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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
บทนา
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับมนุษย์ เพราะเป็ นกระบวนการสร้ าง
ความเจริ ญ พัฒนาศักยภาพทัง้ ด้ านคุณลักษณะผู้นา การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม การสร้ างความคิด
เจตคติ ความสามารถ และความรั บผิดชอบให้ แก่ม นุษย์ รั ฐ จึง ต้ องใช้ กระบวนการศึกษา เป็ น
เครื่ องมื อในการพัฒนาคุณ ภาพของประชาชน เพื่ อให้ ประชาชนรู้ จักพัฒ นาตนเอง ครอบครั ว
สังคมและประเทศชาติ คุณภาพชีวิตซึ่งเป็ นมิติขององค์รวมจากปั จจัยในทุกๆด้ าน ที่จะต้ องได้ รับ
การเอาใจใส่โดยทัดเทียมกัน ทังความอยู
้
่ดีกินดี จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิเสมอภาคทาง
การศึกษา การเมือง ความยุติธรรมในทางกฎหมาย สุขภาพอนามัยในสภาวะแวดล้ อมที่ปราศจาก
มลพิษ การศึกษาที่สร้ างคุณธรรมจริยธรรม สิ่งเหล่านี ้ ได้ กลายเป็ นหัวใจของทิศทางที่เปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนา ด้ วยมิติแห่งคุณภาพชีวิตนีเ้ ท่านัน้ ที่จะช่วยประคับประคองให้ การพัฒนาเป็ นไป
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน โดยแสดงออก ด้ วยผลสาเร็ จจากการพัฒนาคุณภาพของ “ผู้บริ หาร” ให้
เป็ นผู้สมบูรณ์พร้ อมทังกาย
้
ใจ ศีลธรรมและปั ญญา พร้ อมทังความสามารถในการปฏิ
้
บตั ิงานเป็ น
ทีม การสร้ างสรรค์สงั คม การสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ การสร้ างสังคมด้ วยความสมานฉันท์และ
ความเอื ้ออาทรต่อกัน1 ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด พระราชวรมุนี ได้ ให้ ความหมายไว้ อย่างชัดเจนไว้
ว่า “การพัฒ นาคนให้ เ ป็ นมนุษ ย์ ที่ ส มบูร ณ์ นั่น แหละเป็ นเนื อ้ เป็ นตัว เป็ นความหมายที่ แ ท้ ข อง
การศึกษา”2 ต้ องฝึ กฝนอบรมให้ เป็ นคนที่ดี ให้ เป็ นคนที่ได้ รับการฝึ กฝนอย่างดีแล้ วเป็ นคนที่เรี ยกได้
ว่า Educated man คือเป็ นคนที่มีการศึกษา ต้ องพยายามหาทางว่าทาอย่างไรจะสอนให้ เป็ นคนมี
การศึกษาที่แท้ จริ ง ให้ เป็ นคนที่ได้ มีการฝึ กอบรมพัฒนาแล้ วทังทางร่
้
างกาย ทางสังคม ทางจิตใจ
้
องตรงกันนัน้
และสติปัญญา3 จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ความหมายของปรัชญาการศึกษา นันสอดคล้
คือความเจริ ญงอกงาม (Growth) นันเป็
้ นการพัฒนามนุษย์ให้ เป็ นพลเมืองที่สมบูรณ์ของโลก และ
1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2545-2559
(กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิ ค, 2555), คานา.
2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาของพระธรรม
ปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), เข้ าถึงเมื่อ 1 สิงหาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก www.mcu.ac.th
3
พระพรหมคุณ าภรณ์ , กระแสธรรมเพื่ อ ชี วิ ต และสั ง คม (กรุ ง เทพฯ: ส านัก พิ ม พ์
ธรรมสภา, 2550), 218.
1

2

พลเมื องที่ มี ความรู้ ความสามารถอันสมบูรณ์ ก็จ ะหันหน้ าเข้ าหากัน เพื่ อสร้ างสัง คมให้ มี ความ
งดงาม ก่อให้ เกิดการพัฒนาทางสังคมที่ยงั่ ยืน สภาพการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมทางด้ านการศึกษา และ
สังคมในยุคโลกาภิวตั น์ นัน้ กาลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมยุคโลก “สังคมฐานความรู้ ” (Knowledge
Based Society) “สู่ยคุ หลังสังคมฐานความรู้ ” (Post Knowledge Based Society)4 นโยบายด้ าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มุ่ง มั่นพัฒ นาสัง คมไทยให้ เป็ นสัง คมแห่ง การเรี ยนรู้ อันเป็ น
เงื่อนไขไปสูร่ ะบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ คนไทยทังปวงได้
้
รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้ เรี ยนรู้และ
ฝึ กอบรมได้ ตลอดชีวิตและมีปัญญาเป็ นทุนไว้ สร้ างงานและสร้ างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้ าง
ชาติ สร้ างคนและสร้ างงาน โดยพัฒนาระบบทางการศึกษาและเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ คนไทยทัง้ ในเมื องและชนบท โดยยึดหลักการผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางหลักการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 5 โดยอยู่บนพื ้นฐานของการจัด
การศึกษาที่ มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
หมายถึ ง สถานศึก ษาที่ มี จุด มุ่ ง หมาย และเป้ าหมายอย่ า งชัด เจน มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ 6 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ยังต้ องการบุคลากรที่มีคณ
ุ ลักษณะผู้นาที่มีความรู้ความสามารถโดยมีลกั ษณะของการปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีมเพื่อนาพาองค์กรให้ ไปสูเ่ ป้าหมายตามวิสยั ทัศน์ที่วางไว้

อุดมศักดิ์ กุลครอง และประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์ , “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับความ
รับผิ ดชอบต่อสังคมของผู้บริ หารสถานศึกษา”,วารสารการบริ หารการศึก ษา มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร 1,ที่ 2 (มกราคม-มิถนุ ายน 2554): 249-258.
5
สัน ติ หอมทวี โ ชค และนพดล เจนอักษร, “ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงกับ การใช้
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 61.
4

3

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การศึก ษามี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งมาก เพราะเป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ทัง้ ชี วิ ต เมื่ อ
กล่าวถึงโดยภาพร่วม ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่
พ้ นจากสิ่งต่อไปนี ้ คือ คน หมายถึง ผู้บริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากรฝ่ ายสนับสนุน นักเรี ยน และ
ผู้ปกครอง โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปรี ยบ
เหมือนภาควิชาหนึง่ ในคณะศึกษาศาสตร์ ซึง่ จะต้ องมีการสรรหาผู้อานวยการโรงเรี ยนจากบุคลากร
้ คลากรของโรงเรี ยนทุก
ของโรงเรี ยนด้ วยวิธีการสรรหาและใช้ การหยัง่ เสียงในการเลือกตัง้ 7 ดังนันบุ
คนจึงมี สิทธิ์ ที่จะได้ ขึ ้นเป็ นผู้บริ หารได้ อย่างเท่าเทียมกัน ความร่ วมมือและคุณลักษณะผู้นาของ
บุค ลากรจึง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการผลัก ดัน ไปสู่ก ารปฏิ บัติง านเป็ นที ม และการร่ ว มมื อกันในการ
ปฏิ บตั ิงานให้ บรรลุตามปรั ชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิ จที่ โรงเรี ยนได้ ตงั ้ ปณิธ านไว้ ให้ สาเร็ จตาม
เป้าหมายและยังจะช่วยให้ ข้อมูลต่างๆ กระจายไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยตอบสนองความต้ องการ
ของบุค ลากรในการปฏิ บัติ ง าน นอกจากนี บ้ ุค ลากรต้ อ งมี ค วามรู้ ทัก ษะความสามารถและ
คุณ ลัก ษณะผู้น าต่า งๆที่ จ าเป็ นต่อ การปฏิ บัติง านแล้ ว ยัง ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจและการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ ว่าบุคลากรของโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
กระบวนการดาเนินงานของโรงเรี ยนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็ น
ผู้จดั การเรี ยนรู้และเป็ นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ กบั เด็กนักเรี ยนโดยตรง คุณลักษณะผู้นา
ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีความสาคัญมากในการทางานร่ วมกันเป็ น
ที ม เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นโรงเรี ย นให้ บ รรลุเ ป้ าหมายตามที่ ตัง้ ไว้ สถานศึก ษาก็ ต้ อ งการบุค ลากรที่ มี
คุณลักษณะผู้นาเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของสถานศึกษานันๆให้
้
เป็ นที่ยอมรับจากผู้เรี ยนและผู้ปกครองโดยถูกคาดหวังจากสังคมว่ามีบทบาทสาคัญในการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ8 คุณลักษณะผู้นาต้ องครอบคลุมในหลายมิติ คือ ผู้นาต้ องมองกว้ าง คิด
ไกล ใฝ่ สูง มองกว้ างคือ มองให้ ร้ ูทวั่ รู้ทนั เพื่อปรับตัว ปรับองค์กรให้ เข้ ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
มีสว่ นร่วมเกื ้อหนุนกัน เพื่อไม่ให้ ถคู รอบงาหรื อล้ าหลัง คิดไกล คือ คิดในเชิงเหตุปัจจัยทังสาวไปข้
้
าง
หลัง สืบไปข้ างหน้ า โยงเหตุปัจจัยที่เป็ นมาจากอดีตประสานให้ เข้ ากับปั จจุบนั แล้ วหยัง่ เห็นอนาคต
สามารถวางแผนเตรี ยมการเพื่ออนาคตให้ บรรลุจุดหมาย ใฝ่ สูง คือ ใฝ่ ปรารถนาจุดหมายที่ดีงาม
7
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สูงส่ง ได้ แก่ ความดีงามของชีวิตและประโยชน์สขุ ของสังคม มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างสรรค์งานที่ดี
เยี่ยม ซึง่ เป็ นประโยชน์มากที่สดุ 9
ปั ญหาของการวิจัย
คุณลักษณะผู้นา เป็ นกุญแจสู่ความสาเร็ จของทุกองค์กร การศึกษาเรื่ องคุณลักษณะของ
ผู้นาจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และจะทาให้ ทุกองค์กรต่างๆ แสวงหาบุคลที่มีคณ
ุ ลักษณะของ
ผู้น าที่ จ ะน าพาองค์ ก รนัน้ ๆ ไปสู่ ค วามส าเร็ จ คุณ ลัก ษณะผู้น าจะมี ม ากหรื อ น้ อ ยขึ น้ อยู่กั บ
ประสบการณ์และการฝึ กฝนของแต่ละบุคคล องค์กรต่างๆจึงต้ องการบุคลากรที่มีคณ
ุ ลักษณะผู้นา
เพื่ อ เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และมี ป ระโยชน์ สามารถพั ฒ นาให้ องค์ ก รของตนมี ค วาม
เจริ ญก้ าวหน้ าได้ จากข้ อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของผู้บริ หารพบว่า ผู้บริ หารยังไม่ให้ ความสาคัญในประเด็นต่างๆ
ต่อไปนี ้ 1) การจัดประชุมสถานศึกษาเพื่อสร้ างความเข้ าใจและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 2)
การนิเทศการเรี ยนการสอน และผลการบันทึกการนิเทศอย่างเป็ นระบบ 3) การจัดการเรี ยนการ
สอนของทุกกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือของทุกกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นที่
เหมาะสมและเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ 4) กลไกลการส่งเสริ มความร่ วมมือกับชุมชน 5) การส่งเสริ มให้
บุคลากร เรี ยนรู้ การทาวิจัยเพื่ อนาไปใช้ ในการพัฒนา 10 และผลการศึกษารายงานการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสองโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของผู้สอนพบว่าขาดความ
ร่วมมือในการบูรณาการจัดการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุ่มสาระ จากที่กล่าว
ข้ างต้ น แสดงว่าบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีปัญหากับเรื่ องของคุณลักษณะ
ผู้นาและการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม 11 จากการสัมภาษณ์บคุ ลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
พบว่า ปั ญ หาด้ านคุณ ลัก ษณะของผู้นาและการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ดัง นี ้ 1) การปฏิ บัติง านของ
บุคลากรยังมีข้อการปรับปรุงในเรื่ องของการประสานงานในการปฏิบตั ิงาน 2) แต่ละกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้และหน่วยงานสนับสนุนยังมีข้อปรับปรุงเรื่ องการประสานงานในการปฏิบตั ิงาน 3) บุคลากร
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รุ่นใหม่ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเกรงใจผู้อาวุโสจึงทาให้ ไม่เป็ นตัวของตัวเองและไม่กล้ าที่
จะตัดสินใจเองในการปฏิบตั ิงานเนื่องจากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานยังน้ อยทาให้ เกิดความ
กังวลในการตัดสินใจ 4) บุคลากรอาวุโสบางท่านยังไม่ไว้ วางใจบุคลากรรุ่นใหม่ๆในการปฏิบตั ิงาน
5) เนื่องจากเป็ นองค์กรที่มีอิสระทางความคิดและการปฏิบตั งิ านจึงทาให้ เกิดความหลากหลายทาง
ความคิดของสมาชิกในการปฏิบตั ิงาน 12 บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมายเป็ น
อย่า งดี กล้ า คิด กล้ า แสดงออกทางความคิด เห็น เนื่ องจากวัย วุฒิ อ ยู่ในระดับใกล้ เ คีย งกัน มี
คุณ ลัก ษณะผู้นาที่ ส ามารถปฏิ บัติง านเป็ นที ม กับบุค ลากรอื่ นได้ ดี มี ความกระตือรื อร้ นในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมาย แต่ก็มี ข้อปรั บปรุ ง เรื่ องของประสบการณ์ ในการทางาน เนื่องจาก
บุค ลากรบางท่า นเพิ่ ง จบการศึก ษามาใหม่ๆ ยัง มี ข้ อ ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งความรู้ ความเข้ า ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน บุคลากรมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกันเนื่องจากบรรยากาศในองค์กรเป็ นกันเองอยู่กันแบบ
ครอบครัว13 บุคลากรให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นองค์กรขนาดเล็ก
จึงทาให้ ดแู ลทัว่ ถึง ทังบุ
้ คลากรยังมีคณ
ุ ลักษณะผู้นามีความกล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นและลงมือ
ในการปฏิบตั งิ าน มีการประชุมวางแผนในการทางานอย่างเป็ นระบบแต่ในบางครัง้ ก็มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันบ้ างเนื่องจากประสบการณ์ในปฏิบตั ิงานยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร 14 ใน
ฐานะที่ผ้ วู ิจยั เป็ นบุคลากรของโรงเรี ยน จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ องคุณลักษณะผู้นา
และการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่ อนาไปสู่การ
ปรั บปรุ ง ผลักดัน ให้ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลัย ศิลปากรได้ พัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ ดีขึน้
บุคลากรมีความพึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงได้
ด าเนิ น การวิ จัย เรื่ อ งคุณ ลัก ษณะผู้น ากับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
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13
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัย และประถมศึก ษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร จัง หวัด นครปฐม, 11
ธันวาคม 2556.
14
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ ฝ่ ายบริ หาร โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับปฐมวัย) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม, 11 ธันวาคม 2556.
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ผู้วิจยั จึงกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1.เพื่อทราบคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.เพื่อทราบการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
3.เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
4.เพื่ อ ทราบแนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้ อคาถามของการวิจัย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยั กาหนดข้ อคาถามของการวิจยั ดังนี ้
1.คุณลักษณะผู้นาบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับใด
2.การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับใด
3.ความสัม พั น ธ์ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ากั บ การปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุ ค ลากรโรงเรี ย น
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับใด
4.แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็ นอย่างไร
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาหาคาตอบ ผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานของการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1.คุณ ลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับปาน
กลาง
2.การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในระดับปาน
กลาง
3.คุณ ลักษณะผู้นากับการปฏิบัติง านเป็ นทีม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีความสัมพันธ์กนั
4.แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีพหุวิธี
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ขอบข่ ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย
โรงเรี ยนเป็ นองค์กรหนึ่งในระบบสังคม จากแนวคิดเชิงระบบ (System approach)ของ
แคทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn)15 มีความสัมพันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมภายนอก ประกอบด้ วย 1)
ปั จ จัย น าเข้ า (input) ได้ แ ก่ บุค ลากร คุณ ลัก ษณะผู้น า งบประมาณ และทรั พ ยากรอื่ น ๆ 2)
กระบวนการ (process) ได้ แก่ การบริ หารงานและการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม การจัดการเรี ยนการสอน
และการนิเทศ 3) ผลผลิต (output) ได้ แก่ คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพของผู้เรี ยน คุณภาพของ
บุคลากร ความพึงพอใจที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันและยังมีปัจจัยที่เป็ นสภาพแวดล้ อม (context)
อื่นๆ ซึ่งมีอิทธิ พลต่อคุณภาพในสถานศึกษาทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม โดยผ่านกระบวนการของ
องค์กรจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ของบุคลากรในองค์กร ที่ต้องแสดงคุณลักษณะผู้นาหลายๆ ด้ านมาใช้
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้ ผ้ รู ่วมงานสามารถปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
คุณลักษณะผู้นาต้ องใช้ ความสามารถในการบริหารให้ เป็ นที่ประจักษ์ โดยแสดงออกทางพฤติกรรม
ความเป็ นผู้นา ด้ วยการชักนาให้ สมาชิกในองค์กรปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ 16 มีนกั วิชาการผู้เชี่ยวชาญ ได้ ให้ แนวคิดไว้ หลายแนวคิดด้ วยกัน เช่น นอร์ ท
เฮ้ าส์ (Northouse) พบว่าคุณลักษณะผู้นาที่สาคัญมีดงั นี ้ ความฉลาดเฉลียว (intelligence) ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่ (determination) ความซื่อสัตย์ (integrity) และการ
เข้ าสังคม(sociability)17 สต๊ อกดิล(Stogdill) กาหนดคุณลักษณะของผู้นาไว้ ดงั นี ้ ความฉลาด
เฉลียว การตื่นตัว ความเข้ าใจลึกซึ ้ง ความรับผิดชอบ ความคิดริ เริ่ ม ยืนกราน,ยึดมัน่ ความมัน่ ใจ
และการเข้ าสังคม18 เคริ กแพททริ กและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ได้ กาหนดคุณลักษณะของ
ผู้ น า ไว้ ดัง นี ้ แรงผลั ก ดั น ความปรารถนาที่ จ ะน า ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ง ใจ ความมั่ น ใจ

15

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd
ed, (New York: John Wiley & Son, 1978), 20.
16
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การประกันคุณภาพการศึกษา
เล่ ม 5 การตรวจสอบคุณภาพและปรั บปรุ งโรงเรี ยน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว,
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 และความรู้เกี่ยวกับหน้ าที่ (knowledge of the business)19
ในประเด็นของการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ยุคล์ (Yukl) มีแนวคิดว่าการปฏิบัติงานเป็ นทีม สามารถ
จ าแนกได้ 9 องค์ ประกอบ ดัง นี ้ ความมุ่ง มั่น ทุ่ม เทต่อเป้ าหมายและกลยุทธ์ ข องภาระงาน
(commitment to task objectives and strategies) ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของ
บทบาท(member skills and role clarity) องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร(internal
organization and coordination) ความประสานงานภายนอกองค์กร(external coordination)
ทรัพยากรและการสนับสนุน (resources and political support) ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี
,และร่วมมือ(mutual trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและศักยภาพของ
องค์กร(collective efficacy and potency) รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน (accurate, shared
mental models)ความหลากหลายของสมาชิ ก(member diversity)20 แฮคแมนและวอลตัน
(Hackman and Walton) ได้ เสนอแนวคิดการทางานกลุ่ม ดังนี ้ โปร่งใสและทางานอย่างมีทิศทาง
สถานการณ์ที่เป็ นไปได้ สภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ ง การฝึ กที่มีความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรทางวัตถุ
ที่เพียงพอ 21 ลาร์ สนั และลาฟาสโต (Larson and LaFasto) ได้ เสนอแนวคิดการทางานกลุ่ม ดังนี ้
คือ ความชัดเจนและยกระดับเป้าหมาย โครงสร้ างที่เน้ นผลงาน สมาชิกที่มีความสามารถ ความ
ทุ่มเท, ร่ วมกัน บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่ วม มาตรฐานความเป็ นเลิศ ภาวะผู้นา ความ
สนับสนุนจากภายนอก22 สุเมธ งามกนก เสนอว่า ทีมงานคือกลุ่มบุคคลที่มาทางานร่ วมกันมีการ
ประสานบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็ จของงานการ
ทางานเป็ นทีมต้ องอาศัยปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันในการสื่อสาร การประสานงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการทางานเป็ นกลุม่ 23 นาเสนอเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้
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
สุเ มธ งามกนก, “การสร้ างที ม ,” วารสารศึ ก ษาศาสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 19, 1 (ตุลาคม 2550-มกราคม 2551): 31.
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บริบท (Context)
-สภาพทางเศรษฐกิจ
-สภาพสังคม
-สภาพภูมิศาสตร์

ปั จจัยนาเข้ า (Input)

กระบวนการ (Process)

- บุคลากร

การบริ หาร

คุณลักษณะผู้นา

การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม

- งบประมาณ
- ทรัพยากรอื่นๆ

- การจัดการเรี ยนการสอน
- การนิเทศ

ผลผลิต (Output)
-

คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพของผู้เรี ยน
คุณภาพของบุคลากร
ความพึงพอใจ

ผลย้ อนกลับ (Feedback)
แผนภูมิที่1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจยั
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed.
( New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
- กระบวนการเรีกยนการสอน
: สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ
ษาแห่งชาติ , การประกันคุณภาพการศึกษา
- กระบวนการนิ
เทศ ยน, (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุ สภาลาดพร้ าว,
เล่ ม 5 การตรวจสอบคุณภาพและปรั
บปรุ งโรงเรี
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.
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ขอบเขตของการวิจัย
จากขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจยั ดังกล่าว เพื่อให้ การวิจยั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ผู้วิ จัยศึก ษาคุณ ลัก ษณะผู้นากับ การทางานเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร จึงได้ กาหนดขอบเขตของการวิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาตามแนวคิดและทฤษฎี ของ
นอร์ ท เฮ้ าส์ (Northouse) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น า ที่ ส าคัญ มี ดัง นี ้ ความฉลาดเฉลี ย ว
(intelligence)ความเชื่อมัน่ ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่ (determination) ความซื่อสัตย์
(integrity) และการเข้ าสังคม(sociability)24 และศึกษาการทางานเป็ นที มของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามแนวคิดและทฤษฎีของยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดการปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีมดังนี ้ ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ ของภาระงาน(commitment to task
objectives and strategies) ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท (member skills
and role clarity) การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (internal organization and
coordination) การประสานงานภายนอกองค์กร (external coordination) ทรัพยากรและการ
สนับสนุน (resources and political support) ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และร่วมมือ (mutual
trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร (collective
efficacy and potency) รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน (accurate, shared mental models)
ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity)25 นาเสนอเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้

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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การปฏิบตั งิ านเป็ นทีม(Ytot)

คุณลักษณะผู้นา (X tot)
1. ความฉลาดเฉลียว
2. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
3. การยึดมัน่
4. ความซื่อสัตย์
5 การเข้ าสังคม

1. ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทต่อเป้าหมายและกล
ยุทธ์ของภาระงาน
2. ทักษะของสมาชิกกลุม่ และความชัดเจน
ของบทบาท
3.การจัดองค์กรและการประสานงาน
ภายในองค์กร
4.การประสานงานภายนอกองค์กร
5.ทรัพยากรและการสนับสนุน
6.ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความ
ร่วมมือ
7.ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร
8.รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน
9.ความหลากหลายของสมาชิก

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจยั
ที่มา : 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.
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
เพื่ อให้ เ ข้ าใจตรงกันในความหมายของคาศัพท์ ที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงกาหนด
นิยามศัพท์เฉพาะต่างๆดังต่อไปนี ้
คุณลักษณะผู้นา หมายถึง ลักษณะประจาตัวที่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ของบุคคลที่
เป็ นผู้นาที่จะนาพาองค์กรนัน้ ๆ ไปสู่ความสาเร็ จ ประกอบด้ วย 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง 3) การยึดมัน่ 4) ความซื่อสัตย์ และ5) การเข้ าสังคม
การปฏิบัติงานเป็ นทีม หมายถึง การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพื่อทาให้ เป้าหมาย
สาเร็ จ ตามนโยบายและแผนงานที่องค์การวางไว้ โดยมีองค์ประกอบ 1) ความมุ่งมั่นทุ่ม เทต่อ
เป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน 2) ทักษะของสมาชิกกลุม่ และความชัดเจนของบทบาท 3) การ
จัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร 4) ความประสานงานภายนอกองค์กร 5) ทรัพยากร
และการสนับ สนุน 6) ความไว้ ว างใจ,ความสามัค คี , และความร่ ว มมื อ 7) ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ศักยภาพขององค์กร 8) รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน 9) ความหลากหลายของสมาชิก
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หมายถึ ง บุค คลที่ ไ ด้ รั บ การด ารง
ตาแหน่งหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายในโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน กรรมการบริ หารโรงเรี ยน คณาจารย์ และเจ้ าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้ านต่างๆ
เช่น ธุ ร การ การเงิ น บุค คล พัส ดุ บรรณารั ก ษ์ เจ้ า หน้ า ที่ โสตศึกษา เป็ นต้ น โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร เป็ นหน่ว ยงานเที ย บเท่า ภาควิ ช าในคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากร นอกจากการมีบทบาทในการสนับสนุน เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และฝึ กประสบการณ์ การสอน
การวิจยั ให้ กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ตามแนวทางทฤษฎี
การศึกษาและการสาธิ ตแล้ วยังต้ องบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนสาธิ ต เพื่ อให้
เกิดผลตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร เป็ นหน่วยงานที่จดั การศึกษาและเป็ นแหล่งแสวงหาความรู้ใน
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จากการนาเสนอความเป็ นมา ความสาคัญของปั ญหา วัตถุประสงค์ของการวิจยั และตัว
แปรที่ใช้ ในการศึกษาบทที่ 1 ในบทนี ้จะกล่าวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี และแนวคิดของนักการศึกษา
นักวิชาการ และนักวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะผู้นาและการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องโดยมีรายละเอียดดังนี ้
คุณลักษณะผู้นา
คุณลักษณะผู้นา หมายถึง คุณลักษณะที่ดีที่มีอยู่ในตัวของผู้นา สามารถเรี ยนรู้ สัง่ สม
ประสบการณ์ ฝึ กฝน พัฒนาตนให้ เป็ นผู้นาที่ ดีได้ กิจ กรรมของกลุ่ม ต่างๆจะส าเร็ จ ได้ หรื อไม่
เพียงไร ย่อมขึ ้นอยู่กับผู้นาเป็ นส่วนใหญ่ คุณลักษณะผู้นาจึงมีส่วนเอือ้ อานวยให้ กลุ่มสามารถ
ดาเนินงานของกลุ่มไปสู่จุหมายปลายทางได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผล แต่ก็นับว่า
เป็ นการยากที่จะชี ้ชัดลงไปว่าคุณลักษณะผู้นาที่ดีเป็ นอย่างไร แต่ก็มีนกั วิชาการด้ านพฤติกรรมได้
ให้ ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาที่ประสบความสาเร็ จไว้ แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยเป็ นแนว
ทางการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็ นผู้นาที่ดี ดังที่ สมชาย เทพแสง กล่าวว่า ลักษณะที่จาเป็ นของ
ผู้นาจะต้ องมีร่างกายและประสาทสมบูรณ์ มีมิตรไมตรี มีความเที่ยงธรรมและมีความรอบรู้ และ
ประสบการณ์ 1 สอดคล้ องกับสุธี สุทธิ สมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์ ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะ
ผู้นาที่ดีไว้ ดงั นี ้ 1) มีความเชื่อมัน่ และเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น 2) มีความรอบรู้
ความสามารถในงานที่ ต นเองมี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 3) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม และสนับ สนุน ให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความคิดริเริ่ มด้ วย 4) มีความเสียสละ 5) มีความกระตือรื อร้ นและเข้ าสังคมได้ ดี
6 ) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต 7) มีความกล้ าหาญในการตัดสินใจ 8) มีความสมานไมตรี และสร้ าง
สามัคคีธรรมกับผู้ร่วมงาน 9) มีดลุ ยพินิจมัน่ คงและรอบครอบ 10) มีความจงรักภักดีต่องานและ
ผู้ร่วมงาน 11) มีความกล้ ารับผิดชอบและยอมรับว่ามีพนั ธะต่อหน้ าที่ 12) มีประสบการณ์ในการ
ปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้ าแบบต่างๆ มาแล้ ว 13) มีบุคลิกภาพเข้ ม แข็ง เด็ดเดี่ยว 14) มี

1

สมชาย เทพแสง, ผู้นาคุณภาพ หัวใจสาคัญในการสร้ างคุณภาพการศึกษา, เข้ าถึง
เ มื่ 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
13
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เหตุผล ยอมรับความจริ ง 15) มีความตื่นตัว ค้ นหาความรู้ ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 16) มี
ความยุตธิ รรม2
มีนกั ทฤษฎีได้ กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นาที่ดีที่ทาให้ ผ้ ูนามีอิทธิพลเหลือผู้ร่วมงาน หรื อมี
บทบาทมากว่าบุคคลในกลุ่ม จนสามารถนาพาองค์การหรื อหน่วยงานบรรลุความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายได้ ไว้ ดงั นี ้
บาร์ นาร์ ด(Barnard) กล่าวว่า คุณลักษณะที่ดีของผู้นาคือ 1) ความมีชีวิตชีวาและความ
อดทน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ 3) ความสามารถในการจูงใจคน 4) ความรับผิดชอบ 5)
ความฉลาดและมีไหวพริบ3
สต๊ อกดิล(Stogdill) กาหนดคุณลักษณะที่ดีของผู้นาไว้ ดงั นี ้ 1) ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา
2) ภูมิหลัง มีการศึกษาดี สถานภาพทางสังคมดี 3) สติปัญญาฉลาด ตัดสินใจดี มีความสามารถใน
การติดต่อ สื่อสาร 4) บุคลิกภาพ มี ความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ มีความเชื่ อมั่นในตนเอง 5)
ความสัมพันธ์กบั งาน โดยมีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน 6) ลักษณะทางสังคม มีเกียรติและ
ร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีศกั ดิศ์ รี 4
สเตดท์(Stedt) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นาที่จาเป็ นคือ 1) ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ทางาน 2) เป็ นที่พึ่งพาและช่วยเหลือคนอื่นได้ 3) กล้ าคิด กล้ าทา 4) มีความรับผิดชอบ 5) มี
ความสามารถในการแบ่งงานให้ ผ้ รู ่วมงาน 6) มีวินยั ในตนเอง 7) มีความคิดรวบยอด 8) มีมนุษย์
สัมพันธ์ 9) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 10) แข็งแรงและมีสขุ ภาพดี 11) มีสติปัญญาดี
12) มีความสามารถในการจัดระบบงาน 13) มีความสามารถในการตัดสินใจ5

2

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษณ์, หลักการบริหารเบือ้ งต้ น, พิมพ์ครัง้ ที่ 16
(กรุงเทพ : ประชาชน, 2549), 60-61.
3
Chester 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.

