703) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของคณุลกัษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(Xtot) กบัการ
ปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร แตล่ะด้าน พบว่า คณุลกัษณะ
ผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร(Xtot) กบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร(Ytot) มี
ความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสดุ(rxy=.760) และคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร(Xtot) กับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้าน
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ความหลากหลายของสมาชิก(Y9)  มีความสมัพันธ์กันน้อยท่ีสุด(rxy=.483) ทัง้นีต้วัแปรทุกตวัมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

ตอนที่  5  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ผลสรุปจากสนทนากลุม่(focus group discussion) ซึง่ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 
ท่าน ได้แก่ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ หวัหน้าส านกังาน อาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานสอน 
และเจ้าหน้าท่ี เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่าแนวทางการพฒันาการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ควรให้ความส าคญักับการ
จดัการองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.ด้านความสามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการท างานร่วมกัน  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่ ผู้บริหารควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการประสานงานและ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการท างานร่วมกัน โดยให้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบตังิานสงูเป็นพ่ีเลีย้งคอยให้ค าแนะน าบคุลากรรุ่นใหมเ่พ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยน าระบบการนิเทศการศึกษาหรือ
ระบบการบริหารทรัพยากรมนษุย์เข้ามาชว่ยเหลือ 

2.ด้านการมีส่วนร่วมในการประสานงานภายในองค์กร  
 ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัยวุฒิท่ี
แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความเกรงใจต่อผู้ อาวุโส บุคลากรรุ่นใหม่จึงไม่ค่อยกล้าแสดงออกทาง
ความคดิเห็นถึงการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน จงึท าให้ผลการปฏิบตังิานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ผู้ บริหารควรสร้างกระบวนการ การปฏิบัติงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานภายในองค์กรโดยจดัให้มีการประชมุกลุม่ใหญ่และกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ทัง้นีบุ้คลากรควรร่วมกันระดมความคิดเห็น อภิปราย แล้วน า
ข้อตกลง ข้อสรุปไปปฏิบตัิงาน เพ่ือเกิดให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายขององค์กร 

3.ด้านการได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิานเป็นทีม  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นวา่ บคุลากรมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นี ้

เพราะบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่เพิ่งเข้ามาปฏิบตัิงานได้ไม่นาน ผู้บริหารควรน าระบบการ
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นิเทศการศึกษาและระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วยเหลืออย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้
บุคลากรท่ีเพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากผู้ เช่ียวชาญทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความความช านาญและเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานมากขึน้และ
น าไปพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานตาม
เป้าหมายขององค์กร 

4.ด้านการได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการปฏิบัตงิานของตน  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการประเมิลผลการปฏิบตัิงาน ยังขาดความชดัเจน

และไม่เป็นปัจจบุนั จึงท าให้บคุลากรได้รับข้อมลูย้อนกลับเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของตนล่าช้า ซึ่ง
ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้ บริหารควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ชว่ยเหลือบคุลากรโดยเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารและมีการปรับข้อมลูอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้บคุลากร
ได้รับข้อมลูย้อนกลบัและน าไปปรับปรุง แก้ไขตนเองในการพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ
ทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนัมากขึน้ 

5.ด้านการท างานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความ
เช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆในองค์กร  

ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรยังขาดการประสานงานและความเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืนๆภายในองค์กร จึงท าให้การปฏิบตัิงานขาดความคล่องตวัรวมถึงผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายงานท่ีวางไว้ จึงท าให้การประสานงานภายในและภายนอกองค์กรขาด
ประสิทธิภาพ ดงันัน้  ผู้บริหารควรจดักิจกรรมเพ่ือให้หน่วยงานตา่งๆในองค์กรมีปฏิสมัพนัธ์กันให้
มากขึน้ เพ่ือความสะดวกและความคล่องตัวในการติดต่อส่ือสารการขอความช่วยเหลือจาก
หนว่ยงานตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกในการปฏิบตังิานของบคุลากร 

6.ด้านผู้บริหารวางแผนการจัดหาทรัพยากรและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อการปฏิบัตงิานของบุคลากร  

ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ยัง
ขาดการประสานงานกันในระดบัของผู้บริหาร จึงส่งผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรและความ
คล่องตวัในการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารควรวางแผนการจดัหาทรัพยากรและขอความช่วยเหลือจาก
หนว่ยงานภายนอกองค์กรเพ่ือให้การปฏิบตังิานของบคุลากร เกิดความคล่องตวัและมีทรัพยากรใน
การปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสมและเพียงพอตอ่การจดักิจกรรมในแตล่ะโครงการ 

7.ด้านมีความสามัคคีกัน  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรยังขาดการปฏิสัมพันธ์กันในการปฏิบตัิงาน ซึ่ง

ส่งผลต่อความสามคัคีในการปฏิบตัิงานโดยตรง เพราะต่างฝ่ายต่างคิด ต่างฝ่ายต่างท า จึงท าให้
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เกิดการปฏิบตังิานตามทิศทางและความสามารถของตนเองเป็นหลกั  ผู้บริหารควรจดัให้มีกิจกรรม
ท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานร่วมกันอยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรคุ้นเคยกันใน
การปฏิบตัิงานมากขึน้ โดยปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความส าคญัของกันและกันในการปฏิบตัิงานว่า
บคุลากรทกุคนในองค์กรมีความส าคญัเทา่เทียมกนัไมมี่บคุคลใดบคุคลหนึง่ส าคญัไปกวา่กนั 

8.ด้านการมองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกันขจัดอุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิาน  

ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีความหลากหลายทางความคิดและทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานท่ีแตกตา่งกันจึงมกัจะมีแนวทางการคิดและการปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกนั  ผู้บริหารควร
สง่เสริมและปลกูฝังให้บคุลากรมองโลกในแง่ดีและคิดบวกเม่ือเกิดปัญหาหรืออปุสรรค ควรแนะน า
วา่ปัญหาและอปุสรรคสามารถแก้ไขได้ถ้าเรามีความร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบตัิงาน โดยการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้เข้ามาชว่ย 

9.ด้านมีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระงานไปในทศิทางเดียวกัน   
ผู้ เช่ียวชาญมีความคดิเห็นว่า บคุลากรมีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระงานของตนเอง 

แตย่งัขาดความเช่ือมโยงด้านความรู้ความเข้าใจกบับุคคลอ่ืน ท าให้การปฏิบตัิงานขาดการบรูณา
การ ดงันัน้ จึงท าให้เข้าใจในบทบาทและภาระงานไม่ชดัเจน ผู้บริหารควรส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานของบุคลากรโดยจดักิจกรรมท่ีสามารถสร้างความ
เข้าใจให้กบับคุลากรไปในทิศทางเดียวกนั 

 
ข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ 
1. ผู้บริหารควรจดัการประชมุ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบับุคลากรในการปฏิบตัิงาน สร้าง

ความเข้าใจ วฒันธรรมขององค์กรในการปฏิบตังิานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
2. ผู้บริหารควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความเสียสละ มีความรักความผูกพนักับองค์กร โดย

ให้ยดึมัน่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตวั 
3. ผู้บริหารควรสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของโรงเรียนเพ่ือให้มี

ความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน และพร้อมท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและสนบัสนนุบคุลากรท่านอ่ืน
ทนัทีเม่ือต้องการความชว่ยเหลือ 

4. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ และมีศกัยภาพเตม็ท่ีเพ่ือการพฒันาองค์กรให้บรรลตุามเป้าประสงค์ขององค์กร 

5. ผู้บริหารสร้างข้อตกลงร่วมกนัในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้บคุลากรได้ปฏิบตัิงานตามความ
ถนดัและความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง 
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6. ผู้บริหาร ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามความ
ถนดัและความสนใจเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอยา่งแท้จริงในการปฏิบตังิาน 

7. ผู้บริหาร ควรสร้างความสามคัคี ความเช่ือใจและไว้วางใจ ให้กบับคุลากรเพ่ือให้มีความ
ร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบตัิงาน โดยให้ทกุหน่วยงานในองค์กรจดักิจกรรมท่ีสามารถบรูณาการ
กนัเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนั  

8. ผู้บริหารสร้างความสมัพันธ์ให้กับบุคลากรในการประสานงานกันภายในองค์กรให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการองค์กรและได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 
1) คณุลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การปฏิบตัิงานเป็นทีม
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  3) ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น ากับ
การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 4) แนวทางการ
พฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยใช้บุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบัคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศลิปากรตามแนวคดิของนอร์ทเฮาส์ (Northouse) และการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวคิดของยุคล์ (Yukl) มีค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 
เท่ากบั .985 ผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามฉบบัสมบณูณ์คืนมา 85 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 98.83 น ามา
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิต ิคือ คา่ร้อยละ(%) คา่มชัฌิมเลขคณิต( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) และ 
การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) จากการสนทนากลุม่ (focus group) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของ

บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ผลของการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้
1.  คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ความฉลาดเฉลียว ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความมุ่งมัน่ ความซ่ือสตัย์ และการเข้าสงัคม
ตามล าดบั 

2. การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงตามคา่มชัฌิม
เลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี ้ความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายและกลยทุธ์ของภาระงาน ความ
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ไว้วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ ความหลากหลายของสมาชิก ประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพขององค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของ
บทบาท การสนบัสนุนทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ รูปแบบความคิดท่ีถกูต้องร่วมกนั การ
จดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ตามล าดบั 

3. คณุลกัษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกับการปฏิบตัิงาน
เป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาร้ายด้าน พบว่า การจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กรมี
ความสมัพธ์ักนัมากท่ีสดุ และความหลากหลายของสมาชิกมีความสมัพนัธ์กนัน้อยท่ีสดุ 

4. ผลการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสนทนากลุ่ม ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั
และมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ดงันี ้ผู้บริหารควรจดัการประชมุ อบรม สมันา เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในการปฏิบตัิงาน สร้างความเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ปลกูฝังความเสียสละบคุลากรของโรงเรียนให้เกิดความรักความผกูพนัธ์กบัองค์กร 
โดยให้ยดึมัน่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน สร้างแรงจงูใจ สร้างขวญัและก าลงัใจให้
บคุลากรของโรงเรียนเพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน และพร้อมท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ
และสนบัสนนุบคุลากรทา่นอ่ืนทนัทีเม่ือต้องการความช่วยเหลือ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาส
ให้บคุลากรแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีศกัยภาพเต็มท่ีเพ่ือการพฒันาองค์กรให้บรรลตุาม
เป้าประสงค์ขององค์กร สร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบตัิงานตาม
ความถนดัและความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง สนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตามความถนดัและความสนใจเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอยา่งแท้จริงในการปฏิบตัิงาน 
สร้างความสามคัคี ความเช่ือใจและไว้วางใจ ให้กบับคุลากร เพ่ือให้มีความร่วมมือร่วมใจกนัในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรจัดกิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการกัน  เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความสมัพนัธ์ให้กับบุคลากรในการประสานงานกันภายใน
องค์กรให้มีสว่นร่วมในการจดัการองค์กรและได้รับการพฒันาทกัษะในการปฏิบตัิงานเป็นทีมอย่าง
เต็มศักยภาพ ผู้ บริหารควรสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือ  ชีแ้นะการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร และร่วมกนัพฒันาทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิงาน พยายามปลกูฝัง
ให้บคุลากรมองโลกในแง่ดี เรียนรู้และเข้าใจภาระงานของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัองค์กร 
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานร่วมกัน เน่ืองจากบุคลากรของโรงเรียนเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความหลากหลายของสมาชิก มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความรู้
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ความสามารถและทศันคติท่ีแตกตา่งกนั ควรเพิ่มเร่ืองการประสานงานและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพ่ือการท างานร่วมกัน โดยให้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสูงเป็นพ่ีเลีย้งคอยให้
ค าแนะน า แก่บุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ และปฏิสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานให้เป็นน า้
หนึ่งใจเดียวกัน มีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั สร้างความเข้าใจในขอบข่ายและภาระงานของตนให้ชดัเจน
ในบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบตังิาน มีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตังิาน 
 