15

เซอร์ จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า ผู้นาที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องมีลกั ษณะดังนี ้ 1) สิ่งที่
ต้ องรู้มาก่อน 2) การมองการณ์ไกล 3) มีหลักการ 4) หลักในการทางาน 5) หลักการปกครอง 6)
ความมุง่ ประสงค์ 7) การวางแผน 8) ความยืนหยัด 9) การบริหารคน 10) มีความรักองค์การ6
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี กล่าวว่า ลักษณะของผู้นาที่มีความสามารถพิเศษ มีดงั ต่อไปนี ้ 1) เป็ นผู้มี
วิสยั ทัศน์ 2) เป็ นผู้มีความสามารถด้ านทักษะการสื่อสาร 3) เป็ นผู้ที่มีความสามารถก่อให้ เกิด
ความไว้ วางใจ 4) เป็ นผู้ที่สามารถทาให้ สมาชิกของกลุ่มรู้สึกว่าเขามีความสามารถ 5) เป็ นผู้ที่มี
พลังและมุง่ ที่จะให้ การปฏิบตั บิ รรลุผล 6) เป็ นผู้ที่มีการแสดงอารมณ์ได้ อย่างเหมาะสมและมีความ
เอื ้ออาทรหรื อ ให้ ความอบอุ่นกับผู้อื่น 7) เป็ นผู้ที่ชอบที่จะเสี่ยง 8) เป็ นผู้ที่ใช้ กลยุทธ์ ใหม่ที่มี
ลักษณะโดดเด่น(ไม่ทาตามแบบดังเดิ
้ ม) 9) เป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกภาพที่ส่งเสริ มตนเอง 10) เป็ นผู้ที่
พยายามที่จะมีความขัดแย้ งภายในให้ น้อยที่สุด จากนิยามของคาว่าคุณลักษณะผู้นา สรุ ปได้ ว่า
คุณลักษณะผู้นา หมายถึง ศักยภาพทางความรู้หรื อทักษะ ที่ช่วยให้ ผ้ นู าปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จ และ
คุณลักษณะของผู้นาคือสิ่งต่างๆ ในตัวผู้นา ทัง้ ที่มีมาแต่กาเนิด และที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ได้ แก่
ความรู้ทวั่ ไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสยั ภาพพจน์ที่มีตนเอง บทบาททางสังคม หรื อความชานาญงาน
เฉพาะของผู้นา ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จได้ ผลดีเยี่ยม7
ความหมายของผู้นา
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า ผู้นา คือ บุคคลที่สามารถใช้ อานาจโดยไม่มีการบังคับ กระตุ้น
คนอื่นให้ ทางานอย่างเต็มที่จนประสบความสาเร็จตามต้ องการ8
สุพ านี สฤษฏ์ ว านิ ช กล่ า วว่ า ผู้ น าในยุค ปั จ จุบัน มี รู ป แบบของความเป็ นผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงที่ น าความเจริ ญ ก้ าวหน้ ามาสู่ อ งค์ ก าร ผู้ น าขององค์ ก ารหลายแห่ ง ที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ล้ วนแต่มี ความเป็ นผู้นาเชิง กลยุทธ์ ทั ง้ สิ น้ ความเป็ นผู้นาเชิง กลยุท ธ์ เริ่ ม จากการมี

6

Thomas J. Sergiovanni, Leadership for the Schoolhouse: How is it different? :
Why is it important? San Francisco : Jossey-Bass, 1996.
7
รังสรรค์ ประเสริฐศรี , ภาวะผู้นา, (กรงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2550), 54-55.
8
เสนาะ ติ เ ยาว์ , หลั ก การบริ ห าร, พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 2 (กรุ ง เทพฯ
: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544), 183.

16

คุณสมบัติสาคัญ คือ เป็ นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล และนาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ น
ผลสาเร็จตามขันตอนต่
้
างๆ9
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นา
ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะผู้นา (Trait Theory) ได้ แนวทางมาจากทฤษฎีบคุ คลที่ยิ่งใหญ่ (Great
Man Theory) ในสมัยกรี กและโรมัน ซึ่งเชื่อว่าความเป็ นผู้นาในบุคคลจะติดตัวมาแต่กาเนิดและไม่
สามารถจะเรี ยนรู้หรื อเสริ มสร้ างภายหลังได้ จึงได้ เกิดแนวคิดว่า ผู้ นาต้ องมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษกว่า
คนอื่น10 ผู้นามีหน้ าที่หลักในการบริ หารงานต่างๆ ของหน่วยงานให้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้นาที่จะบริ หารงานให้ ป ระสบความสาเร็ จได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจาเป็ นต้ องมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมสาหรับการที่จะเป็ นผู้นาอย่างครบถ้ วน ทังนี
้ ้ได้ มีผ้ เู สนอทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นาที่จะเอื ้อต่อการบริหารงานของผู้นาไว้ อย่างหลากหลายดังนี ้
บาร์ นาร์ ด (Barnard) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีของผู้นาไว้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and undulation) ความมีชีวิตชีวา หมายถึง
ความแคล่วคล่องว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอที่จะรับสถานการณ์ทกุ ชนิด ปรับตัวได้ และร่าเริ งแจ่มใสอยู่
เสมอ ความทนทาน คื อ ความสามารถในการท างานต่อ เนื่ อ งกัน ได้ โดยไม่ ต้ อ งหยุด พัก เป็ น
เวลานาน ทนต่อความลาบากเจ็บช ้าได้ โดยไม่ปริ ปากบ่น หรื อแสดงอาการท้ อแท้ ให้ ผ้ ใู ดพบเห็น
ส่วนความมีชีวิตชีวา ความคล่องตัว ว่องไว แจ่มใส ร่ าเริ ง ทาให้ ผ้ นู ามีเสน่ห์ถกู ใจคน ความอดทน
ทาให้ ผ้ นู ามีโอกาสหาประสบการณ์ได้ มาก เรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลาโดยไม่หยุดยัง้ ทาให้ เป็ นคนทันโลก
ทันเหตุการณ์ และทาให้ ได้ รับความสาเร็ จในงานได้ ง่าย เพราะงานบางอย่างไม่อาจหยุดชะงักหรื อ
ทิ ้งระยะให้ พกั ผ่อนได้ ความร่วมมือของบุคคลากรอื่นขึ ้นอยู่กบั ความเอาจริ งเอาจังของผู้นาในการ
ทางานด้ วยเหมือนกัน ดังนันความทนทานจึ
้
งจาเป็ น
2. ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) ผู้นาที่ดีต้องตัดสินใจเร็ วและเต็มใจ
เสมอที่จะเป็ นผู้ตดั สินใจด้ วยตนเองในเมื่อปั ญหาใดๆ เกิดขึ ้น การรู้ จกั ตัดสินใจเป็ นลักษณะหนึ่ง
ของความเชื่อมัน่ ในตนเอง ถ้ าผู้นามีความเชื่อมัน่ ใจตนเองก็จะตัดสินใจได้ ดี การตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง
รวดเร็ วทาให้ การแก้ ปัญหาต่างๆ กระทาได้ โดยทันท่วงที ความล่าช้ าไม่ว่าจะเป็ นเชิงตอบรับเห็น

9

สุพ านี สฤษฏ์ วานิช , การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี , พิม พ์ครั ง้ ที่ 4
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550), 463-465.
10
F.F, Organization (New York : McGraw-Hill,1985), 480.
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ด้ วย หรื อ ปฏิเสธไม่เห็นด้ วย อาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่งาน และอาจทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิหรื อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชายุง่ ยากใจ
3. ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถนี ้ ถ้ าผู้นาขาดเสียแล้ ว
แม้ จะมีความสามารถอย่างอื่นมากเพียงใดก็ตาม ยากที่จะบริ หารคนจานวนมากๆ ได้ ยากที่จะ
ทางานให้ สาเร็จ เพราะคนของหน่วยงานจะดาเนินไปได้ โดยได้ รับความร่วมมือจากคนหมู่มาก ผู้นา
ที่สามารถชักจูงใจคนนี ้ หมายถึง ความสามารถในการสนทนา ความเป็ นนักพูด สามารถแสดง
ปาฐกถาในที่ ส าธารณะ ความสามารถในการเขี ย นบทความ การวางตัว ให้ ผู้ อื่ น เลื่ อ มใส
ความสามารถจับจุดสนใจของบุคคลอื่นได้ รู้จกั เอาใจคนถูกจังหวะโดยไม่เสียงานและรู้จกั ขัดในสิ่ง
ที่ควร นอกจากนี ้ยังต้ องเป็ นที่สามารถใช้ ภาษาได้ ดี ผู้อื่นเข้ าใจง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความสุ จริ ต
ใจของตนเองออกมาให้ คนอื่นเห็นได้ ชดั
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ (responsibility) หมายถึ ง สภาพของอารมณ์ ข องบุ ค คลที่ มี
ความรู้ สึกเสียใจ ไม่พอใจ เมื่อไม่ได้ ทาในสิ่งอันควรทา หรื อไม่ได้ ละเว้ นในสิ่งที่ควรละเว้ น เป็ น
ความรู้สึกด้ วยตนเองว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรมและคุ ณธรรมตามสภาพสังคมที่บุคคล
เป็ นสมาชิกอยู่ ผู้นาที่ดีย่อมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเมื่อรับหน้ าที่ได้ มาแล้ ว จะ
บากบั่นท าหน้ า ที่ ใ ห้ ดี ที่สุด โดยไม่ท อดทิง้ แม้ แต่จ ะมี อุปสรรคบางประการมาเกี่ ยวข้ อ ง ความ
รับผิดชอบเป็ นลักษณะที่จาเป็ นสาหรับผู้นาทุกคน
5. ความฉลาดมีไหวพริ บ (intellectual capacity) สมองเฉี ยบแหลม เต็มไปด้ วยความ
รู้ทนั โลก ทันเหตุการณ์ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่สดุ สาหรับผู้นาทุกประเภท ความฉลาด มีไหวพริ บ จะมีได้
ก็ตอ่ เมื่อผู้นาเป็ นคนดี มีความรู้ดี รู้งาน รู้นโยบาย และวัตถุประสงค์ของงานแจ่มชัด รู้กระบวนการ
วิธีการบริหารงาน มีความสามารถในการวินิจฉัยสัง่ การ เป็ นคนพหูสตู ร คือ รอบรู้และสนใจในเรื่ อง
ต่างๆ รอบด้ าน มีความคิดริ เริ่ ม และที่สาคัญที่สุด คือร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์สมบูรณ์ เพราะ
ร่างกายอ่อนแอ จิตใจอ่อนแอ อารมณ์ไม่มนั่ คง ไม่ว่าจะมีระดับสมองหรื อเชาว์ปัญญาสูงเพียงใด
การใช้ สมองและเชาว์ปัญญาย่อมบกพร่องผิดพลาดได้ เสมอ11
แชคส์ (Sachs) ได้ กล่าวไว้ ว่า ลักษณะผู้นาที่ดีต้องประกอบด้ วย 1) มีความเข้ าใจตนเอง
2) ยอมรับฟั งและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 3) มีความเข้ าใจใจสถานการณ์ของผู้ร่วมงาน 4)

11

Chester I. Barnard, The Functions of the Executive(Cambridge,Massachusetts
: Harvard University Press, 1968), 21-22.

18

มี ความคิด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ 5) สามารถน าความคิดของผู้ร่ วมงานไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
หน่วยงาน12
สต๊ อกดิลล์ (Stogdill) ได้ ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะของผู้นาที่ทา ระหว่างปี ค.ศ. 1904
– 1948 จานวน 124 เรื่ อง และสรุปคุณลักษณะของผู้นาที่ช่วยให้ กลุ่มสามารถประสบความสาเร็ จ
ตามเป้าหมายได้ ดงั นี ้คือ 1) ความเฉลียวฉลาด (intelligence) 2) ความตื่นตัว (alertness to the
need of others) 3) ความเข้ าใจในงาน (understanding of the task) 4) ความริ เริ่ มและความ
มุ่งมัน่ ในการแก้ ปัญหา (initiative and persistence in dealing with problems) 5) ความเชื่อมัน่
ในตนเอง (self-confidence) 6) ความต้ องการที่จะรับผิดชอบ (desire to accept responsibility)
7) ความเหนือกว่าและสามารถควบคุม (occupy a position of dominance and control) ยัง
กล่าวอีกว่า “ผู้ที่จะเป็ นผู้นาคนอื่นมิใช่สามารถจะเป็ นได้ โดยการอาศัยแต่เพียงการมีคณ
ุ ลักษณะ
ทางกายภาพและบุคลิกภาพของผู้นานัน้ เพราะว่าคุณลักษณะของผู้นาจะมีความสัมพันธ์หรื อเข้ า
กันได้ กบั ลักษณะ กิจกรรมและเป้าหมายของผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วย” นอกจากนี ้
สต๊ อกดิลล์ (Stogdill) ได้ กาหนดลักษณะของผู้นาที่ดีไว้ 6 ด้ าน คือ 1) ลักษณะทางกาย
(physical characteristic) ผู้นาเป็ นผู้ที่เข้ มแข็ง มีร่างกายสง่าผ่าเผย 2) ภูมิหลังทางสังคม (social
background) ผู้น าเป็ นผู้ที่ มี ก ารศึก ษาและสถานะทางสัง คมดี 3) สติปั ญ ญา ความรู้
ความสามารถ (intelligence) ผู้นาเป็ นผู้ที่มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจที่ดีและมีทกั ษะในการสื่อ
ความหมายและการพูด 4) บุคลิกภาพ (personality) ผู้นาเป็ นผู้ที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุม
อารมณ์ได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจริ ยธรรม มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง 5) ลักษณะที่เกี่ยวข้ อง
กับงาน (task-related characteristic) ผู้นาเป็ นผู้มีความปรารถนาจะทาดีที่สุด ปรารถนาที่ จะ
รับผิดชอบ ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค มุ่งที่งาน 6) ลักษณะทางสังคม (social characteristic) ผู้นาเป็ น
ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมมือกับคนอื่น มีเกียรติ และเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่นๆ เข้ าสังคมได้
เก่ง มีความเฉลียวฉลาดในการเข้ าสังคม13
มาน (Mann) แนะนาว่าคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลสามารถที่จะแยกบุคคลที่เป็ น
ผู้นาออกจากบุคคลทัว่ ไปได้ โดยคุณลักษณะพิเศษหลักดังต่อไปนี ้ 1) ความฉลาดเฉลียว 2) ความ
เข้ มแข็ง3) การปรับตน 4) การมีอานาจเหนือผู้อื่น 5) การออกสังคม และ 6) อนุรักษ์ นิยม ลอร์ ด
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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และเพื่อนร่วมงานได้ ทบทวนผลจากการสารวจของแมนใหม่โดยใช้ วิธีการที่ซบั ช้ อนขึ ้น เรี ยกว่า การ
วิเคราะห์เชิงอภิมาณแบบเมต้ า ( Meta – analysis ) ลอร์ ดและคณะพบว่าความฉลาดเฉลียว
ความเข้ มแข็ง การปรับตน และการมีอิทธิพลมีผลอย่างเด่นชัดต่อการที่บุคคลหนึ่งจะเปลี่ยนเป็ น
ผู้นา จากผลสารวจที่มีมานันยิ
้ ่งเป็ นสิ่งสนับสนุนให้ แก่ผ้ เู ขียนอย่างชัดเจนว่าคุณลักษณะของบุคคล
สามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์จาแนกบุคคลที่เป็ นผู้นาออกจากบุคคลทัว่ ไปในทุกสถานการณ์ แต่ถึง
อย่างนันยั
้ งมีผลวิจารณ์ที่โต้ แย้ งความสาคัญของคุณลักษณะของผู้นา 14 เคริ กแพททริ กและล็อค
(Kirkpatrick and Locke) ยืนยันว่าบุคคลที่เป็ นผู้นานันมี
้ ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากบุคคล
ทัว่ ไป จากการวิเคราะห์ทางคุณภาพจากงานวิจัยก่อนหน้ านี ้ มีสมมุติฐานว่าบุคคลที่เป็ นผู้นา
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปในหกคุณลักษณะ คือ แรงผลักดัน (drive) ความปรารถนาที่จะนา(the
desire to lead) ความซื่อสัตย์และจริ งใจ (honesty and integrity) ความมัน่ ใจ (self-confidence)
ความสามารถของกระบวนการการรับรู้ (cognitive ability) และความรู้เกี่ยวกับหน้ าที่ (knowledge
of the business) จากมุมมองของนักเขียนเชื่อว่าบุคคลทัว่ ไปสามารถเกิดมาพร้ อมกับคุณลักษณะ
เหล่านี ้ หรื อพวกเขาสามารถที่จะเรี ยนรู้ หรื อทังสองกรณี
้
ทังหกคุ
้ ณลักษณะที่กล่าวมานันคื
้ อสิ่งที่
จาเป็ นสาหรับผู้นา เคริ กแพททริ กและล็อค (Kirkpatrick and Locke) ยืนยันว่าคุณลักษณะเฉพาะ
ของการเป็ นผู้นานันท
้ าให้ บคุ คลเหล่านันมี
้ ความแตกต่างจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี ้
จาเป็ นที่จะต้ องพิจารณาเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการเป็ นผู้นา15
นอร์ ทเฮ้ าส์ (Northouse) พบว่าคุณลักษณะพิเศษและคุณลักษณะนิสัยที่แจกแจงจาก
งานวิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของผู้นา ซึง่ แสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัดว่าคุณลักษณะของบุคคล
นันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับการเป็ นผู้นา แต่บางคุณลักษณะมีเพียงแค่หนึ่งหรื อสองบทสารวจเท่านัน้
ผลงานวิจยั ที่เกิดขึน้ ว่าคุณลักษณะใดเป็ นคุณ ลักษณะของบุคคลที่เป็ นผู้นา ฉะนันมี
้ สิ่งใดบ้ างที่
สามารถกล่าวถึงงานวิจยั ด้ านคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล และที่ผ่านมานันงานวิ
้
จยั ต่างๆได้ ให้
ประโยชน์อย่างไรบ้ าง คาตอบนันคื
้ อรายการคุณลักษณะต่างๆที่ถูกเสนอสาหรับบุคคลที่เป็ นผู้นา
ต้ องยึดถื อและต้ องพัฒนาเพื่อจะเป็ นที่ยอบรับแก่บุคคลอื่นๆ คุณลักษณะที่จะกล่าวต่อไปนี ้เป็ น
คุณ ลักษณะส าคัญ ของรายการได้ แก่ ความฉลาดเฉลี ยว(intelligence) ความเชื่ อมั่นในตนเอง

14

อ้ างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand
Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 14-15.
15
เรื่ องเดียวกัน, 19-21.
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(self-confidence) การยึด มั่น (determination) ความซื่ อ สัต ย์ (integrity) และการเข้ า สัง คม
(sociability) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ความฉลาดเฉลียว (intelligence) ความฉลาดเฉลียวและสติปัญญาเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
ต่อการเป็ นผู้นาเป็ นอย่างดี ฉะนัน้ ความสามารถในการพูด การรับรู้ เป็ นเหตุเป็ นผลจะเป็ นสิ่งที่ทา
ให้ บคุ คลหนึ่งเป็ นผู้นาที่ดีได้ ถึงแม้ ว่าผู้นาที่ฉลาดหลักแหลมนันจะดี
้
แต่ผลวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นว่า
ความฉลาดเฉลียวของผู้นานันมิ
้ ควรจะมีความแตกต่างจากผู้ที่อยู่ภายใต้ บังคับบัญชามาก ในกรณี
ที่ผ้ นู ามีระดับสติปัญญาที่แตกต่างต่อผู้ตามมากนันจะมี
้
ผลกระทบในทางตรงกันข้ ามต่อระบบการ
เป็ นผู้นา ผู้นาที่มีความสามารถสูงอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารต่อผู้ตามเนื่องจากความคิดของ
ผู้นานันอาจจะยากเกิ
้
นที่ผ้ ตู ามจะเข้ าใจ
2.ความเชื่อมัน่ (self-confidence) ความเชื่อมัน่ เป็ นอีกคุณลักษณะที่จะช่วยให้ บคุ คลหนึ่ง
เป็ นผู้นาได้ ความเชื่อมัน่ คือ ความไว้ ใจต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคล รวมถึง
การเคารพตนเอง และมีความเชื่อว่าบุคคลหนึ่งสามารถสร้ างความเปลี่ยนแปลงได้ การที่ ผ้ นู านัน้
เกี่ยวข้ องกับการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและความเชื่อมัน่ ช่วยให้ บุคคลที่เป็ นผู้นานันรู
้ ้ สึกเชื่อว่าการมี
อิทธิพลต่อผู้อื่นของตนเป็ นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้ อง
3. ความมุ่ง มั่น (determination) ผู้นาหลายๆคนต้ องแสดงความมุ่ง มั่น เพื่อให้ ความ
ต้ องการในการปฏิบตั ิงานสาเร็ จลงตามเป้าหมาย เช่น การริ เริ่ ม, การยึดมัน่ , มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น,
บุคคลที่มี ความมุ่งมั่นจะพยายามควบคุมสถานการณ์ และพยายามกาจัดอุปสรรคเฉพาะหน้ า
รวมถึงการแสดงความมุง่ มัน่ ในการเป็ นผู้นาเมื่อถึงเวลาจาเป็ นที่ผ้ ตู ามต้ องการการชี ้นา
4. ความซื่อสัตย์ (integrity) ความซื่อสัตย์เป็ นสิ่งที่สาคัญที่ผ้ นู าต้ องมี ความซื่อสัตย์คือ
คุณภาพของความจริ งใจและความไว้ ใจ บุคคลที่ยึดมัน่ อยู่กับหลักการและความรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง เป็ นหลักฐานของความซื่อสัตย์ ผู้นากับความซื่อสัตย์ทาให้ เกิดความไว้ เนื ้อ
เชื่อใจในคนอื่นๆ เพราะว่าเขาสามารถทาให้ เชื่อว่า เขาทาอะไร เขาพูดอะไร เขากาลังจะทาอะไ ร
เขาคือผู้ที่ซื่อสัตย์ เชื่อถื อได้ และไม่โกหก โดยพืน้ ฐานแล้ ว ความซื่อสัตย์สร้ างผู้นาให้ เป็ นผู้ที่
น่าเชื่อถือ และเป็ นผู้ที่น่ายกย่องในความเชื่อใจของเราในสังคมของพวกเรา ในปี ที่ผ่านมาได้ ให้
ความสนใจในความสาคัญของความซื่อสัตย์เป็ นอย่างมาก
5.การเข้ าสัง คม (sociability) คุณลักษณะท้ ายสุด ที่มีความสาคัญสาหรับ ผู้นา คือ
ความสามารถด้ านการเข้ าสังคม การเข้ าสังคมเกี่ยวข้ องกับผู้นาที่จะสัมพันธ์กบั สังคมด้ วยความสุข
ผู้นาแสดงให้ เห็นถึงการเข้ าสังคมคือ เป็ นมิตร, เป็ นกันเอง, สุภาพนอบน้ อม, มีไหวพริ บดีและชอบ
เจรจาต่อรอง เขาต้ องมีไหวพริ บต่อความต้ องการด้ านอื่นๆ ในเรื่ องที่สาคัญของบุคคลนันอย่
้ างดี
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สังคมผู้นามีทักษะบุคคลที่ดี และสร้ างความสัมพันธ์ ในการร่ วมมือกับผู้ตาม 16 จากความหมาย
ข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ คุณลักษณะของผู้นาที่ดีหมายถึง ผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะ บุคลิกภาพพิเศษกว่า
คนทั่ว ๆ ไป ได้ แก่ เป็ นผู้มี ร่างกายสง่ าผ่าเผย มี การศึกษาและสถานะทางสัง คมดี สติปัญญา
ความรู้ความสามารถ ผู้นาเป็ นผู้ที่มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจที่ดี และมีทกั ษะในการสื่อสารที่ดี
มีความตื่นตัวอยู่เ สมอ ควบคุม อารมณ์ ไ ด้ มี ความคิดริ เริ่ ม และสร้ างสรรค์ มี จ ริ ยธรรม มี ความ
เชื่อมั่นในตนเอง รับผิดชอบงาน ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ มี
ความเฉลียวฉลาดในการเข้ าสังคม
จากนิ ย ามของค าว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าดัง กล่า ว สรุ ป ได้ ว่า คุณ ลัก ษณะผู้น า หมายถึ ง
ศักยภาพทางความรู้หรื อทักษะ ที่ช่วยให้ ผ้ นู าปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จ และคุณลักษณะของผู้นาคือสิ่ง
ต่า งๆ ในตัว ผู้น า ทัง้ ที่ มี ม าแต่ก าเนิด และที่ เ กิ ด จากการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ความรู้ ทั่ว ไป แรงจูง ใจ
ลักษณะนิสยั ภาพพจน์ที่มีตนเอง บทบาททางสังคม หรื อความชานาญงานเฉพาะของผู้นา ซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จได้ ผลดีเยี่ยม

16

Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA:
Sage Publication, Inc., 2004), 16-18.
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การปฏิบัตงิ านเป็ นทีม
การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม หมายถึง การร่ วมกันทางานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่
สมาชิกทุกคนนันจะต้
้
องมีเป้าหมายเดียวกันจะทาอะไรแล้ วทุกคนต้ องยอมรับร่ วมกัน มีการวาง
แผนการทางานร่ ว มกัน การท างานเป็ นที ม มี ค วามส าคัญในทุกองค์ก รการท างานเป็ นที ม เป็ น
สิ่งจาเป็ นสาหรับการเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลของการบริ หารงานการทางานเป็ นทีมมี
บทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็ นอย่าง
ดี17
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านเป็ นทีม
การเป็ นผู้นาภายในกลุ่มองค์กรหรื อกลุ่มทางานได้ เริ่ มเป็ นหนึ่งประเด็นที่ได้ รับความนิยม
และมี การเติบโตอย่างรวดเร็ วภายในทฤษฎี ของการเป็ นผู้นาและงานวิจัย กลุ่ม คนทางานที่
ประกอบด้ วยบุคคลที่พึ่งพากัน ที่มีจดุ เป้าหมายร่วมกัน ที่ต้องทางานไปพร้ อมกันเพื่อทาเป้าหมาย
ให้ สาเร็ จ ตัวอย่างของกลุ่มทางานอาจรวมถึงกลุ่มการจัดการแผนงาน หน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจ
หน่วยงานทางาน ตาแหน่งคณะกรรมการ กลุ่มทางานที่มีคณ
ุ ภาพ และ กลุ่มทางานที่มีการ
ปรับปรุงการทางานเป็ นกลุม่ และ การกระทาร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ การมุ่งเน้ นไปที่ความสัมพันธ์
ของมนุษย์ตอ่ ความพยายามในการทางานซึง่ ต่อต้ านความพยายามบุคคลที่ได้ เกิดขึ ้นก่อนหน้ าและ
ที่มีการสนับสนุนโดยนักทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ จุดสนใจได้ เปลี่ยนไปที่การศึกษา
และการพัฒนาทฤษฎีสงั คมศาสตร์ การฝึ กอบรม T-Group และบทบาทของการเป็ นผู้นาภายใน
กลุ่ม การพัฒนาองค์กรให้ ความสนใจที่กลุ่มพัฒนาและประสิทธิภาพของสภาวะผู้นาผ่านการเข้ า
แทรกแซงในการดาเนินการของกลุ่ม ประเทศญี่ปนและประเทศอื
ุ่
่นๆได้ ผลักดันจุดสนใจไปที่กลุ่มที่
มีคณ
ุ ภาพ จุดวัดและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มทางานเป็ นลักษณะองค์กรได้ เปลี่ยนไปที่
สัดส่วนทั่วโลกโดยเน้ นที่แผนการขององค์กรเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ในการแข่งขันในขณะที่
ยังให้ ความสนใจที่คณ
ุ ภาพเช่นกัน องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองที่เร็ วขึ ้นจากโครงสร้ าง
องค์กรที่ราบเรี ยบขึ ้นซึ่งเป็ นเพราะการพึ่งพากลุ่มทางานและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทาให้ การ
สื่อสารเป็ นช่วงเวลาและระยะทางที่แตกต่างกันจากภูมิศาสตร์ 18 แมนคิน(Mankin),โคเฮนและบิ๊ก
17

ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, องค์ การและการจัดการฉบับสมบูรณ์ , เข้ าถึงเมื่อ
สิงหาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก www.local.moi.go.th/team.htm
18
อ้ างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand
Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 169.
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สัน(Cohen and Bikson) อ้ างถึงองค์กรลักษณะใหม่นี ้ว่า "รากฐานจากกลุ่มและความสามารถโดย
เทคโนโลยี" (Team-based, Technology-enabled) ในปั จจุบนั องค์กรได้ เสนอคาถามใหม่ที่ ท้า
ทายต่อกลุม่ นักวิจยั ขณะที่พวกเขาทาการศึกษากลุ่มภายในองค์กรที่ดเู หมือนว่าอย่างไม่มีขอบเขต
องค์กรสมัยนี ้เผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างรวดเร็ วด้ วยเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้ างใหม่ การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของโลก และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โครงสร้ างของกลุม่ เป็ นวิธีหนึ่งที่องค์กรจะ
ตอบสนองและเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ วต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
ภายในสภาพที่ทางานนี ้ ในอนาคตอันใกล้ นี ้กลุ่มทางานดูเหมือนจะถูกยึดติดกับการออกแบบของ
องค์กรและเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อจะให้ เข้ าใจความต้ องการของกลุ่มเพื่อให้ มีประสิทธิ ภ าพ นักวิจัย
หลายท่านกาลังพยายามกาหนดปั จจัยซึ่งจะนาไปสู่เครื่ องมือสู่ความสาเร็ จต่อกลุ่มทางานด้ วย
งานวิจยั ที่ม่งุ เน้ นที่ปัญหาภาคปฏิบตั ิของกลุ่มทางานและวิธีการใดที่ทาให้ ทีมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น งานวิจยั ด้ านประสิทธิภาพของกลุม่ องค์กรได้ เสนอว่าการใช้ ของกลุม่ ได้ นาไปสู่ความสามารถใน
การผลิต การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาที่ดีขึ ้น ผลิตผลและ
การบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และการเพิ่มนวัตกรรมและความสร้ างสรรค์ ข้ อผิดพลาดของกลุ่มก็ยงั มีให้
เห็นแต่ก็ยงั มีความต้ องการของข้ อมูลและความเข้ าใจของประสิทธิภาพของกลุ่มและองค์ประกอบ
สาคัญของความเป็ นผู้นาในกลุม่ ขององค์กรในปั จจุบนั 19 แมคกราธ์ (McGrath) ได้ สร้ างโครงสร้ างที่
จะแสดงถึงหน้ าที่สาคัญของการเป็ นผู้นาภายในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ทงภายใน
ั้
และภายนอกกลุ่ม และตัดสินใจว่าต้ องทาการแก้ ปัญหาทันทีหรื อไม่ พฤติกรรมของผู้นา 2 ด้ านคือ
1) ระหว่างการเฝ้าดูและการลงมือปฏิบตั ิ (monitoring versus taking action) 2)ระหว่างการ
มุง่ เน้ นที่เน้ นภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม (focusing on internal group issues versus external
group issues) การเป็ นผู้นา ผู้นาสามารถวินิจฉัย วิเคราะห์และตรวจสอบมองเห็นปั ญหาใน
อนาคต(monitoring) หรื อผู้นาอาจจะลงมือปฏิบตั ิเพื่อจะแก้ ปัญหาที่มีอยู่ (taking action) การเป็ น
ผู้นาต้ องสามารถเห็นปั ญหาภายในหรื อภายนอกกลุ่ม ในสองมุมมองนี ้จะมีผลทัง้ 4 จากหน้ าที่ของ
การเป็ นผู้นาภายในกลุม่ 20 ดังแผนภูมิ
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อ้ างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand
Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 169-170.
20
เรื่ องเดียวกัน,172.
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การตรวจดูแล

ภายใน

ภายนอก

วินิจฉัยปั ญหาภายในกลุม่

การปฏิบัติ

การด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาของ
สมาชิกภายในกลุม่

ตรวจสอบปั ญ หาจากภายนอกที่ การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ องกัน จาก
จะมีผลกระทบต่อกลุม่
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข้ างที่
จะมีผลต่อการทางานของกลุม่

แผนภูมิที่ 3 หน้ าที่หลักของการเป็ นผู้นาจาก แมคกราธ์ (McGranth)
ที่มา : Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand Oaks, CA:
Sage Publication, Inc., 2004), 172.
มิตขิ องการเป็ นผู้นาทีม (Dimensions of Leadership on Teams)
ในการวัดหน้ าที่อนั เหมาะสมของการเป็ นผู้นาไม่ว่าในช่วงขณะไหนจะเห็นว่าเป็ นวิธีการที่
ยุ่งยาก เปรี ยบกับสานวนว่าผู้นานันเป็
้ นเหมือน”คนกลาง”ที่จะดาเนินการและลงมือปฏิบตั ิข้อมูล
เห็นความเป็ นผู้นาเป็ นเหมือน “สื่อกลาง” และ “ความร่วมมือ” ความสามารถในการตรวจสอบและ
การปฏิบตั ิจะเป็ นสิ่งจาเป็ นของการเป็ นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ ผู้นาที่ดีจะช่วยกลุ่มในการพัฒนา
ขอบข่ายงานหรื อขันตอนการท
้
างาน โครงสร้ างอันนี ้จะช่วยผู้นาและสมาชิกในกลุ่มเช่นกัน ให้
สามารถเข้ า ใจข้ อ มูล ภายในและภายนอก,ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจและเลื อ กวิ ธี ด าเนิ น การเพื่ อ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม การปฏิบตั ิงานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะเริ่ มต้ นที่ความคิดของผู้นาต่อ
สถานการณ์ นนั ้ ๆ ความคิดของผู้นา(Mental Model) สะท้ อนให้ เห็นไม่ใช่แค่องค์ประกอบของ
ปั ญหาที่กลุ่มเผชิญแต่รวมทัง้ สภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้ อมด้ วย ในที่นีผ้ ้ นู าจะกาหนด
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกลุ่มและวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมโดยข้ อจากัดจากสภาพแวดล้ อม
และองค์กรรวมทังทรั
้ พยากรบุคคล เพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อปั ญหาที่เกิด ขึ ้น ผู้นาที่ดีควรมี
ความยืดหยุ่นและมี ความสามารถหลากหลายและมีแนวทางดาเนินการที่หลากหลายเพื่อการ
แก้ ปัญหาของกลุม่ เมื่อพฤติกรรมของผู้นาสอดคล้ องกับความยุง่ ยาก ปั ญหาของสถานการณ์แสดง
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ว่า ผู้นามีความสามารถเพียงพออย่างจาเป็ นเพื่อสนองความต้ องการของกลุ่ม ผู้นากลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพสามารถสร้ างเห็นโครงสร้ างของปั ญหาที่ได้ ทาการเฝ้าดูการทางานของกลุ่มและลงมือ
แก้ ไขอย่างถูกต้ องเพื่อที่จะแก้ ไขปั ญหา การตรวจสอบดูแล เพื่อการพัฒนาแบบจาลองทางจิตใจ
อย่างแม่นยา ผู้นาต้ องเฝ้าดู/ตรวจตรา สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกอย่
้
างต่อเนื่ องเพื่อ
รวบรวมข้ อมูล ลดความไม่แน่นอน นาเสนอให้ เป็ นระบบและกาจัดปั ญหา เฟลช์แมน(Fleishman)
อธิบายในสองขันตอนของการตรวจสอบดู
้
แล การค้ นหาข้ อมูล และการจัดเรี ยง ผู้นาต้ องเริ่ มจาก
ค้ นข้ อมูลเพื่อความเข้ าใจถึงสถานการณ์ของกลุ่ม แล้ วสังเกตและตีความเพื่อผู้นาสามารถที่จะ
ตัดสินวิธีการปฏิบตั ิ นอกจากการสังเกต/ดูแลกลุ่มและเฝ้าดูกิจกรรมภายในและภายนอก ผู้นา
สามารถช่ ว ยวิ ธี ก ารค้ นหาข้ อมู ล ได้ จากข้ อมู ล ย้ อยกลั บ จากลู ก ที ม และการหาข้ อมู ล จาก
บุคคลภายนอกกลุม่ แบบสอบถามการประเมินกลุม่ และการประเมินผลงาน เมื่อข้ อมูลจากกลุ่มได้
มีการรวบรวมผู้นาต้ องตีความและแปรผลข้ อมูลเพื่อที่จะวางแผนการดาเนินงานที่จะเกิดขึ ้นต่อไป
ผู้นาจะสามารถแปรข้ อมูลที่รวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพถ้ าหากพวกเขาตระหนักถึงกลไกของกลุ่ม
และกลไกที่เกี่ ยวเนื่องกับการเป็ นผู้นากลุ่มที่มีประสิทธิ ภาพ สมาชิกทัง้ หมดของกลุ่มสามารถมี
ความเกี่ยวข้ องกับการเฝ้าดูแลตรวจตรา และร่ วมกันช่วยให้ กลุ่มปรับเข้ ากับการสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วผู้นากลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มต้ อง
ทางานรวมกันเพื่อเข้ าถึงสถานการณ์อย่างแม่นยา ผู้นาอย่างเป็ นทางการของกลุ่มอาจจะวุ่นวาย
กับการประมวลข้ อ มูล จากภายนอกจากสิ่ง แวดล้ อมโดยที่ ความสามารถของบุคคลนัน้ ในการ
ประมวลข้ อมูลภายในอาจจะอยูใ่ นระดับต่า สมาชิกของกลุม่ อาจช่วยผู้นาในสถานการณ์ที่อยู่เหนือ
ประเด็นและปั ญ หา ด้ วยการทางานร่ วมกันสามารถสร้ างแบบจาลองทางจิ ตใจของกลุ่ม ที่ มี
ประสิทธิภาพได้ อย่างแม่นยา การดาเนินการ ลงมือดาเนินการแก้ ไขปั ญหา นอกจากการเชื่อมโยง
ระหว่างการรวบรวมข้ อมูล และการตีความข้ อมูลแล้ วยัง เกี่ ยวข้ องกับการเลื อกวิธี ดาเนินการที่
เหมาะสมจากข้ อมูล มีการดาเนินการเป็ นหัวใจหลักของการเป็ นผู้นากลุ่ม เพราะมันเกี่ยวข้ องกับ
การเลือกวิธีดาเนินการที่ดีที่สดุ จากทางเลือกที่มีอยู่และให้ กลุ่ม สามารถตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง ทักษะ
อันดับแรกของการดาเนินการ คือ กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุเป้าหมาย (การ
ปฏิบตั ิงานกลุ่ม และทักษะที่สองคือความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์ ภายใน (การทานุ
บารุ งรักษาและพัฒนากลุ่ม เฟลช์ แมน(Fleishman) กล่าวถึงขัน้ ตอนของการเป็ นผู้นานี ้ว่าการ
จัดการทรัพยากรทังทางวั
้
ตถุและบุคคล มุง่ ไปที่การดาเนินการเหล่านันเป็
้ นทักษะทัว่ ไปของการเป็ น
ผู้นาและการดาเนินการและสื่ อสารอย่างเฉพาะเจาะจงเป็ นสิ่งจ าเป็ นเพื่อความเหมาะสมของ
สถานการณ์นนั ้ ๆ หากปั ญหาถูกวินิจฉัยว่าอยู่ที่การทางานของกลุ่มผู้นาจาเป็ นที่จะจัดหาการ
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ดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ ไขปั ญหา เช่น การมุ่งเน้ นที่เป้าหมาย การจัดตังมาตรฐานและการ
้
ฝึ กอบรม หากปั ญหาถูกวินิจฉัยว่าอยู่ที่การพัฒนาการรักษาของกลุ่มของกลุ่มผู้นาจะต้ องจัดหา
วิธีแก้ ไขที่เหมาะสมต่อปั ญหาด้ านการทานุบารุง เช่น การจัดการความขัดแย้ งหรื อการสร้ างความ
ผูกพัน หากปั ญหาถูกวินิจฉัยว่ามาจากสิ่ งแวดล้ อมผู้นาต้ องหาวิธีการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา
จากสิ่งแวดล้ อม เช่น การสร้ างเครื อข่าย การสนับสนุน หรื อการแบ่งปั นข้ อมูล ความซับซ้ อนของ
ธรรมชาติการเป็ นผู้นากลุ่มแสดงให้ เห็นว่าไม่มีวิธีหรื อสูตรที่แน่ชดั ต่อความสาเร็ จของกลุ่ม ผู้นา
กลุ่มจาเป็ นที่จะต้ องเปิ ดกว้ า งและไม่ลาเอียงต่อการเข้ าใจและวินิจฉัยปั ญหาและมีทกั ษะในการ
เลือกวิธีดาเนินการที่เหมาะสมที่สดุ ในการช่วยให้ กลุม่ บรรลุเป้าหมาย21
คุณลักษณะของทีมทางานที่มีประสิทธิผล (Characteristics of Effective Teams)
กลุ่ ม ท าง าน ในอง ค์ ก รถู ก ตั ด สิ น กา รด าเ นิ น กา รจา กผลก ารปฏิ บั ติ ง า นแล ะ
ความสาเร็ จ ทฤษฎี การเป็ นผู้นากลุ่มต้ องเน้ นว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งที่ทาให้ กลุ่มมีประสิทธิ ภาพหรื อ
องค์ประกอบใดคือความเป็ นเลิ ศของกลุ่ม ผู้นาไม่สามารถที่ จ ะวิเคราะห์ โดยเกี่ ยวเนื่องจาก
ความคิดและปฏิบัติหน้ าที่ที่ เหมาะสมในการพัฒนากลุ่ม โดยที่ มีการเน้ นเป้าหมายหรื อผลที่ ไ ม่
ชัดเจน แต่ต้องการสร้ างความเป็ นเลิศของกล่ม ความเป็ นเลิศใดที่กลุ่มทางานต่างมีเหมือนกัน
ลักษณะของการเป็ นผู้นาใดที่กลุ่มที่เป็ นเลิศควรจะมีงานวิจยั เริ่ มศึกษากลุ่มทางานในองค์กรอย่าง
เป็ นระบบเพื่อความเข้ าใจที่ดีขึ ้นว่าสิ่งใดทาให้ กลุม่ มีประสิทธิภาพหรื อไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษา
การดาเนินการของกลุ่ม ที่ทางานอย่างจริ งจังเหล่านี ใ้ ห้ ข้อมูลพืน้ ฐานงานวิจัยในการพัฒนาต่อ
เกณฑ์และมาตรฐานของกลุ่มที่เป็ นเลิศ ผลจากการจัดเกณฑ์สามารถนามาใช้ โดยผู้นาในการ
วินิจฉัยคุณภาพของกลุ่มและเลือกวิธีการดาเนินการที่เหมาะสม แฮคแมนและวอลตัน(Hackman
and Walton) ได้ เสนอแนวคิดการทางานกลุ่ม ดังนี ้ โปร่ งใสและทางานอย่างมีทิศทาง(Clear,
engaging direction) สถานการณ์ ที่เป็ นไปได้ ( An enabling performance situation)
สภาพแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจริ ง (enabling context) การฝึ กที่มีความเชี่ยวชาญ (expert coaching)
ทรัพยากรทางวัตถุที่เพียงพอ (adequate material resources) ลาร์ สนั และลาฟาสโต (Larson
and LaFasto) ได้ เสนอแนวคิดการทางานกลุ่มดังนี ้ คือ ความชัดเจนและยกระดับเป้าหมาย(clear,
engaging goal) โครงสร้ างที่เน้ นผลงาน (results-driven structure) สมาชิกที่มีความสามารถ
21