การอภปิรายผล 
 

จากการวิจยัสามารถน ามาอภิปรายผลดงันี ้
1. จากผลการศึกษาการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากรโร งเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร  อยู่ในระดบัมากทกุด้าน  ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นบุคคลท่ีส าคญัตอ่การน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ  และต้องการผู้น าในอุดมคติท่ีมีวิสัยทัศน์  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มี
ความเสียสละ เพ่ือส่วนรวม  ดงันัน้  บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมี
พืน้ฐานด้านความรู้  มีวิสยัทศัน์ มีความฉลาดเฉลียว มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความมุ่งมัน่ และมี
การเข้าสงัคม มีความสามารถในการกระตุ้นให้บคุคลากรในองค์การได้ใช้ศกัยภาพของตนในการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สร้างสมัพนัธภาพทัง้ภายในและภายนอกองค์การ มีการ
ส่ือสารกับผู้ อ่ืนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และมีการจดัการความรู้เพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพ่ือน ามาถ่ายทอด
องค์ความรู้กับผู้ เรียน สิ่งนีจ้ึงมีความส าคัญท าให้ในหนึ่งปีการศึกษา บุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศลิปากรต้องเข้ารับการอบรมทางด้านการศกึษา 20 ชัว่โมงตอ่ปี เพ่ือพฒันาตนเองอยู่
เสมอ จึงท าให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ มีความฉลาดเฉลียว มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง มีความมุง่มัน่ ในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ   

โดยคณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีมีคา่เฉล่ียมชัฌิม
เลขคณิตมากท่ีสุด คือ ความฉลาดเฉลียว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั จึงท า
ให้บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร มีความรู้ มีการใช้ไหวพริบ สติปัญญาคิดวิเคราะห์ 
พิจารณาเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงานและสามารถใช้
ภาษาในการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกับผู้ อ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนอร์ทเฮาส์ 
(Northouse) ความฉลาดเฉลียวเป็นคุณลักษณะผู้ น าท่ีมีคุณค่าและความส าคัญต่อองค์กร  
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นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุภาวดี ค าเกลีย้ง พบว่า คุณลักษณะผู้บริหาร คือ มี
สติปัญญา บุคลิกภาพ ความเก่ียวข้องในงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนาภรณ์ อุ่นบ้าน 
พบวา่ ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารมีความส าคญัตอ่บคุลากรและองค์กร 
 2. จากผลการวิจยัพบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศลิปากร อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะ 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร สว่นใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมากกว่า 6 
ปีขึน้ไป จงึสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิผล มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายของภาระงาน 
มีความไว้วางใจ มีความสามคัคี มีความร่วมมือ มีการประสานงานภายในองค์กร มีการสนบัสนนุ
ทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ และมีรูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวความคิดการปฏิบัติงานเป็นทีมของยุคล์ (Yukl) ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อ
เป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชดัเจนของบทบาท การจดั
องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทรัพยากรและการ
สนบัสนนุ ความไว้วางใจ ความสามคัคี และความร่วมมือ ประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร 
รูปแบบความคิดท่ีถูกต้องร่วมกัน ความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ ปองป
รัชญ์ บือราแง ศึกษาเก่ียวกับการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในองค์การ ผลของ
การวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิก เช่น อายุ ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมีผลต่อการท างานเป็นทีม และยัง มีผลต่อการสร้างบรรยากาศ
องค์กร ดงันี ้การสร้างความสามคัคี ความร่วมมือ การไว้วางใจกนัในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของภาระงานท่ีวางไว้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เรณู เชือ้สะอาด พบว่า พนกังานครู
สว่นใหญ่ได้ท างานเป็นทีมบอ่ยครัง้ท าให้มีการไว้ใจซึ่งกนัและกนั การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไข
ความขดัแย้ง การยอมรับฉันทามติและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการ
พฒันาโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สคริปเนอร์และ
คณะ (Scribner and others) เอมเมอริค และ เบนนิคมีเจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) 
พบวา่ การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีผลตอ่การปฏิบตัิงานโดยตรง เช่น การ
ส่ือสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน ความสมัพนัธ์ในการท างาน เพ่ือให้เกิดคณุค่าในการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะผู้ น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
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ของการวิจัยท่ีตัง้ไว้ว่า คุณลักษณะผู้ น ากับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กัน อาจเป็นเพราะบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการขององค์กร 
สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรมีความฉลาด
เฉลียว มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีการยึดมั่น มีความซ่ือสัตย์และมีการเข้าสังคมท่ีดีในการ
ปฏิบตังิาน รวมทัง้มีการปฏิบตังิานเป็นทีมท่ีดีในการปฏิบตังิาน มีความมุ่งมัน่ทุ่มเทตอ่เป้าหมายใน
การปฏิบตัิงาน มีทกัษะความสามาถของสมาชิกท่ีหลากหลายและมีความชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี
ในการปฏิบตัิงาน มีการจดัองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอก
องค์กร มีทรัพยากรและการสนบัสนนุท่ีเหมาะสม มีความไว้ของสมาชิกวางใจ มีความสามคัคี และ
มีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและศกัยภาพขององค์กร มีรูปแบบความคิดท่ี
ถูกต้องร่วมกันและมีความหลากหลาย ประกอบกับการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร บุคลากรต้องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบตัิงาน การมี
ปฏิสมัพนัธ์และผลส าเร็จจากการปฏิบตัิงานสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการ
ปฏิบตังิานเป็นทีม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของนอร์ทเฮาส์ (Northouse) ท่ีพบว่า คณุลกัษณะตา่งๆ
ท่ีถกูเสนอส าหรับบคุคลท่ีเป็นผู้น าต้อยึดถือและต้องพฒันาเพ่ือจะเป็นท่ียอมรับแก่บคุคลอ่ืนๆและ
สอดคล้องกับแนวคิดของยคุล์(Yukl) ท่ีพบว่า การปฏิบตัิงานเป็นทีม คือ การท างานของสมาชิกท่ี
มากกว่า 1 คน โดยท่ีสมาชิกทกุคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรก็ต้องยอมรับร่วมกนั มี
การวางแผนการท างานร่วมกนั การท างานเป็นทีมมีความส าคญัในทกุองค์กร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ของงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกเป็นอย่างดี  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คณุลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(Xtot) มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านการจดัองค์กรและการ
ประสานงานภายในองค์กร(Ytot) มีความสมัพนัธ์กันมากท่ีสุด .760 (rxy=.760) แสดงว่า บุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรต้องการก าหนดคณุลกัษณะผู้น าและขอบเขตการจดัองค์กร
และการประสานงานภายในองค์กรท่ีจะต้องปฏิบตัิอย่างชัดเจน โดยใช้วิธีท่ีหลากหลายในการ
ส่ือสารกระตุ้นในเกิดความเข้าใจตรงกนัในการปฏิบตัิงาน ท าให้บคุลากรเกิดความรู้สึกว่างานของ
ตนเองมีความส าคญัและมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของสภุาวดี ค า
เกลีย้ง พบว่า คุณลักษณะผู้ บริหาร คือ มีสติปัญญา บุคลิกภาพ ความเก่ียวข้องในงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเก่ียวกับการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการ
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สร้างบรรยากาศในองค์การ ผลของการวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของ
สมาชิก เช่น อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมีผลต่อการท างานเป็นทีม 
และยงัมีผลตอ่การสร้างบรรยากาศองค์กร ดงันี ้การสร้างความสามคัคี ความร่วมมือ การไว้วางใจ
กนัในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของภาระงานท่ีวางไว้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เรณู เชือ้สะอาด พบว่า พนกังานครูส่วนใหญ่ได้ท างานเป็นทีมบอ่ยครัง้ท าให้มีการไว้ใจซึ่งกนัและ
กัน การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขัดแย้ง การยอมรับฉันทามติและประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สคริปเนอร์และคณะ (Scribner and others) เอมเมอริค และ เบนนิคมี
เจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) พบว่า การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
มีผลตอ่การปฏิบตังิานโดยตรง เชน่ การส่ือสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน ความสมัพนัธ์ใน
การท างาน เพ่ือให้เกิดคณุคา่ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.จากผลการวิเคราะห์เนือ้หาจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในการหา 
แนวทางการพฒันาการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ผล
ดงันี ้
 ผู้บริหารควรจัดการประชุม อบรม สัมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบตัิงาน สร้างความเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ปลูกฝังความเสียสละบุคลากรของโรงเรียนให้เกิดความรักความผูกพนัธ์กับองค์กร โดยให้ยึดมัน่
ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน สร้างแรงจงูใจ สร้างขวญัและก าลงัใจให้บคุลากรของ
โรงเรียนเพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตังิาน และพร้อมท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือและสนบัสนนุ
บุคลากรท่านอ่ืนทนัทีเม่ือต้องการความช่วยเหลือ รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความคดิเห็นอยา่งอิสระ และมีศกัยภาพเตม็ท่ีเพ่ือการพฒันาองค์กรให้บรรลตุามเป้าประสงค์
ขององคก์ร สร้างข้อตกลงร่วมกนัในการปฏิบตังิานเพื่อให้บคุลากรได้ปฏิบตัิงานตามความถนดัและ
ความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง สนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามความถนดั
และความสนใจเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริงในการปฏิบตัิงาน สร้างความ
สามคัคี ความเช่ือใจและไว้วางใจ ให้กบับคุลากร เพ่ือให้มีความร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบตัิงาน 
โดยให้ทกุหนว่ยงานในองค์กรจดักิจกรรมท่ีสามารถบรูณาการกนั เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึง่กนัและกนั สร้างความสมัพนัธ์ให้กบับคุลากรในการประสานงานกนัภายในองค์กรให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการองค์กรและได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างเต็มศักยภาพ
ผู้ บริหารควรสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือ  ชีแ้นะการปฏิบัติงานของ
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บุคลากร และร่วมกันพฒันาทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิงาน พยายามปลูกฝังให้บุคลากร
มองโลกในแง่ดี เรียนรู้และเข้าใจภาระงานของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัองค์กร สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานร่วมกนั เน่ืองจากบุคลากรของโรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร มีความหลากหลายของสมาชิก มีความคิดเป็นของตวัเอง มีความรู้ความสามารถและ
ทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ควรเพิ่มเร่ืองการประสานงานและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการท างาน
ร่วมกัน โดยให้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสูงเป็นพ่ีเลีย้งคอยให้ค าแนะน า  แก่
บคุลากรรุ่นใหมเ่พ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ และปฏิสมัพนัธ์ในการปฏิบตัิงานให้เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั 
มีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ยอมรับฟังความ
คดิเห็นซึง่กนัและกนั สร้างความเข้าใจในขอบข่ายและภาระงานของตนให้ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี
ในการปฏิบตังิาน มีสว่นร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และวิธีการ  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของสภุา
วดี ค าเกลีย้ง พบว่า คณุลกัษณะผู้บริหาร คือ มีสติปัญญา บคุลิกภาพ ความเก่ียวข้องในงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเก่ียวกับการท างานเป็นทีมท่ีมีผลต่อการ
สร้างบรรยากาศในองค์การ ผลของการวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของ
สมาชิก เช่น อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานมีผลต่อการท างานเป็นทีม 
และยงัมีผลตอ่การสร้างบรรยากาศองค์กร ดงันี ้การสร้างความสามคัคี ความร่วมมือ การไว้วางใจ
กนัในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของภาระงานท่ีวางไว้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
เรณู เชือ้สะอาด พบว่า พนกังานครูส่วนใหญ่ได้ท างานเป็นทีมบอ่ยครัง้ท าให้มีการไว้ใจซึ่งกนัและ
กัน การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขัดแย้ง การยอมรับฉันทามติและประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือขอความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สคริปเนอร์และคณะ (Scribner and others) เอมเมอริค และ เบนนิคมี
เจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) พบว่า การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
มีผลตอ่การปฏิบตังิานโดยตรง เชน่ การส่ือสารสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน ความสมัพนัธ์ใน
การท างาน เพ่ือให้เกิดคณุคา่ในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเร่ือง คณุลกัษณะผู้น ากบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้คุณลักษณะผู้น ากับการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อนัจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหนว่ยงานนัน้ๆ  และเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 1.ผู้บริหารควรจดัให้มีการประชมุ เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสาร และสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของภาระงานในการปฏิบตังิาน 
 2.ผู้บริหารควรจดัอบรมสมัมนาให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1.ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผู้น ากบัการปฏิบตัิงานเป็นทีมของบุคลากรใน