อ้ างถึงใน Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, (Thousand
Oaks, CA: Sage Publication, Inc., 2004), 112-114.
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(competent team members) ความทุ่มเท, ร่วมกัน(unified commitment) บรรยากาศการทางาน
แบบมีส่วนร่ วม(collaborative climate) มาตรฐานความเป็ นเลิศ(standards of excellence)
ภาวะผู้นา(principled leadership) ความสนับสนุนจากภายนอก(external support)22 สุเมธ งาม
กนก เสนอว่ า ที ม งานคื อ กลุ่ม บุค คลที่ ม าท างานร่ ว มกัน มี ก ารประสานบทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ไปสู่เ ป้ าหมายเดี ย วกัน คื อ ความส าเร็ จ ของงานการท างานเป็ นที ม ต้ อ งอาศัย
ปฏิ สัม พัน ธ์ ต่ อ กั น ในการสื่ อ สาร การประสานงาน การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น แล ะกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทางานเป็ นกลุม่ 23
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านเป็ นทีม
คุณลักษณะของกลุ่มงานที่มีประสิทธิผล (characteristics of effective work group)
หมายถึง คุณลักษณะที่ ทาให้ กลุ่มงานเกิดเอกลักษณ์ และประสิทธิ ผล โดยคุณลักษณะเหล่านี ้
สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 9 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1. การออกแบบงานที่มีคณ
ุ ค่า (enriched job design) กลุ่มงานที่มีประสิทธิผลตาม
หลักการออกแบบงาน มีการเพิ่ม คุณค่าให้ กับงาน กาหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงานที่
จะต้ องปฏิบตั เิ พื่อให้ สมาชิกของกลุ่มงานมองเห็นว่า ภาระงานของพวกเขามีคณ
ุ ค่า มีความสาคัญ
และมีแรงจูงใจภายในสูง มีการวางแผนงานโดยคานึงถึงพันธกิจของกลุ่มงาน สมาชิกมองเห็นว่า
ภาระงานของพวกเขามี คุณ ค่าและมี ความส าคัญต่อองค์ก าร มี ความพึง พอใจต่อ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย กลุ่มงานใช้ วิธีการที่หลากหลายในการกระตุ้นให้ สมาชิกขยันและมุ่งมัน่ ในการทางาน
โดยกลุ่มงานให้ โอกาสในการตัดสินใจปฏิบตั ิงาน มีการปฏิบตั ิงานที่หลากหลายและใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
2. ความรู้สึกมีอานาจ (a feeling of empowerment) กลุ่มงานที่มีประสิทธิผลมีความเชื่อ
ว่าตนเองมีอานาจในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากฝ่ ายบริ หาร
เมื่อทีมงานที่ได้ รับการมอบหมายอานาจจะมีประสบการณ์ 4 ด้ าน คือ อานาจหน้ าที่ (potency)
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Larson, Carl and LaFasto, Frank. When Teams Work Best : 6,000 Team
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Publication, Inc., 2001.
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สุเมธ งามกนก, “การสร้ างทีม,” วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 19, 1 (ตุลาคม 2550-มกราคม 2551): 31.
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ด้ านการมีความหมายหรื อความสาคัญ (meaningfulness) ด้ านมีความอิสระ (autonomy) และ
ด้ านผลกระทบ (impact) โดยประสบการณ์ด้านอานาจหน้ าที่ หมายถึง สมาชิกของกลุ่มเชื่อมัน่ ใน
ตนเองและมีความรู้สึกมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง ด้ านการมีความหมายหรื อความสาคัญ
หมายถึง สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่ และความทุ่มเทในการทางานและมองว่าเป้าหมายของพวก
เขามี คุณ ค่า และมี ค วามส าคัญ ด้ า นความมี อิ สระ หมายถึ ง อิส ระในการตัด สิน ใจและในการ
ควบคุม ด้ านผลกระทบ หมายถึง สมาชิ กเห็น ผลกระทบของงานของพวกเขาที่ มี ต่อกลุ่ม คนที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ลูกค้ าหรื อเพื่อนร่วมงาน
3. งานและสิ่งตอบแทนที่พึ่งพาอาศัยกัน (interdependent tasks and rewards) กลุ่ม
งานที่มีประสิทธิผลจะมีลกั ษณะที่สมาชิกของกลุ่มมีความพึ่งพาอาศัยกัน กลุ่มลักษณะนี ้จะแสดง
ให้ เห็นความพึ่งพาอาศัยกันในภาระงานของสมาชิกโดยเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลกับ
เป้ าหมายของส่ว นรวม ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ และรางวัล หรื อ สิ่ ง ตอบแทนของตัว บุค คล ควรน ามา
เชื่อมโยงกับการทางานของกลุม่ เพื่อผลักดันส่งเสริมการทางานของกลุม่
4. องค์ประกอบกลุ่ม สิทธิและขนาดที่เหมาะสม (right mix and size) ความหลากหลาย
ในด้ า นประสบการณ์ ด้ า นความรู้ ด้ า นการศึก ษาของสมาชิ ก สมาชิ ก ในกลุ่ม งานน าความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายมาประยุก ต์ ใ ช้ กับ การปฏิ บัติ ง านและพัฒ นา
กระบวนการแก้ ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง กลุม่ งานที่ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะ
ได้ ประโยชน์จากข้ อมูล ที่หลากหลาย ความแตกต่างในด้ านวัฒนธรรมก็สามารถช่วยเพิ่มความ
สร้ างสรรค์ในการทางานได้ ด้วยมุมมองใหม่ๆ อย่างไรก็ดี สมาชิกทุกคนของกลุ่มงานมีความพึง
พอใจในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในกลุม่ งานและระหว่างกลุม่ งาน จึงจะสามารถใช้ ประโยชน์
จากความหลากหลายของสมาชิกได้ อย่างเต็ม ที่ การปฏิสัม พันธ์ ดัง กล่าวอาจเกี่ ยวข้ องหรื อไม่
เกี่ยวข้ องกับงานก็ได้ เช่น การปรึกษาวิธีทางานหรื อการพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว
กลุม่ งานควรมีขนาดกลุม่ ใหญ่เพียงพอที่จะทางานให้ เสร็ จ แต่ถ้ากลุ่มมีขนาดใหญ่ จานวน
สมาชิกมากเกินไปอาจก่อให้ เกิดความสับสนและขาดความคล่องตัวในการประสานงาน และกลุ่ม
ขนาดใหญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขาดความสามัค คี ดัง นัน้ ที ม งานแบบข้ า มหน่ว ยงาน คณะท างาน
คณะกรรมการและที มทางานต่างๆ จะมีประสิทธิ ผลสูงสุดเมื่อมี จานวนสมาชิก 7-10 คน อี ก
ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลุ่ม คือคุณภาพของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกที่ฉลาด มี
บุคลิกภาพสร้ างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมให้ ทีมงานมีประสิทธิภาพและการยอมรับจากองค์การ
5. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) กลุ่มทางานจะต้ องมีความฉลาด
ทางอารมณ์ ห มายถึง มี ความสามารถในการใช้ อารมณ์ ของกลุ่ม ได้ ใ นเชิ ง สร้ างสรรค์ ควบคุม
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อารมณ์ได้ ดี สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม แนวทางปฏิบตั ิในกลุ่มที่ส่งเสริ ม
ความเชื่อใจ ความไว้ วางใจระหว่างสมาชิกในกลุ่มส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มด้ วย
แต่เ มื่ อ สมาชิ ก กลุ่ม มี ค วามไว้ ว างใจกัน มากเกิ น ไปปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้ คื อ พวกเขาจะไม่
ตรวจสอบการทางานของกันและกัน และอาจมองข้ ามข้ อบกร่ องหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 24
องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแบ่งได้ เป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
5.1 การตระหนักในตนเอง (self-awareness) เป็ นความสามารถในการรับรู้ และ
เข้ าใจในภาวะอารมณ์ ขันของตนเอง เข้ าใจในแรงจูงใจและแรงขับต่างๆ ที่เกิดขึน้ และเข้ าใจใน
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง
5.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (self-regulation) เป็ นความสามารถในการ
ควบคุมหรื อปรบเปลี่ ยนอารมณ์ ของตนได้ สามารถที่จ ะคิดให้ เหมาะก่อนที่จ ะแสดงพฤติกรรม
ออกไป โดยมนุษย์ที่มีความสามารถในการจัดการดูแลตนเองได้ เป็ นอย่างดี จะต้ องมีคุณสมบัติ
พื ้นฐาน ดังต่อไปนี ้
5.2.1 การควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotion self-control) มีวิธีจดั การกับ
อารมณ์ที่วนุ่ วายสับสนและแรงกระตุ้นที่เกิดขึ ้นในตนเอง สามารถเปลี่ยนอารมณ์ดงั กล่าวไปในทาง
ที่ให้ เกิดประโยชน์ มีความสงบนิ่ง มีความคิดปลอดโปร่งภายใต้ ความกดดันสูง หรื อเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤต เป็ นผู้ที่มีจิตนิ่ง แน่วแน่ ไม่หวัน่ ไหวใดๆ แม้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ลาบากยุ่งยากเป็ นอย่าง
ยิ่งก็ตาม
5.2.2 มีความโปร่งใส (transparency) มีคา่ นิยมที่ดีในการดารงชีวิต (เสียสละ
ประหยัด สมถะ ซื่ อสัตย์ มี คุณ ธรรม ฯลฯ) และดารงชี วิตตามค่า นิยม ความโปร่ ง ใสในที่ นีค้ ื อ
สามารถเปิ ดเผยความรู้ สึก ความเชื่อและการกระทาที่แท้ จริ งของตนให้ ผ้ อู ื่นเห็นได้ อย่างชัดเจน
รวมทังกล้
้ าหาญที่จะเผชิญหน้ า รับมือกับการกระทาอันไร้ จรรยาบรรณของบุคคลอื่นที่รุกรานสิทธิ
ล่วงล ้าหน้ าที่ หรื อฉกชิงสมบัตขิ องตนไป โดยไม่แสร้ งทาเป็ นไม่ร้ ูไม่เห็น
5.2.3 มี ความสามารถในการปรั บตัว (adaptability) สามารถจัดสรรและ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้ องการหลายประการ โดยไม่หลงลืมส่งที่ตนเองให้ ความสนใจหรื อ
พลัง ที่ ใช้ ในการทางาน และไม่ล าบากใจที่ จ ะเผชิ ญ กับ ความคลุม เครื อ ไม่แน่น อนที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
องค์การ มีความยืดหยุน่ สูงยิ่งในการปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งท้ าทายใหม่ๆ มีความคล่องแคล่วว่องไวใน
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การปรับตัวได้ อย่างไหลลื่น และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้ กล้ ารับมือและเผชิญ
กับความจริงใหม่ๆ ได้ เสมอ
5.2.4 มุ่งไปสูผลสัมฤทธิ์ (achievement) มีความมุ่งมัน่ ตังใจในการท
้
างานสูง
มาก เมื่อทาสิ่งใดแล้ ว จะพยายามกระทาให้ สาเร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ ได้ ตามเป้าหมาย
และมาตรฐานที่กาหนดไว้ มีพลังสัมฤทธิ์สงู มาก มีความเข้ มแข็งทังกายและจิ
้
ต เรี ยนรู้ งานรวดเร็ ว
ทางานได้ ตอ่ เนื่องยาวนานและมักจะมีความสามารถสูงในการเสาะแสวงหาวิธีใหม่ๆ ในการทางาน
ให้ สาเร็จได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วเสมอ
5.2.5 มีความคิดริ เริ่ ม (initiative) มีความคิดริ เริ่ มงานใหม่ๆ ได้ เร็ วกว่าและ
มากกว่าผู้อื่น ไม่ลังเลที่จะกาจัดสิ่งที่เป็ นอุปสรรค ข้ อขัดขวางต่างๆ ที่ทาให้ เกิดความล่าช้ าหรื อ
แม้ กระทัง่ จะต้ องกระทางานสิ่งบางอย่างนอกกฎเกณฑ์
5.2.6 การมองโลกในแง่ดี (optimism) และมีอารมณ์ ขนั (humour) การรู้ จัก
มองโลกในแง่ดี คิดเชิงบวก ที่เรี ยกว่า Positive Mental Attitude: PMA ทาให้ ตนเองมีความสุข
เนื่องจากมองเห็นแต่สิ่งดีๆ สวยๆ งามๆ รู้ สึกอดทนต่อสิ่งต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี ไม่ร้ ู สึกขุ่นเคืองหรื อ
ราคาญใจต่อสิ่งใดโดยง่าย การมีอารมณ์ขนั อยู่เสมอทาให้ จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานอยู่เป็ นนิตย์
เมื่อมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ขนั เป็ นประจา ทาให้ ชีวิตยืนยาวมีความสุข เพื่อนร่ วมงานมีความพึง
พอใจและมีความสุขที่ได้ ร่วมปฏิบตั งิ านด้ วย
5.3 มีแรงจูงใจ (motivation) ในการทางาน มีพลัง มีความมุ่งมัน่ ไม่ท้อถอยง่ายๆ
เป็ นแรงจูงใจในการทางานที่มิใช่แค่เพื่อเงินหรื อสถานภาพตาแหน่งเท่านัน้ แต่เพื่อเป้าหมายที่ สูง
กว่านัน้ เช่น ความรับผิดชอบ ความสาเร็จในงานและการยอมรับนับถือ เป็ นต้ น
5.4 มีความเห็นใจผู้อื่น (empathy) เป็ นความสามารถที่จะเข้ าใจในภาวะอารมณ์
และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทกั ษะที่จะปฏิบตั ิหรื อตอบสนองให้ เหมาะสมกับภาวะอารมณ์ของบุคคล
นันๆ
้
5.5 มีทกั ษะทางสังคม (social skill) เป็ นความสามารถที่จะสร้ างความสัมพันธ์และ
เครื อข่ายที่ดีกบั คนอื่น มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี มีศลิ ปะในการเข้ ากับคนอื่นๆ ได้
6.การสนับสนุนสาหรับกลุ่มงาน (support for the work group) คุณลักษณะที่สาคัญ
ประการหนึ่งของกลุ่มงาน คือ การสนับสนุนที่ได้ รับจากองค์การ โดยการสนับสนุนที่สาคัญ ได้ แก่
การให้ ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นแก่กลุ่มงาน การจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ ให้ เมาะสม การอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน การให้ การยอมรับและการให้ รางวัลต่างๆ เป็ นต้ น การฝึ กอบรมส่วน
ใหญ่ ช่ ว ยให้ กลุ่ม ท างานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ น้ ซึ่ ง เนื อ้ หาในการอบรมโดยมากเกี่ ย วข้ อ งกั บ
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กระบวนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และปรั ช ญาการทางานเป็ นที ม นอกจากนี ย้ ัง มี การสนับสนุนในเชิ ง บริ หาร เช่นการ
สนับสนุนด้ านทรัพยากร เชื่อมัน่ ว่ากลุม่ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิผล
7.กระบวนการที่มีประสิทธิผลภายในกลุ่ม (effective processes within the group)
กระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มนันๆ
้ ความเชื่อว่ากลุ่ม
สามารถท างานได้ ส าเร็ จ สะท้ อ นให้ เห็ นถึ ง จิ ต วิญ ญาณของกลุ่ม และความสามารถของกลุ่ม
นอกจากนี ้กระบวนการทางสังคมในกลุ่ม การช่วยเหลือกันในกลุ่ม การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันใน
กลุ่ม สามารถช่วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ผ ลของกลุ่มได้ การแบ่ง เบาภาระงานเป็ นอีกลักษณะหนึ่ง ของ
กระบวนการภายในกลุ่มที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม การติดต่อสื่อสารและการร่ วมมื อภายใน
กลุ่มก็มีอิทธิ พลต่อประสิทธิผลของกลุ่มทางานด้ วย ดังนัน้ กระบวนการกลุ่มเหล่านี ้ร่ วมกันสร้ าง
ความสามัคคี ความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกันภายในกลุ่ม ถ้ าปราศจากกระบวนการกลุ่มที่ดีกลุ่มนี ้ก็
จะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้
8.ดาเนินการตามกระบวนการและขันตอน
้
(follows processes and procedures) กลุ่ม
ที่ไ ด้ รับความไว้ วางใจว่าจะปฏิบัติตามกระบวนการและขัน้ ตอนการทางาน จะมี แนวโน้ ม ที่ จ ะ
ทางานได้ ดีกว่าทีมอื่น ซึ่งการปฏิบตั ิตามกระบวนการและขัน้ ตอนการทางานเป็ นการทาเพื่อให้
ผลลัพธ์ มีประสิทธิผลสูงสุดตามที่ต้องการ แม้ ว่าการดาเนินการตามกระบวนการและขันตอนการ
้
ทางานจะเป็ นการทางานซ ้าๆ เหมือนงานประจา แต่ปัญหาก็อาจเกิดขึ ้นได้ หากผู้ปฏิบตั ิงานละเลย
เช่น กลุ่มทางานอาจต้ องทางานซ ้าใหม่ หากผู้ปฏิบตั ิงานละเลยที่จะสารองข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ไว้
แล้ วคอมพิวเตอร์ ตดิ ไวรัส
9.ความคุ้นเคยกับ งาน เพื่ อ นร่ วมงานและสภาพแวดล้ อ ม (familiarity with jobs,
coworkers and the environment) ปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของกลุ่มทางานก็คือ
ความคุ้น เคย ซึ่ ง รวมถึ ง ข้ อ มูล ของสมาชิ ก ของกลุ่ม ท างานเกี่ ย วกับ งาน เพื่ อ นร่ ว มงานและ
สภาพแวดล้ อม ความคุ้นเคยเหล่านี ้ยังรวมถึงประสบการณ์การทางาน ซึ่ง ถือได้ ว่าเป็ นสินทรัพย์ที่มี
ค่าของกลุม่ และปั จจัยที่สาคัญ 3 ประการที่สง่ ผลต่อประสิทธิผลของกลุม่ งาน คือ 1) ภาระงาน : ทา
อย่างไรให้ สมาชิกในกลุ่มทางานไปด้ วยกันได้ 2) ผลลัพธ์ : ทาอย่างไรผลงานของกลุ่มจึงจะได้ รับ
รางวัล และ 3) อานาจ : สมาชิกเชื่อว่ากลุ่มมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกลุ่มงาน (work
group effectiveness) ยังอาจได้ รับอิทธิพลจากเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ
ประกอบด้ วย 1) การรวบรวมและการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลข่าวสาร 2) ภาระงานที่สาคัญ และ 3) การ
มอบหมายงาน ครึ่ ง ศตวรรษที่ ผ่า นมา มี นัก การศึกษามากมายได้ อ ธิ บ ายทฤษฎี เกี่ ย วกับ การ
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ปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ซึ่งปั จจัยของการปฏิบตั ิงานที่หลากหลายเหล่านี ้ได้ ใช้ ในกลุ่มการทางานหรื อ
ทีมงานมาโดยตลอด จากการทดลองกับกลุ่มงานกลุ่มเล็กๆ พบว่า ผู้นาเป็ นผู้กาหนดปั จจัยการ
ปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม และความส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จัย เหล่ า นี น้ ั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ ลัก ษณะและ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันของทีมหรื อกลุม่ งาน ซึง่ ปั จจัยและแนวทางที่ผ้ นู าใช้ ในการปฏิบตั ิงานเป็ น
ทีมได้ อธิบายเป็ นส่วนๆ โดยย่อดังนี ้
1. ความมุ่งมั่นทุ่ม เทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ ของภาระงาน (commitment to task
objectives and strategies) เมื่อสมาชิกกลุ่มมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ของงานต่างๆ จะส่งผลให้ การประสานเป็ นไปอย่างสะดวก เกิดนวัตกรรมต่างๆ
และประสบความสาเร็ จในงานที่ อยากได้ ลักษณะของผู้นาที่เกี่ยวข้ องและส่งเสริ มให้ สมาชิกใน
กลุ่มเกิดความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายของงานมีดงั นี ้ 1) แสดงวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนและน่าสนใจซึ่ง
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของภาระงานเพื่อให้ สมาชิกกลุ่มเห็นคุณค่าของภาระงานนัน้ 2) อธิบายถึง
ความสาคัญของภาระงานนันหรื
้ อสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ ้นใหม่ 3) ตังเป
้ ้ าหมายที่ชดั เจนและท้ าทาย 4)
วางแผนกลยุทธ์ที่ม่งุ สู่การบรรลุเป้าหมาย 5) การให้ อานาจสมาชิกในการร่วมวางแผนการทางาน
และการพัฒ นาทักษะการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ โดยทั่วไป การให้ อานาจสมาชิ กและการ
ปฏิ บัติง านเป็ นทีม นัน้ เป็ นสิ่ง ที่ ดี แต่อย่างไรก็ ตาม การให้ อานาจสมาชิ กนัน้ ไม่ไ ด้ ทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จเสมอไป สถานะที่หลากหลายจะส่งผลดีตอ่ การให้ อานาจหรื ออาจเป็ นตัวขัดขวางการ
ให้ อานาจในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ ตัวอย่างสถานะเหล่านี ้คือ ขนาดของกลุ่ม ความหลากหลาย
ของสมาชิก ธรรมชาติของงาน และองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ ของสมาชิก
2. ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท (member skills and role clarity)
ศักยภาพในการทางานของกลุ่มจะมีมากขึ ้นหากสมาชิกมีความรู้ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการทางาน
และมีความเข้ าใจว่าจะทาอะไร อย่างไร และต้ องสาเร็ จเสร็ จสิ ้นงานต่างๆ เมื่อใด และหากภาระ
งานนันมี
้ ความซับซ้ อนและมีความยุ่งยากในการเรี ยนรู้นนมากขึ
ั้
้น ทัก ษะของสมาชิกและบทบาทที่
ชัดเจนนันยิ
้ ่งจาเป็ นมากขึ ้นเช่นกัน ผู้นาสามารถทาสิ่งต่างๆ เพื่อปรับปรุงทักษะของสมาชิก ในการ
สร้ างกลุ่มการทางานหรื อการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในกลุ่ม ผู้นาจะกาหนดสมาชิกที่มีทกั ษะที่
สามารถผสานการทางานกันในทีมอย่างเหมาะสม ในการสร้ างกลุ่มงานใหม่หรื อเมื่อมีภาระงาน
ใหม่ๆ เกิ ดขึน้ ผู้นาจะต้ องอธิ บายถึง หน้ าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิ กแต่ละคนอย่างชัดเจน
รวมทังขั
้ นตอนหรื
้
อกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้ องกันในแต่ละหน้ าที่หรื อหน้ างานเหล่านัน้ เมื่อผ่าน
การทางานในช่วงเวลาที่เหมาะสมในวงจรการปฏิบตั ิงาน ผู้นาสามารถประเมินทักษะของสมาชิก
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานของสมาชิก ผู้นาให้ ข้อมูลย้ อนกลับไปที่สมาชิกอย่างสร้ างสรรค์ จัดให้
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มี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งมี โ ครงสร้ างชัด เจนเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ การพัฒ นาทัก ษะต่า งๆ ด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย เช่น จากสมาชิกผู้มีประสบการณ์ในด้ านนันๆ
้ โดยตรง การสัม มนาเชิงปฏิบตั ิการ และ
การฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ
3. การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (internal organization and
coordination) ผลสาเร็ จของทีมไม่เพียงแต่ขึ ้นอยู่กับการกระตุ้นและทักษะของสมาชิกเท่านัน้ แต่
ยังขึ ้นอยู่กบั ว่าสมาชิกใช้ ทกั ษะของตนเองอย่างไร การกาหนดบทบทหน้ าที่ในการทางานและการ
แจกจ่ายงานเป็ นตัวกาหนดประสิทธิภาพของทีมในการทางานให้ สาเร็ จลุล่วง การทาให้ งานสาเร็ จ
ลุล่วงนันเป็
้ นสิ่งที่ต้องทุกข์ทรมานหากว่าในกลุ่มงานในมีคนที่มีความสามารถแต่ได้ รับมอบหมาย
หน้ า ที่ ใ ห้ ท างานที่ ไ ม่ต รงกับ ความสามารถหรื อ หากกลุ่ม งานนัน้ ใช้ กลยุท ธ์ ในการท างานที่ ไ ม่
สอดคล้ อ งกับ ทักษะที่ ส มาชิ กมี อ ยู่ การท าให้ บรรลุผลส าเร็ จ ยัง ขึน้ อยู่กับการกาหนดสมาชิ ก ที่
แตกต่างกันปฏิบตั ิงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันได้ อย่างสอดคล้ องและลงตัว การประสานงานกันใน
ระดับสูงเป็ นสิ่งสาคัญเมื่อทีมต้ องปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้ อนภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ประสิทธิภาพของการประสานงานนันได้
้ ถูกกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่ มต้ นของการวางแผนงานก่อน
เริ่ มงานใหม่ และทีมจะปฏิบตั ิภาระงานใหม่ได้ ดีขึ ้นหากสมาชิกมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน
ซึง่ ได้ ร่วมกันพิจารณาถึงอุปสรรคและปั ญหาที่เป็ นข้ อจากัดในการปฏิ บตั ิงานแล้ ว การประสานงาน
กั น นั น้ ท าได้ ง่ า ยขึ น้ ด้ ว ยการปรั บ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก ในระหว่ า งการปฏิ บัติ ง านของที ม
ความสาคัญยิ่งกว่านันส
้ าหรับความร่ วมมือและการประสานงานกันท่ามกลางสมาชิกกลุ่มงานที่
ต้ องพึ่ง พาอาศัยกันทาให้ ค วามเป็ นผู้นานัน้ เป็ นได้ ยากกว่าในกลุ่ม การทางานร่ วมกั นประเภท
coacting ผู้นาสามารถทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ แน่ใจได้ ว่าตนได้ กาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและวิถี
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับภาระงานแล้ ว คุณลักษณะของผู้นาที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้ 1)
วางแผนการใช้ บุคลากรและทรั พยากรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ 2) สร้ างสถานการณ์ จาลองที่ อาจ
เกิดขึ ้นเพื่อฝึ กการจัดการกับอุปสรรคและเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3) ให้ สมาชิกที่มีความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้ องร่วมวางแผนกิจกรรมของทีม 4) การนาการประชุมเพื่อแก้ ไขปั ญหาและวางแผนกิจกรรม
5) การวางแผนการจัดทากาหนดการและลาดับการทางานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ าที่ไม่ควรเกิดขึ ้น
หรื อ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา 6) การติดตามและควบคุมการทางานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
เมื่อกลุม่ งานปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้ อนภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว อาจเป็ นเรื่ องจาเป็ น
ที่สมาชิกจะแบ่งปั นหน้ าที่กันภายในกลุ่มงาน ผู้นาสามารถช่วยสมาชิกในการคาดคะเนปฏิกิริยา
จากผู้อื่นที่อาจเกิดขึ ้นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็ วของสมาชิกกลุ่มเพื่อให้ สอดคล้ อง
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงนัน้ การพัฒนาทักษะของสมาชิกเกี่ยวกับการทางานร่วมกันเป็ นทีมให้

34

ง่ายขึน้ นัน้ ทาได้ โดยการทาให้ แน่ใจว่าพวกเขาเข้ าใจบทบาทความสัมพันธ์ ภายในและโดยการ
ฝึ กซ้ อมกิจกรรมที่ซบั ซ้ อนบ่อยๆ การฝึ กซ้ อมร่วมกันภายใต้ สภาวการณ์จริ งเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับทีม
ที่มีความยากและกิจกรรมที่อนั ตราย เช่น หน่วยรบ หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย หน่วยแพทย์ฉกุ เฉิน
หน่วย SWAT หน่วยดับเพลิง
4. การประสานงานภายนอกองค์ ก ร (external coordination) การจะท าให้ บ รรลุ
เป้าหมายของทีมนัน้ ยังขึน้ อยู่กับการปรับเปลี่ยนกิ จกรรมของทีม ให้ สอดคล้ องกับส่วนงานอื่นๆ
ภายในองค์กร และความสาคัญของการประสานงานภายนอกองค์กรนี ้เป็ นการเพิ่มการพึ่งพาอาศัย
กัน ซึง่ มันเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่ผ้ นู าต้ องมีการสื่อสารและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร
เดียวกัน รวมทังกั
้ บบุคคลภายนอกผู้ซงึ่ การตัดสินใจและการกระทาของเขามีผลต่อกลุม่ งาน
คุณลักษณะของภาวะผู้นาที่เกี่ยวข้ องในการประสานงานภายนอกองค์กรและการปรับตัว
ได้ แก่ 1) การดาเนินต่อไปของเครื อข่ายผู้ซึ่งสามารถให้ ข้ อมูลที่สาคัญ 2) การส่งเสริ มสมาชิกให้
พัฒนาเครื อข่ายที่เป็ นประโยชน์ 3) การปรึ กษาหารื อกับองค์กรย่อยเกี่ ยวกับแผนงานและการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อองค์กรเหล่านัน้ 4) การติดตามความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับองค์กรย่อยหรื อหน่วยงานอื่นๆ 5) การประชุมกับลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การเพื่อรับทราบความ
ต้ องการ และ 6) การเจรจาข้ อตกลงกับลูกค้ า ส่วนในกรณีของการประสานงานภายในองค์กรนัน้
หน้ าที่ของภาวะผู้นาสามารถปฏิบตั ริ ่วมกันโดยสมาชิกของทีม
5. ทรัพยากรและการสนับสนุน (resources and political support) การทาให้ บรรลุ
เป้าหมายของกลุม่ ยังขึ ้นอยูก่ บั การได้ รับทรัพยากรที่จาเป็ นและการสนับสนุนของรัฐบาลจากแหล่ง
ภายนอก ทรัพ ยากรที่ เกี่ ยวข้ องอาจรวมถึงงบประมาณ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง อานวย
ความสะดวกต่างๆ ทีมการผลิตไม่สามารถคงปริ มาณการผลิตได้ อย่างต่อเนื่องโดยปราศจาก
วัตถุดบิ ที่จากัด นักบินไม่สามารถบินได้ หากไม่มีเชื ้อเพลิงสาหรับเครื่ องบิน การดารงต่อไปของการ
จัดหาทรัพยากรนัน้ มีความสาคัญอย่างมากต่อการทางานหรื อการผลิตที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดหรื อทรัพยากรที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ แต่สาหรับการผลิตที่ต้องใช้ ทรัพยากรน้ อยหรื อ
มีทรัพยากรมากพออยู่แล้ วนัน้ การได้ รับหรื อการจัดหาทรัพยากรนันจึ
้ งไม่ได้ มีความสาคัญมากนัก
สาหรับกลุ่มงานนัน้ ความรับผิดชอบของภาวะผู้นาที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือการจัดหาทรัพยากรที่
จาเป็ น ผู้ชว่ ย และการสนับสนุนจากภายนอก ตัวอย่างของภาวะผู้นาที่สาคัญคือ 1) การวางแผน
ความต้ องการในการใช้ ทรัพยากรสาหรับโครงการหรื อกิจกรรมพิเศษ 2) การชักชวนผู้บงั คับบัญชา
หรื อบุคคลภายนอกเพื่อให้ บริ การหรื อจัดหาทรัพ ยากรเพิ่มเติมให้ กับกลุ่ม งาน 3) การชักจูง
ผู้บงั คับบัญชาให้ อนุญาตให้ ใช้ วตั ถุดิบ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือนอกเหนือจากปกติ 4) การส่งเสริ ม
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ความน่าเชื่ อ ถื อของที มต่อผู้บัง คับบัญชา 5) สร้ างความสัมพันธ์ ในการการประสานงานกับ
บุคคลภายนอกผู้ซึ่งเป็ นแหล่งจัดหาทรัพยากรที่สาคัญและเป็ นผู้ช่วยที่จาเป็ น และ 6) การเจรจา
ต่อรองข้ อตกลงที่เป็ นที่ชื่นชอบกับผู้จดั หาทรัพยากรและผู้จาหน่าย
6. ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมื อ (mutual trust, cohesiveness, and
cooperation) ความร่วมมือและความไว้ วางใจเป็ นปั จจัยของความสาเร็ จของกลุ่มงานที่ซึ่งสมาชิก
มีบทบาทต้ องพึ่งพาอาศัยกันสูง ความร่วมมือและความไว้ วางใจในระดับสูงนันมี
้ แนวโน้ มมากขึ ้น
เมื่ อรู้ ว่าสมาชิ กในกลุ่ม เป็ นใครบ้ าง มี การให้ การยอมรั บในการเป็ นสมาชิ ก และเมื่ อเกิ ดความ
สามัคคีกันอย่างมาก มันเป็ นการยากที่กลุ่มที่ตงขึ
ั ้ น้ มาใหม่จะมีความสามัคคีในระดับสูงและมี
ความชัดเจนของกลุ่ม งาน รวมทัง้ ในกลุ่ม งานที่ มี การเปลี่ ยนแปลงสมาชิ ก บ่อยๆ กลุ่ม งานที่ มี
ตัวแทนการแข่งขันในหน่วยย่อยขององค์กร กลุ่มงานซึ่ง สมาชิกประกอบด้ วยความหลากหลายที่
วัฒนธรรม กลุม่ งานที่สมาชิกมีวฒ
ุ ิภาวะความเครี ยด เช่น ลูกเรื อดาน ้า ทฤษฎีทางสังคมของภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิภาพกล่าวถึงกระบวนการที่ผ้ นู าช่วยกาหนดลักษณะของกลุ่มและความหมายของ
การเป็ นสมาชิก มีหลากหลายวิธีที่ผ้ ูนาสามารถเพิ่มความไว้ วางใจและกาหนดลักษณะของกลุ่ม
อันได้ แก่ 1) การเชื่อมโยงวิสยั ทัศน์ที่น่าดึงดูดใจของทีมที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จของทีม 2) การใช้
สัญลักษณ์และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน และความพึงพอใจในการเป็ น
สมาชิกของกลุ่ม 3) การจัดกิจกรรมทีมสัมพันธ์ และ 4) การสร้ างการยอมรับและรางวัลที่อาจ
เกิดขึ ้นเมื่อสมาชิกทาให้ ทีมประสบความสาเร็จ ความสามัคคีในระดับสูงเป็ นทังข้
้ อดีและข้ อเสียเมื่อ
กลุ่มงานต้ องตัดสินใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง กลุ่มงานที่สมาชิกมีความสามัคคีกันจะเป็ นคุณค่าและมี
ทัศนคติร่วมกัน พวกเขามีแนวโน้ มที่จะเห็นชอบร่วมกันเมื่อต้ องทาการตัดสินใจ แต่สาหรับบางกลุ่ม
นัน้ ในบางครัง้ พวกเขาจะส่งเสริ มผู้ที่มีความพิเศษ ซึ่งเราเรี ยกสิ่งนี ้ว่า “groupthink” เมื่อสมาชิกที่
สามัคคีกนั นันไม่
้ ต้องการแสดงมุมมองของพวกเขาหรื อไม่ต้องการนาเสนอความคิดที่ไม่เห็นด้ วย
การประเมินความคิดที่จาเป็ นถูกยับยัง้ และการสร้ างสรรค์ลดลง ความพยายามอย่างหนักของ
กลุม่ ที่จะคงความเชื่อผิดๆ ในเรื่ องความสามัคคีกนั ในการไม่เปิ ดเผยความรู้สึกที่แท้ จริ ง พวกเขาจะ
แสดงความเห็นด้ วยในทันทีโดยที่ไม่ได้ ประเมินความคิดตามเป้าหมายให้ ถี่ถ้วน สมาชิกในกลุ่ม
เหล่านี ้ต้ องพัฒนาความเชื่อผิดๆ ที่ยงั ไม่อาจลบล้ างได้ นี ้ว่ามันจะเป็ นเหตุให้ กลุ่มงานของพวกเขา
พบกับความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ าน ถ้ าหากว่ากลุม่ งานมีการแสดงความคิดเห็นต่อความเชื่อผิดๆ นี ้
ต่อผู้บงั คับบัญชา ก็จะทาให้ สมาชิกเข้ าใจได้ ง่ายกว่าปกติที่ต้องพิจารณาสิ่งนี ้ด้ วยตนเอง
7. ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency) ความเชื่อ
ของสมาชิกที่วา่ กลุม่ ของตนเองนันมี
้ ความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจให้ สาเร็ จลุล่วงและบรรลุถึง
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เป้าหมายของกลุ่ม ได้ นนั ้ เป็ นส่วนหนึ่งที่ ทาให้ สมาชิกกลุ่ม เกิดความทุ่มเทให้ กับการปฏิ บตั ิงาน
ความเชื่อที่ว่า นีเ้ ราเรี ยกมันว่า “ประสิทธิ ภาพองค์กร” (collective efficacy) หรื อ “ศักยภาพ”
(potency) จากงานวิจยั หลายงานได้ ให้ หลักฐานชี ้ชัดว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงานของทีม
ประสิทธิภาพขององค์กรจะสูงขึ ้นสาหรับทีมที่สมาชิกมีทกั ษะดี มีความไว้ วางใจและความร่ วมมือ
กันในระดับสูง มีทรัพยากรเพียงพอ และมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ความสาเร็ จที่มีมา
ก่ อ นหน้ า นัน้ สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ ในภายหลัง ใน
ขณะเดียวกันประสิทธิ ภาพขององค์กรจะค่อยๆ ลดต่าลงหากผลงานของกลุ่มนัน้ มีข้อผิดพลาด
เกิดขึ ้น ความมีประสิทธิภาพขององค์กรในระดับสูงเป็ นสิ่งที่น่าปรารถนา แต่เราจาเป็ นต้ องยอมรับ
ความสามารถที่แท้ จริ งขององค์กร เพราะความเชื่อมัน่ ที่สูงเกินจริ งนันสามารถกระตุ
้
้ นทีมให้ ไปสู่
แนวทางการปฏิบตั งิ านที่มีความเสี่ยงสูงได้ แต่ทีมก็จะล้ มเหลวในที่สดุ ผู้นาสามารถกาหนดความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรได้ กลายวิธี พฤติกรรมที่กาหนดประสิทธิภาพขององค์กร ได้ แก่ 1) การ
แสดงให้ ทีมได้ เห็นจุดดีและความเชื่อมัน่ ในทีม 2) การตังเป
้ ้ าหมายหรื อจุดหมายที่เป็ นจริ ง ซึ่งจะทา
ให้ ทีมมีโอกาสประสบความสาเร็ จในเบื ้องต้ น ซึ่งจะเป็ นประสบการณ์ในการประสบความสาเร็ จใน
ลาดับ ต่อ ไป 3) การช่ว ยเหลื อที ม ให้ ค้ นพบวิ ธี เอาชนะอุป สรรค 4) การเฉลิม ฉลองให้ กับ
ความก้ าวหน้ าและความสาเร็จที่สาคัญ
8. รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน (accurate, shared mental models) รู ปแบบ
ความคิด (mental model) โดยปกติใช้ บรรยายความเชื่ออย่างมีสติและข้ อสันนิษฐานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของการกระทาและวิธีที่ดีที่สดุ ที่จะปรับปรุงสิ่งนัน้ การวิจยั จากหลาย
กลุ่มงานพบว่าพวกเขามีความสาเร็ จระดับสูงเมื่อสมาชิกมีรูปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน การ
แก้ ไขปั ญหายากมากขึ ้นเมื่อสมาชิกมีสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่แตกต่างกั น การ
ร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบนันจะท
้
าให้ กลุ่มงานสามารถพัฒนากลยุทธ์
และการวางแผนงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และจะนาไปสู่ความทุ่มเทที่จะทาให้ สาเร็ จมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ ของกลุ่มนันจะไม่
้
มีแนวโน้ มในการปรับปรุงหรื อพัฒนาให้ ดีขึ ้น หากรูป แบบ
ความคิดนันไม่
้ ได้ รับความร่วมมือในการแสดงความเห็นร่วมกันหรื อยังเป็ นรูปแบบที่ไม่ถกู ต้ อง ผู้นา
สามารถช่วยเหลือสมาชิกในการตังสมมติ
้
ฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลกระทบเพื่อ
ประเมินความถูกต้ องและร่วมพัฒนารู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องมากขึ ้น วิธีการที่จะปรับปรุ งความ
เข้ าใจและข้ อตกลงเกี่ ยวกับสาเหตุของปั ญหาและการแก้ ไขที่ดี มีดงั นี ้ 1) จัดการประชุมเพื่ อ
อภิปรายสมมติฐานและความคิดเห็นของสมาชิก รวมทังระบุ
้ หลักฐานที่สนับสนุนแนวความคิดนัน้
2) ตรวจสอบสื่อที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อหรื อโครงงานนัน้ 3) นากฎเกณฑ์ที่ถกู ต้ องของกระบวนการ
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ทางานและปั จจัยความสาเร็จของทีมมาใช้ 4) จัดการทดลองเพื่อประเมินความสัมพันธ์ของสาเหตุ
และผลกระทบ 5) จัดการทบทวนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการเรี ยนรู้ที่ได้ จากประสบการณ์
9. ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity) ความหลากหลายของสมาชิกมีทงั ้
ด้ านบุคลิกภาพ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ (เช่น อายุ เพศ เชื อ้ ชาติ การศึกษา) และความ
เชี่ยวชาญพิเศษ ความหลากหลายเหล่านี ้มีความหมายโดยนัยสาหรับกระบวนการทางานและ
ผลลัพธ์กลุม่ กลุม่ ที่มีความหลากหลายของสมาชิกดูเหมือนจะมีความสามัคคีน้อยลงเพราะผู้คนจะ
มีการยอมรับกันน้ อยลงหากมีความเชื่อ ความสาคัญ และประเพณีที่แตกต่างกัน ความหลากหลาย
สามารลดทอนการสื่อสารระหว่างกันอีกด้ วย เมื่อสมาชิกใช้ ภาษาต่างกัน หรื อใช้ ภาษาเฉพาะกลุ่ม
หรื อมีกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ตา่ งกันก็จะเป็ นอุปสรรคในการทาความเข้ าใจกัน ในทางบวก การมี
สมาชิ กที่มี มุม มอง ประสบการณ์ และมี ความรู้ ที่ แตกต่างกันจะเป็ นผลดีต่อการแก้ ไขปั ญหาที่
สร้ างสรรค์ ความสาคัญของความหลากหลายสาหรับการปฏิบตั ิงานกลุ่มจะมีผลต่อเมื่อกลุ่มนัน้
แตกต่างกันและสถานการณ์ที่พบแตกต่างกัน มันเป็ นสิ่งที่ง่ายที่จะพลิกฟื น้ ความหลากหลายไปสู่
การร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาเมื่อสมาชิกมีความพยายามที่จะพึ่งพากันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ซึง่ นัน่ เป็ นสิ่งสาคัญที่ท้าทายสาหรับภาวะผู้นา ผู้นาที่มีอานาจในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสามารถ
ทดลองเลือกสมาชิกที่มีภมู ิหลังและความรู้ความสามารถที่หลากหลาย25
จากนิยามของคาว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม สรุ ปได้ ว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมหมายถึง การ
ร่วมกันทางานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนันจะต้
้ องมีเป้าหมายเดียวกันจะทา
อะไรแล้ วทุ ก คนต้ อ งยอมรั บ ร่ ว มกัน มี ก ารวางแผนการท างานร่ ว มกั น การท างานเป็ นที ม มี
ความส าคัญ ในทุกองค์ กรการท างานเป็ นที ม เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ การเพิ่ ม ประสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงานการทางานเป็ นทีมมีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จของงาน
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุม่ สมาชิกเป็ นอย่างดี