สถานศกึษาอ่ืน 
2.ศึกษาคุณลักษณะผู้ น าท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสา ธิต

มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

และ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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(content validity) จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชยั 
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5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สคุนธ์ มณีรัตน์  

ต าแหน่ง อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

คณุวฒุิ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ทดลองเคร่ืองมือ 

1. โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสาตร์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

คุณลักษณะผู้น ากับการปฏิบัตงิานเป็นทีมของบุคลากร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชีแ้จง 
1.แบบสอบถามฉบบันีป้ระกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 ข้อค าถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข้อค าถามเก่ียวกับคณุลกัษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศลิปากร 
 ตอนท่ี 3 ข้อค าถามเก่ียวกบัการปฏิบตังิานเป็นทีมของบคุลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศลิปากร 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
  1) ผู้บริหารสถานศกึษา 

2) ครู อาจารย์ 
3) บคุลากรสายงานสนบัสนนุการสอนโรงเรียนสาธิตฯ  

 3. โปรดใส่เคร่ืองหมาย  หน้าค าตอบท่ีท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบ
ค าถามทุกข้อ โดยแบบสอบถามฉบบันีใ้ช้ส าหรับการวิจยัเท่านัน้ การตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบตอ่ท่านแตอ่ย่างใดและข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ตอ่การวิจยัครัง้นี ้
 4. เม่ือท่านให้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของ
ทา่น เพ่ือรวบรวมสง่คืนผู้วิจยั 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
ชว่ยให้การด าเนินงานวิจยันีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยดี 

นายบญุเพชร พึง่ย้อย 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ภาควิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกบัสถานภาพของทา่น 
 
ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

   ชาย                                       หญิง 
2. อายุเกิน ( 6 เดือน นับเป็น 1 ปี ) 

 ต ่ากวา่ 30 ปี                             31 – 40 ปี                                
 41 – 50 ปี                                51 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี                    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  ปริญญาโท                               ปริญญาเอก 

4. สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
  สาขาเก่ียวกบัการศกึษา 
  สาขาอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ ........................................ 

5. ต าแหน่งในปัจจุบัน 
 ผู้อ านวยการ                              รองผู้อ านวยการ 
 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้        ครู อาจารย์ 
 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุ 

6. ประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่ง (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
  น้อยกวา่  1  ปี              1 - 3 ปี 
  4 - 6  ปี                        มากกว่า  6  ปี 
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ตอนที่  2  ข้อค าถามเก่ียวกับคุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 หมายถงึ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
2 หมายถงึ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรอยู่ในระดบัน้อย 
3 หมายถงึ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรอยู่ในระดบัปานกลาง 
4 หมายถงึ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรอยู่ในระดบัมาก 
5 หมายถงึ คณุลกัษณะผู้น าของบคุลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อ คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ความฉลาดเฉลียว 

1 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความฉลาด ไหวพริบดีและมี
สติปัญญาดี 

     

2 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ สามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณา
เหตกุารณ์และแก้ไขปัญหาได้ 

     

3 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร      

4 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจกบัผู้อื่นได้ 

     

5 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ
รอบตวั 

     

6 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

ความเชื่อม่ันในตนเอง 

7 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความมัน่ใจในความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 

     

8 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสามารถในการตดัสินใจ      
9 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีวิสยัทศัน์และมีอดุมการณ์      

10 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง      
11 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีจิตใจมุง่มัน่ในการปฏิบตัิงาน      
12 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ ยดึมัน่ในประโยชน์สว่นรวม      
13 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความหนกัแน่น ไมเ่ช่ือข่าวสารง่ายๆ      

14 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความมั่นใจและมีความเช่ือในการ
กระท าของตน 
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ข้อ คุณลักษณะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ความมุ่งม่ัน 
15 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความต้องการปฏิบตัิงานให้ส าเร็จ      

16 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความขยัน อดทน อุทิศเวลาให้กับ
งาน 

     

17 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความมุง่มัน่ ไมย่อมแพ้ตอ่อปุสรรค      

18 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความเสมอต้น เสมอปลายในการ
ท างาน 

     

19 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีแรงบนัดาลใจในการท างาน      
20 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ ยดึเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน      
ความซ่ือสัตย์ 

21 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความซื่อสตัย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และ
องค์กร 

     

22 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความน่าเช่ือถือ ไว้วางใจได้      

23 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ยึดหลักการปฏิบัติท่ีดี มีคุณธรรม 
ศีลธรรม 

     

24 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเอง 

     

25 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างเพ่ือสร้างแรง
บนัดาลใจและความน่าเช่ือถือ 

     

26 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความศรัทธาและซื่อสตัย์ตอ่อาชีพ
ครู 

     