25

Gary Yukl, Leadership in Organization, (Pearson: Education Limited, 2013),
246 – 251.
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
นับตังแต่
้ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานทางการศึกษาทางด้ านศิลปกรรมใน
ประเทศไทย นับตังแต่
้ ปีพุทธศักราช 2477 และได้ รับประกาศพระราชบัญญัติ ยกฐานนะโรงเรี ยน
ศิลปากรขึ ้นเป็ นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2486 ซึง่ ในระยะแรกประกอบไปด้ วย คณะ
จิตรกรรม และคณะประติมากรรม ซึง่ ต่อมาได้ ยบุ รวมกัน คือ คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ในปั จจุบนั ต่อมาได้ กาเนิดคณะวิชาอื่นๆ ตามมาอีกในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ คณะ
สถาปั ตยกรรมไทย คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ ทาให้ พื ้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวัง ท่าพระ เกิ ด ความแออัด ในสมัยต่อ มาหลัง จากที่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พี ระศรี ถึง แก่
อนิจกรรม จึงเกิดแนวคิดในการขยายวิชาเปิ ดขึ ้นมาใหม่ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โดยความคิดดัง กล่าวนี ม้ าจาก ศาสตราจารย์ หม่อ มหลวงปิ่ น มาลากุล ณ อยุธ ยา อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะนันเป็
้ นผู้วางแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดให้ มีคณะ
อักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ
การก่ อตัง้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่ อ มี ก ารก่ อ ตัง้ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ขึ น้ ท าให้ แนวคิ ด ในการจั ด ตัง้ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็ นแหล่งค้ นคว้ าไว้ กบั ทางการศึกษา และเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สงั เกตการ
สอนและฝึ กการสอน เกิดจากแนวความคิดของ นางสาวสุมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และรักษาการณ์ในตาแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในปี พ.ศ. 2516 และ
เปิ ดรับเข้ าเรี ยนในปี การศึกษา 2517 เป็ นปี แรก โดยใช้ อาคารเรี ยนไม้ บริ เวณ โรงเรี ยนเกษตรกรรม
เดิม ทางด้ านประตูเพชรเกษมเป็ นที่ทาการในปี แรก รับนักเรี ยน 2 ระดับ คือ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 (ม.ศ.1) ชันละ
้ 2 ห้ อง หลักสูตรการเรี ยนการสอนได้ สร้ างขึ ้นเองตาม
แนวทางอุดมคติโดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ ในขณะนันด้
้ วยปรัชญาการศึกษาที่ว่า “ใช้
ปั ญญาแก้ ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”
วัตถุประสงค์ ของการก่ อตัง้
1. เพื่อใช้ เป็ นที่ปฏิบตั กิ ารตามแนวทางทฤษฎีทางการศึกษาและการสาธิต
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สงั เกตการสอนและฝึ กหัดการสอน
3. เพื่อใช้ เป็ นแหล่งวิจยั ค้ นคว้ าทางการศึกษา
4. เพื่อใช้ เป็ นที่ให้ การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ
และวัยรุ่นของแต่ละบุคคล
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5. เพื่อใช้ เป็ นสวัสดิการการศึกษาของบุตร อาจารย์ ข้ าราชการและลูกจ้ างประจาของ
มหาวิทยาลัย
การดาเนินงาน
ในช่วงการก่อตัง้ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ แต่ง ตังด
้ าเนินงานขึน้ โดยรั บ
นโยบายการบริ หารจากคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาได้ เปลี่ยนการดาเนินงานโดยให้ มีคณะผู้บริ หาร
โรงเรี ยน โดยมีผ้ อู านวยการโรงเรี ยนเป็ นผู้บงั คับบัญชาสูงสุด ดาเนินการสอนที่โดยใช้ หลักสูตรที่
สร้ างเองจนเมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ มีการปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษาขึ ้นในประเทศ เมื่อปี
พ.ศ. 2521 ทาให้ โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนับ แต่บัด นัน้ เป็ นต้ น มา แต่เ ดิ ม นัน้ อาจารย์ ผ้ ูส อนโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ รับการสนับสนุนจากคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คือ
คณะศึกษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อบรรจุอาจารย์ประจาของ
โรงเรี ยนแล้ ว การสอนจึง เป็ นหน้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบโดยตรงของคณาจารย์ ในโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิสัยทัศน์ โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นแหล่งปฏิบตั ิการทางการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาทางการศึกษาเพื่อสร้ างเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองดี มีคณ
ุ ธรรม มีความรู้
ความสามารถในการทางาน มีทกั ษะการแก้ ปัญหา มีภาวะผู้นา สืบสานวัฒนธรรม เป็ นแบบอย่างที่
ดี สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
ปรัชญา ใช้ ปัญญาแก้ ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
ปณิธาน มุง่ สร้ างเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองดี มีความรู้ความสารถ และฉลาดในการใช้ ชีวิต
พันธกิจ
1.ศึกษา วิจยั และปฏิบตั ิการตามทฤษฎีทางการศึกษา เป็ นแหล่งสังเกตการณ์สอน การ
สาธิตและการฝึ กหัดการสอน
2.จัดการศึกษาให้ เป็ นไปตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2544 พัฒนา
หลักสูตรวิธีสอนที่ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ สอดคล้ องกับความถนัด ความสนใจ และ
วัยของผู้เรี ยน
3.จัดกิ จ กรรมและสภาพแวดล้ อมที่ เอื อ้ ต่อการเรี ยนรู้ การปฏิ บัติจ ริ ง พัฒ นาการสร้ าง
ปั ญญา ทักษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ อย่างสร้ างสรรค์ ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข สื บสานวัฒ นธรรม เป็ นแบบอย่างที่ ดี มี ความเป็ นผู้นา ส านึกต่อความรั บผิดชอบต่อ
ตนเองชุมชนท้ องถิ่น ประเทศชาติและเป็ นพลเมืองที่ดีของโลก
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4.จัดระบบบริ หารโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบ
กากับตรวจสอบที่มีคณ
ุ ภาพ และขอรับการสนับสนุนจากชุมชนในมหาวิทยาลัยและท้ องถิ่น
เป้าหมาย
1.นัก เรี ย นเป็ นผู้ใ ฝ่ รู้ มี ค วามสามารถตามมาตรฐานการศึก ษา สามารถศึก ษาต่อ ใน
ระดับอุดมศึกษาได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
2.นักเรี ยนมี ระเบียบวินัย คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ ดี เป็ นผู้นาและปฏิ บัติง าน
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย
3.พัฒนาหลักสูตร พัฒนาวิธีการสอนและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื ้อต่อการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบประกันคุณภาพจากการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
4.สนับ สนุน ให้ บุค ลากรของโรงเรี ย นท าวิ จัย พัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามรู้ ทัก ษะและ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านเพิ่มขึ ้น
5.วิ เ คราะห์ ข อบข่า ย บทบาทหน้ า ที่ ข องบุค ลากรด้ า นต่า งๆ ให้ ชัด เจน มี ร ะบบก ากับ
ตรวจส อบการ ปฏิ บั ติ ง าน สา มารถพิ จารณา ความดี ความช อบไ ด้ อ ย่ า ง เป็ นธรร ม
หลักสูตรและความสาคัญ
โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นหน่วยงานที่จดั การศึกษาและเป็ นแหล่งแสวงหา
ความรู้ ในระดับ การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน เป็ นที่ ใ ห้ นัก ศึก ษาของของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรของโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ต้ องครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกๆด้ าน ซึง่ ประกอบด้ วยการจัดการกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ในหลักสูตรให้ ครบ 8 สาระวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี ้
1.สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
2.สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
3.สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
4.สาระการเรี ยนรู้สงั คม ศาสนาและวัฒนธรรม
5.สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
6.สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
7.สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
8.สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการความรู้ทงมวลรวมทั
ั้
งประสบการณ์
้
อื่นๆ เป็ นแนวทางหรื อเพื่อให้ เป็ นแผนการ
เรี ยนที่มีคณ
ุ ภาพตามข้ อกาหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถ
โดยสนับ สนุน ให้ ผ้ ูเ รี ย นแต่ล ะบุค คลไปสู่ศัก ยภาพสูง สุด ของตนเองรวมทัง้ ล าดับ ขัน้ ของมวล
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ประสบการณ์ ที่ก่อให้ เ กิดการเรี ยนรู้ สะสม ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนนาความรู้ ที่ ได้ ไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
ประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง รู้จกั การเรี ยนรู้และใช้ ชีวิตในโรงเรี ยน ชุมชน สังคมและ
โลกได้ อย่างมีความสุข ทังด้
้ านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บรรลุตามมุ่งหมายของการจัดการศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นหน่วยงาน
เที ย บเท่า ภาควิ ช าในคณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร นอกจาการมี บ ทบาทในการ
สนับสนุนการผลิ ตบัณ ฑิตและมหาบัณฑิตทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ตามแนวทาง
ทฤษฎี การศึกษาและการสาธิ ตแล้ วยัง ต้ องบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนสาธิ ต
เพื่อให้ เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงได้ กาหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายไว้ ในหลักสูตร
ดังนี ้
1.มุ่ง พัฒ นาให้ นักเรี ย น เรี ย นรู้ อย่างมี ค วามสุข มี ความรู้ ทัก ษะและความสามารถ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสใช้ ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร สร้ างความ
มัน่ ใจและกาลังใจในการเรี ยนรู้ เป็ นบุคคลที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา
2.ส่ง เสริ ม การพัฒ นาด้ า นจิ ตวิญญาณ อุดมการณ์ ท างด้ านคุณธรรมและจริ ย ธรรมให้
สอดคล้ องเป็ นไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมของชาติและท้ องถิ่น พัฒนาหลักการในการ
จาแนกความถูกผิดเข้ าใจและศรัทธาในความเชื่อของตนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่ามีอิทธิพลต่อ
ตัวบุคคลและสังคมอย่างไร พัฒนาหลักการของคุณธรรมและอิสระของผู้เรี ยน ช่วยให้ มีวิสยั ทัศน์ที่
กว้ างไกล เป็ นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้ เป็ นธรรมขึ ้นด้ วยความ
เสมอภาค รวมทังให้
้ เป็ นผู้ที่มีความตะหนัก เข้ าใจและยอมรับสภาพแวดล้ อมที่ตนดารงชีวิตอยู่ ยึด
มัน่ ในข้ อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและพอเพียงในระดับส่วนตน ระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ
และระดับโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยนที่ได้ รับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจึงเป็ นการพัฒนามนุษย์ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป
ตามกระบวนการดังกล่าว
การจัดสาระการเรี ยนรู้
มัธยมศึกษาตอนต้ น (ม.1-ม.3) โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพสาวนตัว พัฒ นา
ความสามารถทักษะพื ้นฐานด้ านการเรี ยนรู้ ตลอดจนทักษะในการดาเนินชีวิตให้ มีความสมดุล มี
ความถูกต้ องดีงามและมีความรับผิดชอบ สามารถสร้ างคุณภาพสังคมและชีวิตของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้ เป็ นพื ้นฐานในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้ นการศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้ าน มุ่งปลูกฝั่ งความเชี่ยวชาญในกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อให้
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ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทังเพื
้ ่อให้ มีทกั ษะทางวิทยาการเทคโนโลยีและความคิดสร้ างสรรค์
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สามารถเป็ นผู้นาและให้ บริ การในชุมชนในด้ านต่างๆ
ลักษณะหลักสูตรในช่วงชัน้ นี จ้ ัดเป็ นหน่วยกิ จ เพื่ อให้ มี ความยื ดหยุ่นในการจัดแผนการเรี ยนที่
ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรี ยนแต่ละคนทังทางด้
้
านวิชาการและ
วิชาชีพ26
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีชื่อเสียง โดย
จัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี บณ
ั ฑิต มาเป็ นเวลายาวนาน
โดยมีการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาการปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา
เพื่อให้ นกั ศึกษาเป็ นครูผ้ มู ีคณ
ุ ภาพออกไปรับใช้ สงั คมจาเป็ นต้ องมีแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่
มีคณ
ุ ภาพสาหรับฝึ กฝนอบรม ศึกษาค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ อาจารย์วชั ริ นทร์
เสถียรยานนท์ เป็ นผู้ริเริ่ มความคิดในการจัดตังแหล่
้ งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าวในเบื ้องต้ น
ต่อมารองศาสตราจารย์ คณิ ต เขี ยววิชัย คณบดีค ณะศึ กษาศาสตร์ ใ นขณะนัน้ และคณาจารย์
สาขาวิช าการประถมศึกษา จึง เสนอโครงการจัดตังศู
้ นย์ การศึกษาปฐมวัยต่ออาจารย์พุฒิ วีระ
ประเสริ ฐ อดี ต อธิ ก ารบดี ( ปี พุท ธศัก ราช 2547) และได้ รั บ การอนุมัติใ นวัน ที่ 9 กุม ภาพัน ธ์
พุทธศักราช 2548 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิวฒ
ั น์ชยั อัตถากร อดีตอธิการบดี ใช้ บริ เวณส่วน
หนึ่งของอาคารศึกษาศาสตร์ 2 เป็ นสถานที่ดาเนินการ ในระยะแรกการบริ หารศูนย์ การศึกษา
ปฐมวัย ดาเนินการโดยคณะกรรมการประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์คณิต เขียววิชยั ประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ และอาจารย์ ดร.สาเริ ง กุจิรพันธ์ กรรมการที่
ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารุง โตรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์พร สมานชาติ อาจารย์
สมวรรณ นาคปั น้ อาจารย์สทุ ธิลกั ษณ์ ศิลลา อาจารย์ไพบูรณ์ อยูใ่ จเย็น กรรมการบริ หาร โดยมี
อาจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุง เป็ นผู้อานวยการ อาจารย์ณฐั วุฒิ กิจรุ่งเรื อง เป็ นรองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิชาการ อาจารย์ดวงหทัย แสงวิริยะ เป็ นรองผู้อานวยการฝ่ ายธุรการ และมีอาจารย์ประจา
ศูนย์ การศึกษาปฐมวัย 4 คน ได้ แก่ อาจารย์ชลธิชา ชิวปรี ชา อาจารย์จนั ทิรา รุ่งทวีชยั

26

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). “รายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2552.” 23.
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อาจารย์ภทั รา แก้ วพิจิตร และอาจารย์นที ศรี มะกล่า นอกจากนี ้ยังมีผ้ เู ชี่ยวชาญพิเศษ 2 ท่าน คือ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โรม วงศ์ ป ระเสริ ฐ ซึ่ ง เชี่ ย วชาญทางด้ า นกิ จ กรรมพลศึ ก ษา และ
อาจารย์ Linda Sukarat ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้ านภาษาต่างประเทศ ศูนย์การศึกษาปฐมวัยเปิ ดรับ
นักเรี ยนรุ่ นแรกในภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2548 เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม
พุท ธศัก ราช 2548 มี นัก เรี ย นรุ่ น แรก จ านวน 45 คน และเปิ ดท าการเรี ย นการสอนจนครบทุก
ระดับชัน้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้ เปิ ดการเรี ยนการสอน
ต่อ เนื่ อ งถึง ระดับ ประถมศึกษา โดยเปลี่ ย นจากชื่ อ ศูนย์ ก ารศึก ษาปฐมวัย เป็ นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยในระดับปฐมวัย ได้ ใช้ ชื่อว่าโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาใช้ ชื่อว่า
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ปฐมวัยและประถมศึกษา)ระดับประถมศึกษา ตังอยู
้ ่ที่อาคาร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประถมศึกษา ในระยะแรกทางโรงเรี ยนบริ หารงานโดย
คณะกรรมการประกอบด้ วย รองศาสตราจารย์ คณิ ต เขี ย ววิ ชั ย ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงาน อาจารย์ดวงหทัย แสงวิริยะ รองประธานคณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ ายบริ หาร อาจารย์
ดร.จรี ลกั ษณ์ จิรวิบลู ย์ รองประธานคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
อิศเรศ พิพฒ
ั น์มงคลพร รองประธานคณะกรรมการ ดาเนินงานฝ่ ายกิจการนักเรี ยน มีอาจารย์
ประจ าจ านวน 5 ท่าน ได้ แก่ อาจารย์ ภัทรา แก้ วพิจิ ตร อาจารย์ สุวิม ล สพฤกษ์ ศรี อาจารย์
นุสรา เดชจิตต์ อาจารย์อภิรดี ผลทวีนกุ ลู และ อาจารย์ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล นอกจากนี ้ยังมี
อาจารย์พิเศษ คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โรม วงศ์ประเสริ ฐ ผู้เชี่ยวชาญด้ านกิจกรรมพลศึกษา ได้
เปิ ดรั บ นั ก เรี ย นรุ่ น แรกในระดับ ประถมศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษา ปี การศึ ก ษา 2551
เมื่ อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จานวน 2 ห้ องเรี ยน รวม 72 คน โดยมีความเจริ ญก้ าวหน้ ามาตามลาดับ
จนถึงปั จจุบนั
ปรัชญา
ปั ญญาดี รู้วิถีวฒ
ั นธรรมไทย ก้ าวไกลสูส่ ากล
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นสถานศึกษา แหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ
แหล่งบริการวิชาการที่เป็ นแบบอย่าง มุ่งจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน ให้
ได้ ตามมาตรฐานบนพื ้นฐานของศิลปะและความเป็ นไทย เพื่อความเป็ นพลโลกและพลเมืองที่ดี
งาม
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พันธกิจ
1. จัดการเรี ยนการสอนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนบนพื ้นฐาน
ของศิลปะและความเป็ นไทย เพื่อความเป็ นพลโลกและพลเมืองที่ดีงาม
2. จัดฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีคณ
ุ ภาพร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
3. ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมทางการศึกษา
4. บริการวิชาการ และให้ ความร่วมมือทางวิชาการแก่สงั คม
5. ทานุบารุงศิลปะและความเป็ นไทย27
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(ระดับปฐมวัย)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย และ
การประถมศึกษา ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ า ฝึ ก ประสบการณ์ และศึกษาวิจยั ของ
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป คณะศึกษาศาสตร์ จึงได้ เสนอ โครงการจัดตังศู
้ นย์การศึกษา
ปฐมวัยขึ ้น โดยมีวิวฒ
ั นาการดังนี ้
พ.ศ.2547 เสนอโครงการจัดตัง้ ศูนย์การศึกษาปฐมวัย ต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้
มี ก ารปรั บ แก้ โครงการมาเป็ นระยะโดยรองศาสตราจารย์ คณิ ต เขี ย ววิ ชั ย คณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ อนุมตั ิให้ จดั ตังศู
้ นย์ การศึกษาปฐมวัย ขึ ้นครัง้ แรก
โดยได้ ดาเนินการปรับปรุ งห้ อง 2118 และ 2119 อาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ เพื่ อเป็ น
ห้ องเรี ยนสาหรับนักเรี ยนระดับชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ห้ องต้ นกล้ า และห้ องรวงข้ าวเปิ ดรับนักเรี ยนรุ่นแรก
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2548 มีนกั เรี ยน ทังสิ
้ ้นจานวน 45คน ในระยะแรกการบริ หารศูนย์
การศึกษาปฐมวัยดาเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้ วย ประธานกรรมการที่ปรึ กษา รอง
ศาสตราจารย์ คณิ ต เขี ยววิชัย กรรมการที่ ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุป ต์
และ อาจารย์ ดร.สาเริ ง กุจิรพันธ์ กรรมการบริ หาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บารุง โตรัตน์ ผู้ช่วยศาต
ราจารย์อนงค์พร สมานชาติ อาจารย์สมวรรณ นาคปั น้ อาจารย์สทุ ธิลกั ษณ์ ศิลลา อาจารย์
ไพบูลย์ อยู่ใจเย็น โดยมี อาจารย์ดร.กรภัสสร อินทรบารุง เป็ นผู้อานวยการ อาจารย์ณฐั วุฒิ กิจ
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โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา), เข้ าถึงเมื่อ 12
ธันวาคม 2556. เข้ าถึงได้ จาก www.satitele.su.ac.th.
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รุ่งเรื อง เป็ นรองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ อาจารย์ดวงหทัย แสงวิริยะ เป็ นรองผู้อานวยการฝ่ าย
ธุรการ
พ.ศ.2551 ศูนย์การศึกษาปฐมวัย ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น " โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย" ดาเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้ วย
ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณิต เขียววิชยั กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์
ดร. เยาวพา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.ส าเริ ง กุจิรพันธ์ คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย
ผู้อานวยการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุ ง รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ 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 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับ
ปฐมวัย ดาเนินการโดย คณะกรรมการประกอบด้ วย ประธานกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์
คณิต เขียววิชยั กรรมการที่ปรึ กษา รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา เดชะคุปต์ และ อาจารย์ ดร.
สาเริง กุจิรพันธ์ คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย ผู้อานวยการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จัติ
วัตร รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรภัสสร อินทรบารุง รองผู้อานวยการฝ่ าย
วิชาการ อาจารย์ธิดาพร คมสัน รองผู้อานวยการฝ่ ายกิจการนักเรี ยน อาจารย์ ดร.มานิตา ลีโท
ชวลิต28
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
มนาภรณ์ อุ่นบ้ าน ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถ
ในการบริ หารของศูนย์บริ หารสถานศึกษา พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมที่มีต่อ
ทักษะการบริ หารของผู้บริ หารสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจาแนกความฉลาดทาง
อารมณ์ออกเป็ นรายด้ านเรี ยงตามลาดับได้ ดงั นี ้คือ ด้ านการสร้ างแรงจูงใจในตนเอง อยู่ในระดับ
มากที่สดุ การตระหนักรู้ ในตนเอง ทักษะทางสังคม การมีวินยั ในการควบคุมตนเองและการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา เมื่อพิจารณาคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริ หารสถานศึกษาแล้ วแสดงให้
เห็นว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติทงั ้ 5 ด้ าน29
กาญจนา สิริวงศาวรรธน์ วิจยั เรื่ อง ภาวะผู้นาของผู้บริ หารที่สมั พันธ์กบั การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สรุปผลวิจยั
พบว่า 1) ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทัง้
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก 2) การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ทังโดยภาพรวมและรายด้
้
านอยู่ในระดับ
มาก 3) ภาวะผู้นาของผู้บริ หารกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี
ความสัมพันธ์กนั ทุกด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.0130
สุภาวดี คาเกลี ้ยง ได้ ศกึ ษาคุณลักษณะของผู้บริ หารและความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะผู้บริ หารทัง้ 6 ด้ าน คือ ลักษณะ
ทางกายภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ความเกี่ยวข้ องในงาน และลักษณะทางสังคม
29

มนาภรณ์ อุ่นบ้ าน, “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั ความสามารถใน
การบริ ห ารของศูน ย์ บ ริ ห ารสถานศึก ษา” (การค้ น คว้ า แบบอิ ส ระ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), ง.
30
กาญจนา สิริวงศาวรรธน์ , “ภาวะผู้นาของผู้บริ หารที่สัมพันธ์ กับการมี ส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รสาคร ”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง.
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ของผู้บริ หารมหิดล เมื่อจาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ทังโดยภาพรวมและรายด้
้
านอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจาแนกกลุ่มสาขาวิชาทังโดย
้
ภาพรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านตัวงานอยู่ในระดับมาก บุคลากรทัง้ 3 กลุ่ม
สาขาวิช ามี ความคิดเห็น เกี่ ยวกับ คุณลักษณะของผู้บริ หารไม่แตกต่า งกัน และมี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรไม่แตกต่างกัน31
วิษณุ ซ้ ายสุพรรณ ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1.คุณลักษณะของผู้บริ หาร
มืออาชีพในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่ การศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2.
คุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพในโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้ านการบริ หารจัดการอยู่ในระดับ
มาก32
เรณู เชื ้อสะอาด ศึกษาการทางานเป็ นทีมด้ านวิชาการของพนักงานครู ในโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า พนักงานครูส่วนใหญ่ได้ ทางานเป็ นทีมบ่อยครัง้ มีการไว้ วางใจซึ่งกัน
และกัน การรับฟั งความคิดเห็น การแก้ ไขความขัดแย้ ง และการตัดสินใจโดยฉันทามติโดยบางครัง้
ที่พนักงานเกินครึ่งได้ หาทางออกให้ กับทีมงานเมื่อเกิดความขัดแย้ ง ตระหนักว่าตนเองเป็ นบุคคล
สาคัญในการตัดสิ นใจคนหนึ่งในทีม งาน ยอมรับฟั ง คนที่ตนเองไม่ค้ นุ เคย และประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรี ยน33
พิทกั ษ์ อุดมชัย ศึกษาหน้ าที่ทางการบริหารที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู
31

สุภาวดี คาเกลี ้ยง, “คุณลักษณะของผู้บริ หารและความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),84.
32
วิษณุ ซ้ ายสุพรรณ, “คุณลักษณะของผู้บริ หารมืออาชีพในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2550), ง.
33
เรณู เชื อ้ สะอาด, “การทางานเป็ นที ม ด้ านวิช าการของพนักงานครู ในโรงเรี ยนสัง กัด
เทศบาลนครเชี ย งใหม่ ” (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), ง.
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ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แรงจูงใจด้ านการได้ รับความสาเร็ จในชีวิต มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะงานที่ทาและการได้ รับการยอมรับอยู่ในระดับมาก การมี
โอกาสได้ รับความก้ าวหน้ าในการเลื่อนตาแหน่งให้ สูงขึ ้น อยู่ในระดับปานกลาง และที่มีค่าเฉลี่ย
น้ อยที่สดุ คือ ด้ านการจ่ายค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง34
ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเกี่ ยวกับการทางานเป็ นทีม ที่มีผลต่อการสร้ างบรรยากาศใน
องค์การ ผลของการวิจยั พบว่า อายุมีผลต่อการสร้ างบรรยากาศองค์การด้ านมิติโครงสร้ างองค์การ
มิติรางวัล มิติความเสี่ยง มิติการสนับสนุน มิติฐานการปฏิบตั ิงาน มิติความขัดแย้ ง มิติความเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน และภาพรวมความแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาที่มีผลการสร้ างบรรยากาศ
องค์การ ด้ านมิติโครงสร้ างองค์การ และด้ านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการ
ทางานเป็ นทีมที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างบรรยากาศองค์การ35
งานวิจัยต่ างประเทศ
คอนเลย์, ฟาสคีร์ และพาวเดอร์ (Conley, Fauske and Pounder) ได้ ทาการวิจยั โดยการ
ทดลองโมเดลของกลุ่ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกับ กลุ่ม ตัว อย่า งคื อ ครู จ ากโรงเรี ย นขนาดกลาง
การศึกษาครัง้ นี ้ได้ กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนาเข้ า ซึ่งประกอบด้ วย บริ บทขององค์การ
ลักษณะเฉพาะและการดาเนินการระหว่างบุคคล ตัวแปรกระบวนการ ประกอบด้ วย ความสาเร็ จ
การประยุกต์ใช้ ความรู้ หรื อทักษะ กลยุทธ์ที่เหมาะสม และตัวแปรผลลัพธ์ ประกอบด้ วย การสอน
และการเรี ยนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ พบว่า มีตวั แปรที่สาคัญ 2 ตัวแปรคือการประยุกต์ใช้ ความรู้ หรื อ
ทักษะในการทางานและการใช้ กลยุทธ์ ที่เหมาะสมเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อการรับรู้และการปรับปรุ ง
การสอนและการเรี ยนของทีม36
34

พิทกั ษ์ อุดมชัย, “หน้ าที่ทางการบริ หารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครู ใน
สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาขอนแก่ น เขต 5”(วิ ท ยานิ พ นธ์ ศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), ง.
35
ปองปรัช ญ์ บือราแง, “การทางานเป็ นทีม ที่ มี ผลต่อการสร้ างบรรยากาศองค์การ”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทั่ ว ไป บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 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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สคริ ปเนอร์ และคณะ (Scribner and others) ศึกษาเรื่ องทีมของครู และการกระจาย
ความสัม พัน ธ์ พบว่า มี ปั จ จัย 3 ประการที่ ส่ ง ผลต่อ ความร่ ว มมื อ กัน ภายในที ม มื อ อาชี พ
ประกอบด้ ว ย วัต ถุประสงค์ อิ ส รภาพและรู ปแบบในการอภิ ปราย วัต ถุประสงค์แ ละอิ ส รภา พ
เปรี ยบเสมือนเงื่อนไขขององค์การ รูปแบบการอภิปรายของทีมเป็ นคุณลักษณะของการปฏิสมั พันธ์
กัน ของสมาชิ ก ในที ม ซึ่ ง วัต ถุป ระสงค์ แ ละอิ ส รภาพที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในที ม ของครู มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกในองค์การ37
เอมเมอริ ค และ เบนนิคมีเจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) ศึกษาความคล้ ายคลึงกัน
ของระดับความสัมพันธ์และการรวมกลุม่ ทางสังคม (ประสิทธิผลของทีม, ผลการปฏิบตั ิงานของทีม
และความพึงพอใจของทีม) โดยทดสอบสมมติฐานจากครูระดับมัธยมศึกษา จานวน 420 คน ใน
57 ทีม ซึง่ ทีมที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันนี ้เป็ นการปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างครูที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งกัน
จากการวิเคราะห์ในความสัมพันธ์หลายระดับ พบว่า ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมีความสาคัญต่อ
หน้ าที่ของทีม ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะช่วยลดผลกระทบทางสังคมของกลุ่ม การสมาคมที่แน่น
แฟ้นกันจึงเป็ นเสมือนหน้ าที่ของทีม38

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
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของผู้นาและการปฏิบตั ิงาน
เป็ นที ม ของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การบริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ประสบ
ความส าเร็ จ นั น้ ต้ องอาศัย คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าและการปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุ ค ลากร ว่ า มี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่จะนาพาองค์กรให้ ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ ประกาศไว้ ยุค
ปั จจุบนั ผู้บริหารสถานศึกษาไม่วา่ ระดับใด คงไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เพียงคน
เดียวได้ จาเป็ นต้ องมีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ลักษณะผู้นา ดังที่ นอร์ ทเฮ้ าส์ (Northouse) ได้ เสนอแนวคิด
ใหม่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นาซึ่งประกอบด้ วย 5 ส่วน ได้ แก่ ความฉลาดเฉลียว(intelligence)
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง(self-confidence) การยึดมัน่ (determination) ความซื่อสัตย์(integrity) และ
การเข้ าสังคม(sociability) ส่วนการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ยุคล์ (Yukl) เสนอแนวคิดการปฏิบตั ิงาน
เป็ นที ม ซึ่ง ประกอบด้ วย 9 ส่วนดัง นี ้ ความมุ่ง มั่นทุ่ม เทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ ของภาระงาน
(commitment to task objectives and strategies) ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของ
บทบาท (member skills and role clarity) การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร
(internal organization and coordination) ความประสานงานภายนอกองค์กร (external
coordination) ทรัพยากรและการสนับสนุน (resources and political support) ความไว้ วางใจ
,ความสามัคคี,และร่วมมือ (mutual trust, cohesiveness, and cooperation) ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency) รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน
(accurate, shared mental models)ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity) ผู้นา
จะต้ องเป็ นผู้สื่อสารที่ดี สร้ างความชัดเจน เป็ นผู้ร่วมงานที่ดี แต่ในขณะเดี่ยวกันก็ต้องเป็ นครู เป็ น
ผู้สอน เป็ นแบบอย่าง และเป็ นผู้ กระตุ้นให้ เกิดแรงบันดาลใจ เป็ นกาลังใจให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชามี
ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ต้ องมีความคิดสร้ างสรรค์ นาเทคนิคใหม่ๆมาเผยแพร่ให้ กับครูและ
บุคลากรเพื่อใช้ ในการปฏิ บตั ิให้ บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถพัฒนาองค์กรได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ

บทที่ 3
การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ
1) คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับการ
ปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิท ยาลัย ศิลปากร และ 4) แนวทางการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ บุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประกอบด้ วยบุคลากร
ฝ่ ายต่างๆของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั และระเบียบวิธี
วิจยั ดังนี ้
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้ การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็จลุลว่ งด้ วยดี ผู้วิจยั ได้ กาหนดรายละเอียดขันตอนส
้
าหรับ
การดาเนินการวิจยั ไว้ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ขันตอนนี
้
้เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการวิจยั โดยนิยามปั ญหา ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
จากตารา เอกสารทางวิชาการ ข้ อมูลและสารสนเทศ บทความ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวกับการบริ หารงาน ตลอดจนรายงานการวิ จยั และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทาโครงการ
และเสนอโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ วู ิจยั สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงทาง
เนือ้ หา และความเชื่อมั่น นาเครื่ องมือที่สร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่ม
ประชากร นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ แปลผลจากการวิเคราะห์ ประมวลผล และทาการสนทนากลุ่ม
เพื่อหาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขัน้ ตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย
เป็ นขันตอนการน
้
าเสนอรายงานผลการวิจยั ร่างผลการวิเคราะห์แปลผล และอภิปรายผล
เขียนรายงานผลการวิจยั เสนอเพื่อให้ ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ แก้ ไขจัดพิมพ์เป็ นฉบับเพื่อ
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ดาเนินการขอสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแก้ ไขรายงานผลตามที่คณะกรรมการชีแ้ นะ และจัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั จิ บการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้ งานงานวิจัยครัง้ นีม้ ีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้ วย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัว
แปรที่ศกึ ษา เครื่ องมือและการสร้ างเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การนาเสนอและการวิเคราะห์
ข้ อมูลและสถิตทิ ี่ใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แผนแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจยั ใน
ลักษณะของตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวะการโดยไม่มีการทดลอง (the one shot, nonexperimental case study design) ซึง่ เขียนเป็ นแผนผัง (diagram) ได้ ดงั นี ้
O

R

R หมายถึง
X หมายถึง
O หมายถึง

X

ประชากร
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ข้ อมูลที่ได้ จากการวัดค่าตัวแปร
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร
ประกอบด้ วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายสนับสนุนการสอน จานวนทังสิ
้ ้น 102 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ จากการเปิ ดตารางประมาณขนาดกุล่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 86 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบ
ง่าย (simple ramdom sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ตัวแปรพื ้นฐาน ตัวแปรต้ น และตัวแปรตาม
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ตัวแปรพื ้นฐาน เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ต าแหน่ง ในปั จุบัน ระดับ การศึก ษา สาขาวิช าที่ ส าเร็ จ การศึก ษา และประสบการณ์ ก าร
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
2. ตัวแปรต้ น (X tot) เป็ นตัวแปรคุณลักษณะผู้นา ซึ่งในที่นี ้นิยามตามแนวคิดของนอร์ ท
เฮาส์ (Northouse) แบ่งองค์ประกอบคุณลักษณะผู้นาออกเป็ น 5 ตัวแปรย่อย ดังต่อไปนี ้
2.1 ความฉลาดเฉลียว (intelligence: X1) หมายถึง ความฉลาด มีไหวพริ บและสติปัญญา
สามารถคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆและแก้ ไขปั ญหาได้ มีความรู้ ความสามารถในการ
บริ ห ารงาน มี ค วามสามารถในการใช้ ภาษาในการสื่ อ สารสร้ างความเข้ าใจกั บ ผู้ อื่ น ได้ มี
ความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
2.2 ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง (self-confidence: X2) หมายถึ ง ความมั่น ใจในความรู้
ความสามารถของตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีวิสยั ทัศน์ มีอดุ มการณ์ มีความเชื่อมัน่
มีจิตใจที่ม่งุ มัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ยึดมัน่ ในประโยชน์ส่วนรวม มีความหนักแน่น ไม่เชื่อข่าวสารง่าย
มีความมัน่ ใจและมีความเชื่อในการกระทาของตน
2.3 ความมุง่ มัน่ (determination: X3) หมายถึง ความต้ องการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ มีความ
ขยัน อดทน อุทิศเวลาให้ กบั มีความมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ ต่ออุปสรรค มีความเสมอต้ นเสมอปลายใน
การปฏิบตั งิ าน มีแรงบันดาลใจในการทางาน และยึดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
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 ความซื่อสัตย์ (integrity: X4) หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อตนเองผู้อื่น และองค์กร มี
ความน่าเชื่อถือ ไว้ วางใจได้ ยึดหลักการปฏิบตั ิที่ดี มีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อการ
กระทาของตนเอง และปฏิบตั ิต นเป็ นแบบอย่างเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ และมี
ความซื่อสัตย์ตอ่ อาชีพครู
2.5 การเข้ าสังคม (sociability: X5) หมายถึง ความเป็ นมิตร,เป็ นกันเอง,สุภาพอ่อนน้ อม,
พูดจาสุภาพ อ่อนโยน เป็ นห่วงเป็ นใยผู้อื่น,มีทกั ษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์สร้ าง
บรรยากาศแห่งความร่วมมือ
3. ตั ว แปรตาม (Ytot) เป็ นตั ว แปรที่ ป ระกอบด้ วย การปฏิ บั ติ ง านเป็ นที ม (Team
Performance) ตามแนวคิดของ ยุคล์(Yukl) มี 9 องค์ประกอบดังนี ้
3.1 ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน (commitment to task
objectives and strategies: Y1) หมายถึง การให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน มีความคิดริ เริ่ มใน
การทางาน มีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางานยากให้ สาเร็ จตามเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการกาหนด
เป้าหมาย และวิธีการปฏิบตั งิ าน
3.2 ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท (member skills and role
clarity: Y2) หมายถึง การมีทักษะความสามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน มีความเข้ าใจใน
ขอบข่ายภาระงานของตน สามารถรับรู้ เข้ าใจความคาดหวังว่าตนเองต้ องปฏิบตั ิงานอย่างไร นา
ข้ อมูลย้ อนกลับมาปรับปรุงใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
3.3 การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (internal organization and
coordination:Y3) หมายถึง การได้ รับมอบหมายภาระงานตรงกับความรู้ ความสามารถ การจัด
กิจกรรมต่างๆมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกัน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทางานร่วมกัน
ได้ มีสว่ นร่วมในการประสานงานภายในองค์กรและได้ รับการพัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีม
3.4 การประสานงานภายนอกองค์กร (external coordination:Y4) หมายถึง การทางาน
ของบุคลากรโรงเรี ยนมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคล,
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง บุคลากรได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนในการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์
กับองค์กรภายนอก
3.5 ทรัพยากรและการสนับสนุน (resources and political support: Y5) หมายถึง
บุคลากรได้ รับทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ได้ รับความช่วยเหลือชี ้แนะในการปฏิบตั ิงาน
ผู้บ ริ ห ารวางแผนการจัด หาทรั พ ยากรและความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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3.6 ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่ วมมือ (mutual trust, cohesiveness,
and cooperation: Y6) หมายถึง การมีความรักในภาระงานที่รับผิดชอบ มีความรักต่อหน่วยงาน
ของตน มีความมัน่ คงทางอารมณ์และสามารถเป็ นส่วนหนึง่ ของทีมงานได้ และมีความสามัคคีกนั
3.7 ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร (collective efficacy and potency: Y7)
หมายถึง การมีทกั ษะ ความสามารถสูงในการปฏิบตั ิงาน มีความไว้ วางใจและให้ ความร่วมมือใน
การปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี การมองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่ วมกันขจัดอุปสรรคในการ
ปฏิบตั งิ าน
3.8 รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน (accurate, shared mental models: Y8)
หมายถึง การมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน มีความสามารถรับรู้และเข้ าใจภาระงานไป
ในทิศทางเดียวกันและมีการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั งิ าน
3.9 ความหลากหลายของสมาชิก (member diversity: Y9) หมายถึง ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน มีทศั นคติความเชื่อต่อการทางานที่หลากหลาย และมีความคิด
เป็ นของตัวเองที่หลากหลาย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล
จานวน 1 ฉบับ จาแนกออกเป็ น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิช าที่ สาเร็ จ การศึกษา ตาแหน่งในปั จจุบนั และ
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง มีลกั ษณะคาถามที่กาหนดคาตอบไว้ ให้ (forced choice)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นา(Xtot)ผู้วิจยั พัฒนาตามแนวความคิด
ของนอร์ ทเฮ้ าส์(Northouse) โดยจาแนกข้ อคาถามตามตัวแปรย่อย
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคคลากรโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) ซึง่ ผู้วิจยั พัฒนามาตามแนวความคิดของยุคล์(Yukl)
ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็ นแบบประมาณค่า (rating scale)
5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) กาหนดค่าคะแนนของแต่ละพฤติกรรมโดยมี
ความหมายดังนี ้
1 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร / การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับน้ อยที่สดุ มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 1 คะแนน
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2 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร / การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับน้ อย มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 2 คะแนน
3 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร / การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 3 คะแนน
4 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร / การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 4 คะแนน
5 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร / การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ น ้าหนักเท่ากับ 5 คะแนน
การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง จากตารา เอกสาร และ
งานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ คุณ ลัก ษณะผู้น า และการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุค ลากร เพื่ อ น าผล
การศึกษามาสร้ างแบบสอบถามตามคาปรึกษาของอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์
ขัน้ ที่ 2 ตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (content validity) โดยนาแบบสอบถามที่ ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 5 คน พิจารณาปรับแก้ ตามรายละเอียดของตัวแปรที่ได้ นิยามไว้ โดย
เทคนิค IOC (index of item objective congruence) พิจารณาใช้ ข้อคาถามเป็ นรายข้ อที่มีค่า
IOC ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป และนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ขัน้ ที่ 3 นาแบบสอบถามที่ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จานวน 30 คน
ขัน้ ที่ 4 นาแบบสอบถามที่ได้ รับคืนมาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)2 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .985
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากตัวอย่างตามขันตอนที
้
่วางไว้
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยั ทาหนังสือถึงคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทาหนังสือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง ผู้อานวยการโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
2

Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd (New York: Harper &
Row Publishers, 1978), 161.
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ขอเก็บข้ อมูลจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรฝ่ ายสนับสนุน โดยขอความร่วมมือจากฝ่ ายธุรการ
รวบรวมแบบสอบถามคืน
2. ผู้วิจัยนาหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย ด้ วยตนเองส่งถึงโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พร้ อมทังส่
้ งแบบสอบถามถึงผู้อานวยการโรงเรี ยน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ รับข้ อมูลทังหมดคื
้
นมา จึงพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทังหมด
้
เพื่อคัดเลือก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนแล้ วรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจัดระเบียบข้ อมูล
ลงรหัส จากนันน
้ าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยผู้วิจยั ใช้ ค่ามัชฌิมเลขคณิตไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)3 ซึ่งการวิเคราะห์ระดับ คุณลักษณะผู้นากับ
การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดดังนี ้
1.00-1.49 แสดงว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากร / กับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
1.50-2.49 แสดงว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากร / กับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับน้ อย
2.50-3.49 แสดงว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากร / กับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.50-4.49 แสดงว่ า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุ ค ลากร / กั บ การปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอยูใ่ นระดับมาก
4.50-5.00 แสดงว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากร / กับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ และข้ อคาถามของการวิจยั ผู้วิจยั ใช้ สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ ค่าความถี่
(frequency) และค่าร้ อยละ (percentage)

3

190.

John W. Best, Research in Education, (New York: Prentice – Hall Inc., 1970),
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2. การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้นา และการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ คา่ มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม ของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิท ยาลัย ศิล ปากร ใช้ การวิเ คราะห์ ค่า สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ ของเพี ย ร์ สัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
4.การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ การวิเคราะห์เนือ้ หา
(content analysis)
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สรุป
การวิ จัยเรื่ อง คุณ ลัก ษณะผู้นากับการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การปฏิบตั ิงานเป็ น
ทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับ
การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 4) แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชากร ที่ใช้ ในการวิจยั คือ
บุคลากรของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจานวน 102 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาตามแนวคิดของนอร์ ทเฮาส์ (Northouse) และการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของ
บุคลากรตามแนวคิดของยุคล์ (Yukl)และการสนทนากลุ่ม(focus group) สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Rxy)ของเพียร์ สนั (Pearson’s
product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์และข้ อคาถามของการวิจยั เรื่ อง “คุณลักษณะผู้นากับการปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร” ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมา 86
ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 98.83 ในการนาเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ ตารางประกอบคาบรรยาย
5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 3 การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 4 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุณ ลัก ษณะผู้น ากับการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 5 แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุคลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ จากบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัว หน้ า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ อาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุน ของโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทัง้ 3 โรง จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ง ในปั จจุบนั และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อที่
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
เพศ
- ชาย
- หญิง
2

3

4

5

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

33
52
85

38.82
61.18
100

รวม

29
33
13
10
85

34.11
38.82
15.21
11.76
100

รวม

14
41
28
2
85

16.47
48.23
32.95
2.35
100

รวม

52
33
85

61.18
38.82
100

1
5
7
44
28

1.17
5.88
8.23
51.76
32.94

85

100

อายุ
- ต่ากว่า 30 ปี
- 31 - 40 ปี
- 41 - 40 ปี
- มากกว่า 51 ปี
ระดับการศึกษา
- ต่ากว่าปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
- ปริ ญญาโท
- ปริ ญญาเอก
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
- สาขาเกี่ยวกับการศึกษา
- สาขาอื่น ๆ
ตาแหน่งในปั จจุบนั
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ฯ
- อาจารย์
- เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุน
รวม
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ข้ อที่
6

ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
- น้ อยกว่า 1 ปี
- 1 - 3 ปี
- 4 - 6 ปี
- มากกว่า 6 ปี
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