การเข้าสังคม 

27 บคุลากร มีมนษุยสมัพนัธ์ ความเป็นมิตร  และเป็นกนัเอง      

28 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสภุาพออ่นน้อม      

28 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ พดูจาสภุาพ ออ่นโยน      

30 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น      

31 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผู้อื่น      

32 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือ 
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ตอนที่  3 ข้อค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1 หมายถงึ การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
2 หมายถงึ การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรอยู่ในระดบัน้อย 
3 หมายถงึ การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรอยู่ในระดบัปานกลาง 
4 หมายถงึ การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรอยู่ในระดบัมาก 
5 หมายถงึ การปฏิบตัิงานเป็นทีมของบคุลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อ การปฏบิัตงิานเป็นทมีของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ความมุ่งม่ันทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน 
1 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน      
2 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความคิดริเร่ิมในการท างาน      

3 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความมุง่มัน่ทุ่มเทในการท างานยาก
ให้ส าเร็จ 

     

4 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
และวิธีการปฏิบตัิงาน 

     

ทกัษะของสมาชกิกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท 

5 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีทกัษะความสามารถท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

6 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความเข้าใจในขอบข่ายภาระงาน
ของตน   

     

7 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ รับรู้เข้าใจความคาดหวังว่าตนเอง
ต้องปฏิบตัิงานอย่างไร 

     

8 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลบัเก่ียวกับ
การปฏิบตัิงานของตน 
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ข้อ การปฏบิัตงิานเป็นทมีของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 

การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร 

9 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับมอบหมายภาระงานท่ีตรงกับ
ความรู้ความสามารถ 

     

10 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ สามารถจัดกิจกรรมต่างๆภายใน
โรงเรียนให้มีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกนั 

     

11 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
การท างานร่วมกนั 

     

12 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีสว่นร่วมในการประสานงานภายใน
องค์กร 

     

13 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพฒันาทกัษะในการท างาน
เป็นทีม 

     

การประสานงานภายนอกองค์กร 

14 
การท างานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานอื่นๆในองค์กร 

     

15 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น 
ภายนอกองค์กร 

     

16 
บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานอื่นๆ
ท่ีเก่ียวข้อง 

     

17 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัองค์กรภายนอก 

     

การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือ 

18 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

19 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับความช่วยเหลือชีแ้นะในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

20 
ผู้บริหารวางแผนการจัดหาทรัพยากรและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
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ข้อ การปฏบิัตงิานเป็นทมีของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ 
ความคดิเหน็ 

1 2 3 4 5 
ความไว้วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ 
21 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความรักในภาระงานท่ีรับผิดชอบ      
22 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความรักตอ่หน่วยงานของตน      

23 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความมั่นคงทางอารมณ์และ
สามารถเป็นสว่นหนึง่ของทีมงานได้ 

     

24 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสามคัคีกนั      

ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร 

25 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีทักษะ ความสามารถสูงในการ
ปฏิบตัิงาน 

     

26 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี 

     

27 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มองโลกในแง่ดีและมีความพยายาม
ร่วมกนัขจดัอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน 

     

รูปแบบความคดิที่ถูกต้องร่วมกัน 

28 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงาน 

     

29 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสามารถรับรู้และเข้าใจภาระ
งานไปในทิศทางเดียวกนั 

     

30 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบตัิงาน      

ความหลากหลายของสมาชกิ 

31 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีความสามารถและความเช่ียวชาญ
ท่ีแตกตา่งกนั 

     

32 
บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ มีทัศนคติความเช่ือต่อการท างานท่ี
หลากหลาย 

     

33 บคุลากรโรงเรียนสาธิตฯมีความคิดเป็นของตวัเอง      
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ภาคผนวก ง 

ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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RELIABLITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 30  N of Items = 65  Alpha = .985 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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รายช่ือผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 1. นางก่ิงกาญจน์  หลิมวาณิชย์ 

 2. นางสาวสมบรูณ์  ใจเท่ียง 

 3. นางองัคณา  ค้าทวี 

 4. นางสาวอรกานต์ เพชรคุ้ม 

 5. นางสาวอรอษุา ปณุยบนุณะ 

 6. นางสาวศศกิานต์ ศริิมนัตระกลู 

 7. นายนพดล  ศริิทรัพย์ 
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