12
22
17
34

14.11
25.89
20.00
40.00

85

100

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.18 เป็ นผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี มากที่สดุ จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.82 และอายุ
มากกว่า 51 ปี น้ อยที่สดุ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.76 มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่ามากที่สดุ จานวน 41 คน หรื อร้ อยละ 48.23 และวุฒิการศึกษาปริ ญญาเอกน้ อยที่สดุ
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.35 สาหรับตาแหน่งในปั จจุบนั พบว่าส่วนน้ อยเป็ น อาจารย์ จานวน
44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.76 และมีประสบการณ์ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง มากกว่า 6 ปี มากที่สดุ
จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 และน้ อยกว่า 1 ปี น้ อยที่สดุ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14.11
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ตอนที่ 2 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจยั
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต ( X ) และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว น าไป
เปรี ยบเทียบตามเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
(n = 85)
ข้ อ คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ
ระดับ
S.D.
X
1 ความฉลาดเฉลียว (X1)
3.80
0.86
มาก
2 ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (X2)
3.77
0.96
มาก
3 ความมุง่ มัน่ (X3)
3.71
0.81
มาก
4 ความซื่อสัตย์ (X4)
3.71
1.05
มาก
5 การเข้ าสังคม (X5)
3.64
1.08
มาก
รวม (Xtot) 3.72
0.95
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.72, S.D.= 0.95) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย ศิลปากร อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดย
เรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ความฉลาดเฉลียว( X = 3.80 , S.D.=
0.86) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง( X = 3.77 , S.D.= 0.96) ความมุ่งมัน่ ( X = 3.71 , S.D.= 0.81)
ความซื่อสัตย์( X = 3.71, S.D.= 1.05) และการเข้ าสังคม( X = 3.64, S.D.= 1.08) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความเฉลียวฉลาด
(n = 85)
ข้ อ
ความฉลาดเฉลียว
ระดับ
S.D.
X
1 มีความฉลาด ไหวพริ บดีและมีสติปัญญาดี
4.03
0.79
มาก
2 สามารถคิดวิเคราะห์และพิจารณาเหตุการณ์และ
3.83
0.84
มาก
แก้ ไขปั ญหาได้
3 มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
3.62
0.91
มาก
4 สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารสร้ างความเข้ าใจ
3.70
0.85
มาก
กับผู้อื่นได้
5 มีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
3.83
0.84
มาก
6 มีความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั งิ าน
3.80
0.94
มาก
รวม 3.80
0.86
มาก
จากตารางที่ 3 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ าน
ความเฉลียวฉลาด(X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.80 , S.D.= 0.86) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มี
ความฉลาด ไหวพริ บดีและมีสติปัญญาดี ( X = 4.03 , S.D.= 0.79) สามารถคิดวิเคราะห์และ
พิจารณาเหตุการณ์และแก้ ไขปั ญหาได้ ( X = 3.83, S.D.= 0.84) มีความสามารถในการรับรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว( X = 3.83, S.D.= 0.84) มีความคิดริเริ่ มและสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน( X = 3.80,
S.D.= 0.94) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารสร้ างความเข้ าใจกับผู้อื่นได้ ( X = 3.70 , S.D.= 0.85)
มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร( X = 3.62, S.D.= 0.91) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(n = 85)
ข้ อ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ระดับ
S.D.
X
1 มีความมัน่ ใจในความรู้ความสามารถ
4.16
0.88
มาก
ของตนเอง
2 มีความสามารถในการตัดสินใจ
3.68
0.91
มาก
3 มีวิสยั ทัศน์และมีอดุ มการณ์
3.64
0.95
มาก
4 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
4.10
0.96
มาก
5 มีจิตใจมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน
3.88
0.94
มาก
6 ยึดมัน่ ในประโยชน์สว่ นรวม
3.30
1.13
ปานกลาง
7 มีความหนักแน่น ไม่เชื่อข่าวสารง่ายๆ
3.36
1.05
ปานกลาง
8 มีความมัน่ ใจและมีความเชื่อในการ
4.08
0.90
มาก
กระทาของตน
รวม
3.77
0.96
มาก
จากตารางที่ 4 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ าน
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.77 , S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 6 ข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้
มีความมัน่ ใจในความรู้ความสามารถของตนเอง( X = 4.16 , S.D.= 0.88) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
( X = 4.10, S.D.= 0.96) มีความมัน่ ใจและมีความเชื่ อในการกระทาของตน( X =4.08 , S.D.=
0.90) มีจิตใจมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน( X = 3.88, S.D.= 0.94) มีความสามารถในการตัดสินใจ( X
= 3.68, S.D.= 0.91) มีวิสยั ทัศน์และมีอดุ มการณ์ ( X = 3.64, S.D.= 0.95) คุณลักษณะผู้นาของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านความเชื่อมัน่ ในตนเอง (X2) อยู่ที่ระดับปาน
กลาง 2 ข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีความหนักแน่น ไม่เชื่อ
ข่าวสารง่ายๆ( X = 3.36, S.D.= 1.05) ยึดมัน่ ในประโยชน์ส่วนรวม( X = 3.30, S.D.= 1.13 )
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความมุง่ มัน่
(n = 85)
ข้ อ
ความมุ่งมั่น
ระดับ
S.D.
X
1 มีความต้ องการปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จ
4.12
0.94
มาก
2 มีความขยัน อดทน อุทิศเวลาให้ กบั งาน
3.72
1.03
มาก
3 มีความมุง่ มัน่ ไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรค
3.72
0.91
มาก
4 มีความเสมอต้ น เสมอปลายในการทางาน
3.60
0.95
มาก
5 มีแรงบันดาลใจในการทางาน
3.55
1.00
มาก
6 ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทางาน
3.52
0.98
มาก
รวม 3.71
0.81
มาก
จากตารางที่ 5 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ าน
ความมุ่งมัน่ (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.71 , S.D.= 0.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีความ
ต้ องการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ ( X = 4.12, S.D.= 0.94) มีความมุ่งมัน่ ไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรค( X =
3.72 , S.D.= 0.91) มีความขยัน อดทน อุทิศเวลาให้ กบั งาน( X =3.72 , S.D.= 1.03) มีความเสมอ
ต้ น เสมอปลายในการทางาน( X = 3.60, S.D.= 0.95 ) มีแรงบันดาลใจในการทางาน( X = 3.55,
S.D.= 1.00) ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทางาน( X = 3.52, S.D. = 0.98) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ คุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความซื่อสัตย์
(n = 85)
ข้ อ
ความซื่อสัตย์
ระดับ
S.D.
X
1
มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร
3.85
1.02
มาก
2
มีความน่าเชื่อถือ ไว้ วางใจได้
3.75
1.03
มาก
3
ยึดหลักการปฏิบตั ิที่ดี มีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม
3.71
1.07
มาก
4
มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
3.65
1.09
มาก
5
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อสร้ างแรง
3.50
0.94
มาก
บันดาลใจและความน่าเชื่อถือ
6
มีความศรัทธาและซื่อสัตย์ตอ่ อาชีพครู
3.76
1.16
มาก
รวม 3.71
1.05
มาก
จากตารางที่ 6 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ าน
ความซื่อสัตย์ (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.71 , S.D.= 1.05) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มี
ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร( X = 3.85 , S.D.= 1.02) มีความศรัทธาและซื่อสัตย์ตอ่
อาชีพครู ( X = 3.76, S.D.= 1.16) มีความน่าเชื่อถือ ไว้ วางใจได้ ( X = 3.75, S.D.= 1.03) ยึด
หลักการปฏิบตั ิที่ดี มีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม( X =3.71 , S.D.= 1.07) มีความรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตนเอง( X = 3.65, S.D.= 1.09) ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจและความ
น่าเชื่อถือ( X = 3.50, S.D.= 0.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการเข้ าสังคม
(n = 85)
ข้ อ
การเข้ าสังคม
ระดับ
S.D.
X
1 มีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็ นมิตร และเป็ น
3.74
1.11
มาก
กันเอง
2 มีความสุภาพอ่อนน้ อม
3.80
1.06
มาก
3 พูดจาสุภาพ อ่อนโยน
3.78
0.95
มาก
4 มีความเป็ นห่วงเป็ นใยผู้อื่น
3.52
1.12
มาก
5 มีทกั ษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
3.55
1.11
มาก
6 สามารถสร้ างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
3.43
1.17
ปานกลาง
รวม 3.64
1.08
มาก
จากตารางที่ 7 คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ าน
การเข้ าสังคม (X5)โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก( X = 3.64 , S.D.= 1.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านการเข้ าสังคม (X5)
อยู่ระดับมาก 5 ข้ อ โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีความสุภาพอ่อน
น้ อม( X = 3.80, S.D.= 1.06) พูดจาสุภาพ อ่อนโยน( X = 3.78, S.D.= 0.95) มีมนุษยสัมพันธ์
ความเป็ นมิตร และเป็ นกันเอง( X = 3.74, S.D.= 1.11) มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผู้อื่น
( X =3.55 , S.D.= 1.11) มีความเป็ นห่วงเป็ นใยผู้อื่น( X = 3.52, S.D.= 1.12) และอยู่ที่ระดับปาน
กลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ สามารถสร้ างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ( X = 3.43, S.D.= 1.17)
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ตอนที่ 3 การปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการวิเคราะห์ การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิเคราะห์โดยใช้ คา่ มัชฌิมเลขคณิต( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) แล้ วนาไปเปรี ยบเทียบ
ตามเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสต์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
(n = 85)
การปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากร
S.D.
X
ข้ อ
ระดับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ความมุง่ มัน่ ทุม่ เทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
1
3.67
0.93
มาก
ภาระงาน (Y1)
ทักษะของสมาชิกกลุม่ และความชัดเจนของ
2
3.57
0.94
มาก
บทบาท (Y2)
การจัดองค์กรและการประสานงานภายใน
3
3.50
1.03
มาก
องค์กร (Y3)
4 การประสานงานภายนอกองค์กร (Y4)
3.58
0.98
มาก
การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความ
5
3.52
0.96
มาก
ช่วยเหลือ (Y5)
ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ
6
3.63
0.98
มาก
(Y6)
7 ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร (Y7)
3.60
0.96
มาก
8 รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน (Y8)
3.52
1.02
มาก
3.63
0.98
มาก
9 ความหลากหลายของสมาชิก (Y9)
รวม (Ytot)
3.58
0.97
มาก
จากตารางที่ 8 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.58, S.D.= 0.97 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อ
เป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน( X = 3.67, S.D.= 0.93) ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และ
ความร่วมมือ( X = 3.63, S.D.= 0.98) ความหลากหลายของสมาชิก( X = 3.63, S.D.= 0.98)
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ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร( X = 3.60, S.D.=0.96) การประสานงานภายนอกองค์กร
( X = 3.58, S.D.= 0.98) ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท( X = 3.57, S.D.=
0.94) การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ ( X = 3.52, S.D.= 0.96) รู ปแบบ
ความคิดที่ถูกต้ องร่วมกัน ( X = 3.52, S.D.= 1.02) การจัดองค์กรและการประสานงานภายใน
องค์กร( X = 3.50, S.D.= 1.03) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความมุง่ มัน่ ทุม่ เทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน
(n = 85)
ข้ อ
1
2
3
4

ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่ อเป้าหมายและกลยุทธ์
ของภาระงาน
ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน
มีความคิดริเริ่มในการทางาน
มีความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางานยากให้ สาเร็จ
มีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมาย และวิธีการ
ปฏิบตั งิ าน
รวม

X

S.D.

3.70
3.65
3.69
3.64

0.87
0.88
0.98
0.99

มาก
มาก
มาก
มาก

3.67

0.93

มาก

ระดับ

จากตารางที่ 9 การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ด้ านเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน(Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.67, S.D.= 0.93)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไป
หาน้ อย ดังนี ้ ให้ ความร่วมมือในการปฏิ บตั ิงาน ( X = 3.70, S.D.= 0.87) มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทใน
การทางานยากให้ สาเร็ จ ( X = 3.69, S.D.= 0.98) มีความคิดริ เริ่ มในการทางาน( X = 3.65,
S.D.= 0.88) มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตั ิงาน( X = 3.64, S.D.=0.99)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านทักษะของสมาชิกกลุม่ และความชัดเจนของบทบาท
(n = 85)
ข้ อ
1
2
3
4

ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจน
ของบทบาท
มีทกั ษะความสามารถที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ าน
มีความเข้ าใจในขอบข่ายภาระงานของตน
รับรู้เข้ าใจความคาดหวังว่าตนเองต้ อง
ปฏิบตั งิ านอย่างไร
ได้ รับทราบข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตน
รวม

X

S.D.

3.68

0.86

มาก

3.58
3.69

0.91
0.95

มาก
มาก

3.34

1.05

ปานกลาง

3.57

0.94

มาก

ระดับ

จากตารางที่ 10 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท(Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X
= 3.57 , S.D.= 0.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท(Y2) อยู่ใน
ระดับมาก 3 ข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดัง นี ้ รั บรู้ เข้ าใจความ
คาดหวังว่าตนเองต้ องปฏิบตั ิงานอย่างไร( X = 3.69, S.D.= 0.95) มีทกั ษะความสามารถที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั งิ าน( X = 3.68, S.D.= 0.86) มีความเข้ าใจในขอบข่ายภาระงานของตน ( X = 3.58,
S.D.= 0.91) และอยู่ที่ระดับปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ ได้ รับทราบข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตน( X = 3.34, S.D.= 1.05)
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร
(n = 85)
ข้ อ
1
2
3
4
5

การจัดองค์ กรและการประสานงานภายใน
องค์ กร
ได้ รับมอบหมายภาระงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถ
สามารถจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรี ยนให้ มี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกัน
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทางาน
ร่วมกัน
มีสว่ นร่วมในการประสานงานภายในองค์กร
ได้ รับการพัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีม
รวม

X

S.D.

3.76

0.88

มาก

3.62

1.01

มาก

3.43

1.05

ปานกลาง

3.36
3.35
3.50

1.08
1.16
1.03

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ระดับ

จากตารางที่ 11 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ า นการจัด องค์ ก รและการประสานงานภายในองค์ ก ร (Y3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
( X =3.50 , S.D.= 1.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (Y3)
อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ได้ รับมอบหมาย
ภาระงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ( X = 3.76, S.D. = 0.88) สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรี ยนให้ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกัน ( X = 3.62, S.D.= 1.01) และอยู่ที่ระดับปาน
กลาง 3 ข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัช ฌิม เลขคณิ ต จากมากไปหาน้ อย ดัง นี ้ สามารถปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเพื่อการทางานร่วมกัน ( X = 3.43, S.D.= 1.05) มีส่วนร่วมในการประสานงานภายใน
องค์กร( X = 3.36, S.D.= 1.08) ได้ รับการพัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีม ( X = 3.35, S.D.=
1.16)
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการประสานงานภายนอกองค์กร
ข้ อ
การประสานงานภายนอกองค์ กร
1 การทางานของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร
2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น ภายนอก
องค์กร
3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
4 ได้ รับการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้ าง
เครื อข่ายความสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก
รวม

3.47

S.D.
1.01

(n = 85)
ระดับ
ปานกลาง

3.68

0.95

มาก

3.67
3.50

0.93
1.03

มาก
มาก

3.58

0.98

มาก

X

จากตารางที่ 12 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านการประสานงานภายนอกองค์กร (Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.58 , S.D.=
0.98) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านการประสานงานภายนอกองค์กร (Y4) อยู่ในระดับมาก 3 ข้ อ โดย
เรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลอื่น ภายนอก
องค์กร( X = 3.68, S.D.= 0.95) มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง( X = 3.67,
S.D.= 0.93) ได้ รับการส่งเสริ มสนับสนุนในการสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก
( X = 3.50, S.D. = 1.03) และอยู่ที่ระดับปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ การทางานของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิตฯ มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กร( X = 3.47, S.D.= 1.01)

74

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ
(n = 85)
การสนับสนุนทรั พยากรและการให้ ความ
ช่ วยเหลือ
1 ได้ รับทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
2 ได้ รับความช่วยเหลือชี ้แนะในการปฏิบตั งิ าน
3 ผู้บริหารวางแผนการจัดหาทรัพยากรและความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
รวม

ข้ อ

X

S.D.

3.57
3.51
3.48

0.96
0.94
0.99

มาก
มาก
ปานกลาง

3.52

0.96

มาก

ระดับ

จากตารางที่ 13 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านการสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ (Y5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =
3.52 , S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านการสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ (Y5) อยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ได้ รับทรัพยากรที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน( X = 3.57, S.D.= 0.96) ได้ รับความช่วยเหลือชี ้แนะในการปฏิบตั ิงาน( X =
3.51, S.D.= 0.94) อยู่ที่ระดับปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ ผู้บริ หารวางแผนการจัดหาทรัพยากรและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร( X = 3.48, S.D.= 0.96)
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่วมมือ
(n = 85)
ข้ อ
1
2
3
4

ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความ
ร่ วมมือ
มีความรักในภาระงานที่รับผิดชอบ
มีความรักต่อหน่วยงานของตน
มีความมัน่ คงทางอารมณ์และสามารถเป็ นส่วน
หนึง่ ของทีมงานได้
มีความสามัคคีกนั
รวม

X

S.D.

3.90
3.96
3.50

0.90
0.94
0.99

มาก
มาก
มาก

3.16
3.63

1.11
0.98

ปานกลาง
มาก

ระดับ

จากตารางที่ 14 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ าน ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่ วมมือ(Y6) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =
3.63 , S.D.= 0.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ าน ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี ,และความร่ วมมือ (Y6) อยู่ใน
ระดับมาก 3 ข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีความรักต่อหน่วยงาน
ของตน( X = 3.96, S.D.= 0.94) มีความรักในภาระงานที่รับผิดชอบ( X = 3.90, S.D.= 0.90) มี
ความมัน่ คงทางอารมณ์และสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของทีมงานได้ ( X = 3.50, S.D.= 0.99) อยู่ที่
ระดับปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ มีความสามัคคีกนั ( X = 3.16, S.D.= 1.11)
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร
ข้ อ ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์ กร
1 ทักษะความสามารถสูงในการปฏิบตั งิ าน
2 มีความไว้ วางใจและให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
3 มองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกันขจัด
อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
รวม

(n = 85)
ระดับ
มาก
มาก

3.78
3.57

S.D.
0.84
0.98

3.44

1.06

ปานกลาง

3.60

0.96

มาก

X

จากตารางที่ 15 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร(Y7) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.60 , S.D.=
0.96) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร(Y7) อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ
โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ทักษะความสามารถสูงในการปฏิบตั ิงาน
( X = 3.78, S.D.= 0.84) มีความไว้ วางใจและให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี ( X =
3.57, S.D.= 0.98) อยู่ที่ระดับปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ มองโลกในแง่ดีและมีความพยายามร่วมกัน
ขจัดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน( X = 3.44, S.D.= 1.06)
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านรูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน
ข้ อ
รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน
1 มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน
2 มีความสามารถรับรู้และเข้ าใจภาระงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3 มีการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั งิ าน
รวม

3.56
3.43

S.D.
0.99
1.06

(n = 85)
ระดับ
มาก
ปานกลาง

3.55
3.52

1.02
1.02

มาก
มาก

X

จากตารางที่ 16 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านรู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน (Y8) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.52 , S.D.=
1.02) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การปฏิ บัติ ง านเป็ นที ม ของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้ านรูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน(Y8) อยู่ในระดับมาก 2 ข้ อ โดยเรี ยง
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ มีข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน( X =
3.56, S.D.= 0.99) มีการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั ิงาน( X = 3.55, S.D. = 1.02) อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง 1 ข้ อ ได้ แก่ มีความสามารถรับรู้และเข้ าใจภาระงานไปในทิศทางเดียวกัน ( X = 3.43,
S.D.= 1.06)
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านความหลากหลายของสมาชิก
ข้ อ
ความหลากหลายของสมาชิก
1 มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง
กัน
2 มีทศั นคติความเชื่อต่อการทางานที่หลากหลาย
3 มีความคิดเป็ นของตัวเอง
รวม

4.22

S.D.
0.86

(n = 85)
ระดับ
มาก

3.96
4.07
3.63

1.02
0.92
0.98

มาก
มาก
มาก

X

จากตารางที่ 17 การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในด้ านความหลากหลายของสมาชิก (Y9) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.63, S.D.= 0.98)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้ อ โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไป
หาน้ อย ดังนี ้ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ( X = 4.22, S.D.= 0.86) มี
ความคิดเป็ นของตัวเอง( X = 4.07, S.D.= 0.92) มีทศั นคติความเชื่อต่อการทางานที่หลากหลาย
( X = 3.96, S.D.= 1.02)
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ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณลักษณะผู้นากับการปฏิบัติงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้นากั บการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั (Pearson’s product correlation coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมและรายด้ าน
ตัว
Y1
Y2
Y3
แปร
X1 .661** .638** .712**
X2 .612** .573** .640**
X3 .545** .532** .606**
X4 .575** .587** .676**
X5 .583** .623** .622**
รวม
.697** .689** .760**
Xtot
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

.473**
.441**
.477**
.370**
.480**

.657**
.590**
.528**
.509**
.589**

.634**
.643**
.642**
.618**
.669**

.678**
.662**
.573**
.674**
.640**

.681**
.645**
.614**
.637**
.653**

(n = 85)
รวม
Y9
Ytot
.499** .742**
.564** .706**
.412** .650**
.503** .677**
.483** .703**

.522** .674** .746** .755** .754** .483** .703**

จากตารางที่ 18 พบว่า คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Xtot) กับการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(Ytot) ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก (rxy=.703) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(Xtot) กับการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ละด้ าน พบว่า คุณลักษณะ
ผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(Xtot) กับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร(Ytot) มี
ความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ (rxy=.760) และคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร(Xtot) กับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ าน
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ความหลากหลายของสมาชิก (Y9) มี ความสัมพันธ์ กันน้ อยที่สุด (rxy=.483) ทัง้ นีต้ วั แปรทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตอนที่ 5
แนวทางการพัฒนาการปฏิบั ติงานเป็ นทีม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลสรุปจากสนทนากลุม่ (focus group discussion) ซึง่ ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7
ท่าน ได้ แก่ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ หัวหน้ าสานักงาน อาจารย์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานสอน
และเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ หาแนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้ องกันว่ าแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรให้ ความสาคัญกับการ
จัดการองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ด้ านความสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานร่ วมกัน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรให้ ความสาคัญในเรื่ องของการประสานงานและ
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ การท างานร่ ว มกัน โดยให้ บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านสูงเป็ นพี่เลี ้ยงคอยให้ คาแนะนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน
ให้ เ ป็ นน า้ หนึ่ง ใจเดี ย วกัน สามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กล้ า คิด กล้ า แสดงความคิด เห็ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร ยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยนาระบบการนิเทศการศึกษาหรื อ
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ ามาช่วยเหลือ
2.ด้ านการมีส่วนร่ วมในการประสานงานภายในองค์ กร
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร มี วัยวุฒิ ที่
แตกต่างกัน จึงทาให้ เกิดความเกรงใจต่อผู้อาวุโส บุคลากรรุ่ นใหม่จึงไม่ค่อยกล้ าแสดงออกทาง
ความคิดเห็นถึงการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน จึงทาให้ ผลการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ผู้บ ริ ห ารควรสร้ างกระบวนการ การปฏิ บัติ ง านให้ บุค ล ากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประสานงานภายในองค์กรโดยจัดให้ มีการประชุมกลุม่ ใหญ่และกลุ่มย่อยเพื่อสร้ างความเข้ าใจและ
ความชัด เจนในการปฏิ บัติง าน ทัง้ นี บ้ ุคลากรควรร่ วมกัน ระดมความคิดเห็น อภิ ปราย แล้ วน า
ข้ อตกลง ข้ อสรุ ป ไปปฏิบตั ิงาน เพื่ อเกิ ด ให้ ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายขององค์กร
3.ด้ านการได้ รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิ านเป็ นทีม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
เพราะบุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่เพิ่ง เข้ ามาปฏิบตั ิงานได้ ไม่นาน ผู้บริ หารควรนาระบบการ
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นิเ ทศการศึกษาและระบบการบริ หารทรั พ ยากรมนุษย์ เข้ ามาช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
บุคลากรที่ เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆ ได้ เรี ยนรู้ และฝึ กฝนประสบการณ์ ตรงจากผู้เชี่ ยวชาญทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ให้ เกิดความความชานาญและเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานมากขึ ้นและ
นาไปพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานตาม
เป้าหมายขององค์กร
4.ด้ านการได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านของตน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ระบบการประเมิลผลการปฏิบตั ิงาน ยัง ขาดความชัดเจน
และไม่เป็ นปั จจุบนั จึงทาให้ บคุ ลากรได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของตนล่าช้ า ซึ่ง
ส่ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน ผู้บ ริ ห ารควรน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มา
ช่วยเหลือบุคลากรโดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารและมีการปรับข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ บคุ ลากร
ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับและนาไปปรับปรุง แก้ ไขตนเองในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั มากขึ ้น
5.ด้ า นการท างานของบุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรมี ค วาม
เชื่อมโยงกับหน่ วยงานอื่นๆในองค์ กร
ผู้เ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรยัง ขาดการประสานงานและความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร จึงทาให้ การปฏิบตั ิงานขาดความคล่องตัวรวมถึงผลการดาเนินงาน
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายงานที่ วางไว้ จึงทาให้ การประสานงานภายในและภายนอกองค์กรขาด
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้บริ หารควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ หน่วยงานต่างๆในองค์กรมี ปฏิสมั พันธ์ กันให้
มากขึน้ เพื่ อ ความสะดวกและความคล่อ งตัว ในการติด ต่อ สื่ อสารการขอความช่วยเหลื อ จาก
หน่วยงานต่างๆทังภายในและภายนอกในการปฏิ
้
บตั งิ านของบุคลากร
6.ด้ า นผู้ บริ หารวางแผนการจัด หาทรั พยากรและความช่ ว ยเหลื อจากหน่ วยงาน
ภายนอกเพื่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ทรัพยากรและความช่วยเหลื อจากหน่วยงานภายนอก ยัง
ขาดการประสานงานกันในระดับของผู้บริ หาร จึงส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและความ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารควรวางแผนการจัดหาทรัพยากรและขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกองค์กรเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของบุคลากร เกิดความคล่องตัวและมีทรั พยากรใน
การปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละโครงการ
7.ด้ านมีความสามัคคีกัน
ผู้เ ชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นว่า บุคลากรยัง ขาดการปฏิ สัม พันธ์ กันในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ง
ส่งผลต่อความสามัคคีในการปฏิบตั ิงานโดยตรง เพราะต่างฝ่ ายต่างคิด ต่างฝ่ ายต่างทา จึงทาให้
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เกิดการปฏิบตั งิ านตามทิศทางและความสามารถของตนเองเป็ นหลัก ผู้บริ หารควรจัดให้ มีกิจกรรม
ที่สร้ างปฏิสมั พันธ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันอยู่เป็ นประจาสม่าเสมอ เพื่อให้ บุคลากรคุ้นเคยกันใน
การปฏิบตั ิงานมากขึ ้น โดยปลูกฝั งให้ ทุกคนเห็นความสาคัญของกันและกันในการปฏิบตั ิง านว่า
บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสาคัญเท่าเทียมกันไม่มีบคุ คลใดบุคคลหนึง่ สาคัญไปกว่ากัน
8.ด้ า นการมองโลกในแง่ ดี แ ละมี ค วามพยายามร่ วมกั น ขจั ด อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัตงิ าน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีความหลากหลายทางความคิดและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันจึงมักจะมีแนวทางการคิดและการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ผู้บริ หารควร
ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ บคุ ลากรมองโลกในแง่ดีและคิดบวกเมื่อเกิดปั ญหาหรื ออุปสรรค ควรแนะนา
ว่าปั ญหาและอุปสรรคสามารถแก้ ไขได้ ถ้าเรามีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตั ิงาน โดยการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้เข้ ามาช่วย
9.ด้ านมีความสามารถรั บรู้และเข้ าใจภาระงานไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า บุคลากรมีความสามารถรับรู้และเข้ าใจภาระงานของตนเอง
แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงด้ านความรู้ความเข้ าใจกับบุคคลอื่น ทาให้ การปฏิบตั ิงานขาดการบูรณา
การ ดังนัน้ จึงทาให้ เข้ าใจในบทบาทและภาระงานไม่ชดั เจน ผู้บริ หารควรส่งเสริ มและสร้ างความ
เข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโดยจัดกิจกรรมที่สามารถสร้ างความ
เข้ าใจให้ กบั บุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะด้ านอื่นๆ
1. ผู้บริหารควรจัดการประชุม เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กบั บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน สร้ าง
ความเข้ าใจ วัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้บริ หารควรปลูกฝั งให้ บุคลากรมีความเสียสละ มีความรักความผูกพันกับองค์กร โดย
ให้ ยดึ มัน่ ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว
3. ผู้บริ หารควรสร้ างแรงจูงใจ สร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรของโรงเรี ยนเพื่อให้ มี
ความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน และพร้ อมที่จะเข้ ามาช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรท่านอื่น
ทันทีเมื่อต้ องการความช่วยเหลือ
4. ผู้บริ หารยอมรับฟั งความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ และมีศกั ยภาพเต็มที่เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร
5. ผู้บริหารสร้ างข้ อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บคุ ลากรได้ ปฏิบตั ิงานตามความ
ถนัดและความรู้ความสามารถอย่างแท้ จริง
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6. ผู้บริ หาร ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรได้ รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตามความ
ถนัดและความสนใจเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านอย่างแท้ จริงในการปฏิบตั งิ าน
7. ผู้บริหาร ควรสร้ างความสามัคคี ความเชื่อใจและไว้ วางใจ ให้ กบั บุคลากรเพื่อให้ มีความ
ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ ทกุ หน่วยงานในองค์กรจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการ
กันเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
8. ผู้บริ หารสร้ างความสัมพันธ์ ให้ กับบุคลากรในการประสานงานกันภายในองค์กรให้ มี
ส่ว นร่ ว มในการจัด การองค์ ก รและได้ รั บ การพัฒ นาทัก ษะในการปฏิ บัติง านเป็ นที ม อย่า งเต็ม
ศักยภาพ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ
1) คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม
ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับ
การปฏิ บตั ิง านเป็ นที มของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 4) แนวทางการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ บุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่ องมือที่ใช้ เป็ น
แบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามแนวคิดของนอร์ ทเฮาส์ (Northouse) และการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวคิดของยุคล์ (Yukl) มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่ องมือวิจัย
เท่ากับ .985 ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามฉบับสมบูณณ์คืนมา 85 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 98.83 นามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ คือ ค่าร้ อยละ(%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient) และ
การวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) จากการสนทนากลุม่ (focus group)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล การวิจัย เรื่ อง คุณลักษณะผู้นากับ การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลของการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลาดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้ อย ดังนี ้ ความฉลาดเฉลียว ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความมุ่งมัน่ ความซื่อสัตย์ และการเข้ าสังคม
ตามลาดับ
2. การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงตามค่ามัชฌิม
เลขคณิต จากมากไปหาน้ อย ดังนี ้ ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน ความ
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ไว้ ว างใจ,ความสามัค คี ,และความร่ ว มมื อ ความหลากหลายของสมาชิ ก ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ศักยภาพขององค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของ
บทบาท การสนับสนุนทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ รูปแบบความคิดที่ถกู ต้ องร่วมกัน การ
จัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร ตามลาดับ
3. คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกับการปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัม พันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาร้ ายด้ าน พบว่า การจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กรมี
ความสัมพัธ์กนั มากที่สดุ และความหลากหลายของสมาชิกมีความสัมพันธ์กนั น้ อยที่สดุ
4. ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการสนทนากลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้ องกัน
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี ้ ผู้บริ หารควรจัดการประชุม อบรม สัมนา เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กับ
บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน สร้ างความเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ปลูกฝั งความเสียสละบุคลากรของโรงเรี ยนให้ เกิดความรักความผูกพันธ์กบั องค์กร
โดยให้ ยดึ มัน่ ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน สร้ างแรงจูงใจ สร้ างขวัญและกาลังใจให้
บุคลากรของโรงเรี ยนเพื่อให้ มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิงาน และพร้ อมที่จะเข้ ามาช่วยเหลือ
และสนับสนุนบุคลากรท่านอื่นทันทีเมื่อต้ องการความช่วยเหลือ รับฟั งความคิดเห็นและเปิ ดโอกาส
ให้ บคุ ลากรแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีศกั ยภาพเต็มที่เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ บรรลุตาม
เป้าประสงค์ขององค์กร สร้ างข้ อตกลงร่ วมกันในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บุคลากรได้ ปฏิ บตั ิงานตาม
ความถนัดและความรู้ความสามารถอย่างแท้ จริ ง สนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านอย่างแท้ จริ งในการปฏิบตั ิงาน
สร้ างความสามัคคี ความเชื่อใจและไว้ วางใจ ให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ มีความร่วมมือร่วมใจกันในการ
ปฏิ บัติง าน โดยให้ ทุกหน่วยงานในองค์ก รจัดกิ จ กรรมที่ สามารถบูร ณาการกัน เพื่ อให้ เ กิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน สร้ างความสัมพันธ์ ให้ กับบุคลากรในการประสานงานกันภายใน
องค์กรให้ มีสว่ นร่วมในการจัดการองค์กรและได้ รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมอย่าง
เต็ ม ศัก ยภาพ ผู้บ ริ ห ารควรสนับ สนุน การจัด หาทรั พ ยากรและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ชี แ้ นะการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร และร่วมกันพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน พยายามปลูกฝั ง
ให้ บคุ ลากรมองโลกในแง่ดี เรี ยนรู้และเข้ าใจภาระงานของตนให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมการทางานร่ วมกัน เนื่ อ งจากบุคลากรของโรงเรี ย นเรี ย นสาธิ ต
มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร มี ค วามหลากหลายของสมาชิ ก มี ค วามคิด เป็ นของตัว เอง มี ค วามรู้
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ความสามารถและทัศนคติที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มเรื่ องการประสานงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อการทางานร่ วมกัน โดยให้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานสูงเป็ นพี่เลีย้ งคอยให้
คาแนะนา แก่บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ และปฏิสมั พันธ์ ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นน ้า
หนึ่งใจเดียวกัน มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กล้ าแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กร
ยอมรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้ างความเข้ าใจในขอบข่ายและภาระงานของตนให้ ชดั เจน
ในบทบาทหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ าน มีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมาย และวิธีการปฏิบตั งิ าน
การอภิปรายผล
จากการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผลดังนี ้
1. จากผลการศึก ษาการวิ จัย พบว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานของการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นบุคคลที่สาคัญต่อการนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็ จ และต้ องการผู้นาในอุดมคติที่มีวิสัยทัศน์ มี คุณธรรมและจริ ยธรรม มี
ความเสียสละ เพื่อส่วนรวม ดังนัน้ บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงต้ องเป็ นผู้ที่มี
พื ้นฐานด้ านความรู้ มีวิสยั ทัศน์ มีความฉลาดเฉลียว มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความมุ่งมัน่ และมี
การเข้ าสังคม มีความสามารถในการกระตุ้นให้ บคุ คลากรในองค์การได้ ใช้ ศกั ยภาพของตนในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด สร้ างสัมพันธภาพทังภายในและภายนอกองค์
้
การ มีการ
สื่ อ สารกับ ผู้อื่น ด้ วยความรู้ สึก ที่ ดี ต่อ กัน บุคลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ทยาลัย ศิลปากร มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และมีการจัดการความรู้ เพื่อให้ ทนั ต่อเหตุ การณ์ในปั จจุบนั เพื่อนามาถ่ายทอด
องค์ ความรู้ กับผู้เ รี ย น สิ่ ง นี จ้ ึง มี ค วามส าคัญท าให้ ในหนึ่ง ปี การศึก ษา บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากรต้ องเข้ ารับการอบรมทางด้ านการศึกษา 20 ชัว่ โมงต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ จึงทาให้ บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นผู้มีความฉลาดเฉลียว มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
โดยคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีคา่ เฉลี่ย มัชฌิม
เลขคณิตมากที่สุด คือ ความฉลาดเฉลียว ซึ่งสอดคล้ องกับสภาพการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั จึงทา
ให้ บคุ ลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรู้ มีการใช้ ไหวพริ บ สติปัญญาคิดวิเคราะห์
พิจารณาเหตุการณ์ ในการแก้ ไขปั ญหา มี ความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิบตั ิง านและสามารถใช้
ภาษาในการสื่ อสารเพื่ อให้ เ กิดความเข้ าใจกับผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของนอร์ ทเฮาส์
(Northouse) ความฉลาดเฉลี ยวเป็ นคุณลักษณะผู้นาที่ มี คุณค่า และความส าคัญต่อ องค์ก ร
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นอกจากนี ย้ ัง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุภาวดี คาเกลี ย้ ง พบว่า คุณลักษณะผู้บริ หาร คือ มี
สติปัญญา บุคลิกภาพ ความเกี่ยวข้ องในงาน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ มนาภรณ์ อุ่นบ้ าน
พบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารมีความสาคัญต่อบุคลากรและองค์กร
2. จากผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานของการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ อาจเป็ นเพราะ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 6
ปี ขึ ้นไป จึงสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิผล มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายของภาระงาน
มีความไว้ วางใจ มีความสามัคคี มีความร่วมมือ มีการประสานงานภายในองค์กร มีการสนับสนุน
ทรัพยากรและการให้ ความช่วยเหลือ และมีรูปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน ซึ่งสอดคล้ องตาม
แนวความคิด การปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของยุคล์ (Yukl) ซึ่ง ประกอบด้ วย ความมุ่ง มั่นทุ่ม เทต่อ
เป้าหมายและกลยุทธ์ ของภาระงาน ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท การจัด
องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอกองค์กร ทรัพยากรและการ
สนับสนุน ความไว้ วางใจ ความสามัคคี และความร่วมมือ ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กร
รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน ความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งคล้ องกับงานวิจัยของ ปองป
รัชญ์ บือราแง ศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมที่มีผลต่อการสร้ างบรรยากาศในองค์การ ผลของ
การวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิก เช่น อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานมี ผลต่อการทางานเป็ นทีม และยัง มีผลต่อการสร้ างบรรยากาศ
องค์กร ดังนี ้ การสร้ างความสามัคคี ความร่วมมือ การไว้ วางใจกันในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายของภาระงานที่วางไว้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เรณู เชื ้อสะอาด พบว่า พนักงานครู
ส่วนใหญ่ได้ ทางานเป็ นทีมบ่อยครัง้ ทาให้ มีการไว้ ใจซึ่งกันและกัน การรับฟั งความคิดเห็น การแก้ ไข
ความขัดแย้ ง การยอมรับฉันทามติและประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความร่ วมมือในการ
พัฒนาโรงเรี ยน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สคริ ปเนอร์ และ
คณะ (Scribner and others) เอมเมอริ ค และ เบนนิคมีเจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer)
พบว่า การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยตรง เช่น การ
สื่อสารสร้ างความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ ในการทางาน เพื่อให้ เกิดคุณค่าในการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.จากผลการวิ จัย พบว่า คุณ ลัก ษณะผู้น าของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศิลปากรกับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
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ของการวิจัยที่ ตงั ้ ไว้ ว่า คุณ ลักษณะผู้นากับการปฏิ บัติง านเป็ นที ม ของบุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์ กัน อาจเป็ นเพราะบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร มี ทัก ษะความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติง านตรงตามความต้ อ งการขององค์ ก ร
สามารถนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรมีความฉลาด
เฉลี ย ว มี ค วามเชื่ อ มั่น ในตนเอง มี ก ารยึ ด มั่น มี ค วามซื่ อ สัต ย์ แ ละมี ก ารเข้ า สัง คมที่ ดี ใ นการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทังมี
้ การปฏิบตั งิ านเป็ นทีมที่ดีในการปฏิบตั งิ าน มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทต่อเป้าหมายใน
การปฏิบตั ิงาน มีทกั ษะความสามาถของสมาชิกที่หลากหลายและมีความชัดเจนในบทบาทหน้ าที่
ในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดองค์กรและการประสานงานภายในองค์กร การประสานงานภายนอก
องค์กร มีทรัพยากรและการสนับสนุนที่เหมาะสม มีความไว้ ของสมาชิกวางใจ มีความสามัคคี และ
มีความร่ วมมื อในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิ ภาพและศักยภาพขององค์กร มีรูปแบบความคิดที่
ถูกต้ องร่ วมกันและมีความหลากหลาย ประกอบกับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยน
สาธิ ตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรต้ องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศั ยกันในการปฏิบตั ิงาน การมี
ปฏิสมั พันธ์ และผลสาเร็ จจากการปฏิบตั ิงานสามารถตอบสนองความต้ องการของบุคลากรในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นทีม ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของนอร์ ทเฮาส์ (Northouse) ที่พบว่า คุณลักษณะต่างๆ
ที่ถกู เสนอสาหรับบุคคลที่เป็ นผู้นาต้ อยึดถือและต้ องพัฒนาเพื่อจะเป็ นที่ยอมรับแก่บคุ คลอื่นๆและ
สอดคล้ องกับแนวคิดของยุคล์ (Yukl) ที่พบว่า การปฏิบตั ิงานเป็ นทีม คือ การทางานของสมาชิกที่
มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนจะต้ องมีเป้าหมายเดียวกันจะทาอะไรก็ต้องยอมรับร่ วมกัน มี
การวางแผนการทางานร่วมกัน การทางานเป็ นทีมมีความสาคัญในทุกองค์กร เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานที่มีบทบาทสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จ
ของงานที่ ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก เป็ นอย่า งดี เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า
คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร(Xtot) มีความสัมพันธ์ กับการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้ านการจัดองค์กรและการ
ประสานงานภายในองค์กร(Ytot) มีความสัมพันธ์ กันมากที่สุด .760 (rxy=.760) แสดงว่า บุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรต้ องการกาหนดคุณลักษณะผู้นาและขอบเขตการจัดองค์กร
และการประสานงานภายในองค์กรที่จะต้ องปฏิ บตั ิอย่างชัดเจน โดยใช้ วิธีที่หลากหลายในการ
สื่อสารกระตุ้นในเกิดความเข้ าใจตรงกันในการปฏิบตั ิงาน ทาให้ บคุ ลากรเกิดความรู้สึกว่างานของ
ตนเองมีความสาคัญและมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของสุภาวดี คา
เกลี ย้ ง พบว่า คุณ ลัก ษณะผู้บริ หาร คือ มี สติปัญ ญา บุคลิ กภาพ ความเกี่ ย วข้ องในงาน และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมที่มีผลต่อการ
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สร้ างบรรยากาศในองค์การ ผลของการวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของ
สมาชิก เช่น อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อการทางานเป็ นทีม
และยังมีผลต่อการสร้ างบรรยากาศองค์กร ดังนี ้ การสร้ างความสามัคคี ความร่วมมือ การไว้ วางใจ
กันในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของภาระงานที่วางไว้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เรณู เชื ้อสะอาด พบว่า พนักงานครู ส่วนใหญ่ได้ ทางานเป็ นทีมบ่อยครัง้ ทาให้ มีการไว้ ใจซึ่งกันและ
กัน การรั บฟั ง ความคิดเห็น การแก้ ไ ขความขัดแย้ ง การยอมรั บ ฉันทามติและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่ นเพื่อขอความร่ วมมื อในการพัฒนาโรงเรี ยน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สคริ ปเนอร์ และคณะ (Scribner and others) เอมเมอริ ค และ เบนนิคมี
เจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) พบว่า การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
มีผลต่อการปฏิบตั งิ านโดยตรง เช่น การสื่อสารสร้ างความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ใน
การทางาน เพื่อให้ เกิดคุณค่าในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.จากผลการวิเคราะห์เนื ้อหาจากการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ในการหา
แนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ ผล
ดังนี ้
ผู้บริ หารควรจัดการประชุม อบรม สัม นา เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจให้ กับบุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน สร้ างความเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ปลูกฝั งความเสียสละบุคลากรของโรงเรี ยนให้ เกิดความรักความผูกพันธ์ กับองค์กร โดยให้ ยึดมัน่
ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน สร้ างแรงจูงใจ สร้ างขวัญและกาลังใจให้ บคุ ลากรของ
โรงเรี ยนเพื่อให้ มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน และพร้ อมที่จะเข้ ามาช่วยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรท่านอื่นทันทีเมื่อต้ องการความช่วยเหลือ รับฟั งความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้ บุคลากร
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีศกั ยภาพเต็มที่เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ บรรลุตามเป้าประสงค์
ขององค์กร สร้ างข้ อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ บคุ ลากรได้ ปฏิบตั ิงานตามความถนัดและ
ความรู้ความสามารถอย่างแท้ จริง สนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตามความถนัด
และความสนใจเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านอย่างแท้ จริ งในการปฏิบตั ิงาน สร้ างความ
สามัคคี ความเชื่อใจและไว้ วางใจ ให้ กบั บุคลากร เพื่อให้ มีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตั ิงาน
โดยให้ ทกุ หน่วยงานในองค์กรจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการกัน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ กันและกัน สร้ างความสัมพันธ์ให้ กบั บุคลากรในการประสานงานกันภายในองค์กรให้ มีส่วนร่ วม
ในการจัด การองค์ก รและได้ รั บการพัฒ นาทักษะในการปฏิ บัติง านเป็ นที ม อย่า งเต็ม ศักยภาพ
ผู้บ ริ ห ารควรสนับ สนุน การจัด หาทรั พ ยากรและให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ชี แ้ นะการปฏิ บัติง านของ

90

บุคลากร และร่ วมกันพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบตั ิงาน พยายามปลูกฝั งให้ บุคลากร
มองโลกในแง่ดี เรี ยนรู้ และเข้ าใจภาระงานของตนให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานร่ วมกัน เนื่องจากบุคลากรของโรงเรี ยนเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีความหลากหลายของสมาชิก มีความคิดเป็ นของตัวเอง มีความรู้ ความสามารถและ
ทัศนคติที่แตกต่างกัน ควรเพิ่มเรื่ องการประสานงานและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมเพื่อการทางาน
ร่ วมกัน โดยให้ บุคลากรที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิง านสูง เป็ นพี่ เลี ย้ งคอยให้ คาแนะนา แก่
บุคลากรรุ่นใหม่เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ และปฏิสมั พันธ์ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน
มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กล้ าแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ยอมรับฟั งความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน สร้ างความเข้ าใจในขอบข่ายและภาระงานของตนให้ ชดั เจนในบทบาทหน้ าที่
ในการปฏิบตั งิ าน มีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้าหมาย และวิธีการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของสุภา
วดี คาเกลี ้ยง พบว่า คุณลักษณะผู้บริ หาร คือ มีสติปัญญา บุคลิกภาพ ความเกี่ยวข้ องในงาน และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปองปรัชญ์ บือราแง ศึกษาเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมที่มีผลต่อการ
สร้ างบรรยากาศในองค์การ ผลของการวิจัย พบว่า ความแตกต่างและความหลากหลายของ
สมาชิก เช่น อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อการทางานเป็ นทีม
และยังมีผลต่อการสร้ างบรรยากาศองค์กร ดังนี ้ การสร้ างความสามัคคี ความร่วมมือ การไว้ วางใจ
กันในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของภาระงานที่วางไว้ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เรณู เชื ้อสะอาด พบว่า พนักงานครูส่วนใหญ่ได้ ทางานเป็ นทีมบ่อยครัง้ ทาให้ มีการไว้ ใจซึ่งกันและ
กัน การรั บฟั ง ความคิดเห็น การแก้ ไ ขความขัดแย้ ง การยอมรั บ ฉันทามติและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่ นเพื่อขอความร่ วมมื อในการพัฒนาโรงเรี ยน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สคริ ปเนอร์ และคณะ (Scribner and others) เอมเมอริ ค และ เบนนิคมี
เจอร์ (Emmerik and Brennikmeijer) พบว่า การประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
มีผลต่อการปฏิบตั งิ านโดยตรง เช่น การสื่อสารสร้ างความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ใน
การทางาน เพื่อให้ เกิดคุณค่าในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะผู้นากับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ คุณลักษณะผู้นากับการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงานนันๆ
้ และเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
1.ผู้บริ หารควรจัดให้ มีการประชุม เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสาร และสร้ างความเข้ าใจใน
บทบาทหน้ าที่ของภาระงานในการปฏิบตั งิ าน
2.ผู้บริ หารควรจัดอบรมสัมมนาให้ กับบุคลากรเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไป
ตามนโยบายของโรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะผู้นากับการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรใน
สถานศึกษาอื่น
2.ศึกษาคุณ ลักษณะผู้นาที่ ส่ง ผลต่อการปฏิ บัติง านเป็ นทีม ของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือวิจัย
ผู้วิจยั ได้ เรี ยนเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
(content validity) จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชยั
ตาแหน่ง รองอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังศ์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณวุฒิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์
ตาแหน่ง อาจารย์ ประจ าสาขาวิช การสอนภาษาไทย ภาควิช าหลักสูตรและวิธี การสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณวุฒิ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ดร.ณรินทร์ ชานาญดู
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
คุณวุฒิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดร.สมบัติ เดชบารุง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการ โรงเรี ยนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณวุฒิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต Sardar Papel University ประเทศอินเดีย
5. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สุคนธ์ มณีรัตน์
ตาแหน่ง อาจารย์ กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรี ยนสาธิ ตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณวุฒิ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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1. โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
คุณลักษณะผู้นากับการปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คาชีแ้ จง
1.แบบสอบถามฉบับนี ้ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อคาถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้ อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ตอนที่ 3 ข้ อคาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ครู อาจารย์
3) บุคลากรสายงานสนับสนุนการสอนโรงเรี ยนสาธิตฯ
3. โปรดใส่เครื่ องหมาย  หน้ าคาตอบที่ท่านเลือกตามความเป็ นจริ ง และกรุ ณาตอบ
คาถามทุกข้ อ โดยแบบสอบถามฉบับนีใ้ ช้ สาหรับการวิจยั เท่านัน้ การตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใดและข้ อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามนี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการวิจยั ครัง้ นี ้
4. เมื่อท่านให้ ข้อมูลครบถ้ วนแล้ ว โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้ เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของ
ท่าน เพื่อรวบรวมส่งคืนผู้วิจยั
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
ช่วยให้ การดาเนินงานวิจยั นี ้สาเร็จลุลว่ งได้ ด้วยดี
นายบุญเพชร พึง่ ย้ อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1

ข้ อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย ลงใน  หน้ าข้ อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
ข้ อ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุเกิน ( 6 เดือน นับเป็ น 1 ปี )
 ต่ากว่า 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
 สาขาเกี่ยวกับการศึกษา
 สาขาอื่น ๆ โปรดระบุ ........................................
ตาแหน่ งในปั จจุบัน
 ผู้อานวยการ
 รองผู้อานวยการ
 หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้  ครู อาจารย์
 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุน
ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในตาแหน่ ง (เกิน 6 เดือน นับเป็ น 1 ปี )
 น้ อยกว่า 1 ปี
 1 - 3 ปี
 4 - 6 ปี
 มากกว่า 6 ปี
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ตอนที่ 2 ข้ อคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
2 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรอยู่ในระดับน้ อย
3 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สดุ
ความคิดเห็น
ข้ อ
คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ
1
2
3
4
5
ความฉลาดเฉลียว
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มี ค วามฉลาด ไหวพริ บ ดี แ ละมี
1
สติปัญญาดี
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ สามารถคิดวิเคราะห์ และพิจารณา
2
เหตุการณ์และแก้ ไขปั ญหาได้
3 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความรู้ ความสามารถในการบริ หาร
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสารสร้ าง
4
ความเข้ าใจกับผู้อื่นได้
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีความสามารถในการรั บรู้ สิ่งต่างๆ
5
รอบตัว
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความคิดริ เริ่ มและสร้ างสรรค์ในการ
6
ปฏิบตั ิงาน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความมัน่ ใจในความรู้ ความสามารถ
7
ของตนเอง
8 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสามารถในการตัดสินใจ
9 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีวิสยั ทัศน์และมีอดุ มการณ์
10 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
11 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีจิตใจมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ิงาน
12 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ ยึดมัน่ ในประโยชน์สว่ นรวม
13 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความหนักแน่น ไม่เชื่อข่าวสารง่ายๆ
14

บุค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มี ค วามมั่น ใจและมี ค วามเชื่ อ ในการ
กระทาของตน

109

ข้ อ

คุณลักษณะผู้นาของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ

ความมุ่งมั่น
15 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความต้ องการปฏิบตั ิงานให้ สาเร็ จ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความขยัน อดทน อุทิศเวลาให้ กับ
16
งาน
17 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความมุง่ มัน่ ไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรค
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีความเสมอต้ น เสมอปลายในการ
18
ทางาน
19 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีแรงบันดาลใจในการทางาน
20 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ ยึดเกณฑ์มาตรฐานในการทางาน
ความซื่อสัตย์
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และ
21
องค์กร
22 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความน่าเชื่อถือ ไว้ วางใจได้
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ ยึดหลัก การปฏิ บัติที่ดี มีคุณ ธรรม
23
ศีลธรรม
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของ
24
ตนเอง
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างเพื่อสร้ างแรง
25
บันดาลใจและความน่าเชื่อถือ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความศรัทธาและซื่อสัตย์ตอ่ อาชีพ
26
ครู
การเข้ าสังคม
27 บุคลากร มีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็ นมิตร และเป็ นกันเอง
28 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสุภาพอ่อนน้ อม
28 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ พูดจาสุภาพ อ่อนโยน
30 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความเป็ นห่วงเป็ นใยผู้อื่น
31 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผู้อื่น
32

บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ สามารถสร้ างบรรยากาศแห่งความ
ร่ วมมือ
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ตอนที่ 3 ข้ อคาถามเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเป็ นทีมของบุ คลากรโรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1 หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
2 หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับน้ อย
3 หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็ นทีมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สดุ
ความคิดเห็น
ข้ อ
การปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ
1
2
3
4
5
ความมุ่งมั่นทุ่มเทต่ อเป้าหมายและกลยุทธ์ ของภาระงาน
1 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน
2 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความคิดริ เริ่ มในการทางาน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความมุง่ มัน่ ทุ่มเทในการทางานยาก
3
ให้ สาเร็ จ
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้าหมาย
4
และวิธีการปฏิบตั ิงาน
ทักษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาท
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีทกั ษะความสามารถที่จาเป็ นในการ
5
ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีความเข้ าใจในขอบข่ายภาระงาน
6
ของตน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ รั บรู้ เข้ าใจความคาดหวังว่าตนเอง
7
ต้ องปฏิบตั ิงานอย่างไร
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ ได้ รับทราบข้ อมูลย้ อนกลับเกี่ยวกับ
8
การปฏิบตั ิงานของตน
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ข้ อ

การปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ

การจัดองค์ กรและการประสานงานภายในองค์ กร
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ ได้ รับมอบหมายภาระงานที่ ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถ
บุคลากรโรงเรี ย นสาธิ ตฯ สามารถจัดกิ จ กรรมต่างๆภายใน
10
โรงเรี ยนให้ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกัน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ สามารถปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ อ
11
การทางานร่ วมกัน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีสว่ นร่ วมในการประสานงานภายใน
12
องค์กร
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ ได้ รับการพัฒนาทักษะในการทางาน
13
เป็ นทีม
การประสานงานภายนอกองค์ กร
การทางานของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีความเชื่ อมโยงกับ
14
หน่วยงานอื่นๆในองค์กร
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ บุ ค คลอื่ น
15
ภายนอกองค์กร
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั หน่วยงานอื่นๆ
16
ที่เกี่ยวข้ อง
บุคลากรโรงเรี ย นสาธิ ตฯได้ รับ การส่งเสริ มสนับ สนุนในการ
17
สร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ กบั องค์กรภายนอก
การสนับสนุนทรั พยากรและการให้ ความช่ วยเหลือ
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ได้ รั บ ทรั พ ยากรที่ จ าเป็ นในการ
18
ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ ได้ รับความช่วยเหลือชี แ้ นะในการ
19
ปฏิบตั ิงาน
ผู้บริ หารวางแผนการจัดหาทรั พยากรและความช่วยเหลื อจาก
20
หน่วยงานภายนอกเพื่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
9
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ข้ อ

การปฏิบัตงิ านเป็ นทีมของบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ

ความไว้ วางใจ,ความสามัคคี,และความร่ วมมือ
21 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความรักในภาระงานที่รับผิดชอบ
22 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความรักต่อหน่วยงานของตน
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มี ค วามมั่น คงทางอารมณ์ แ ละ
23
สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ของทีมงานได้
24 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสามัคคีกนั
ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์ กร
บุคลากรโรงเรี ย นสาธิ ตฯ มีทัก ษะ ความสามารถสูง ในการ
25
ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความไว้ วางใจและให้ ความร่ วมมือ
26
ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มองโลกในแง่ดีและมีความพยายาม
27
ร่ วมกันขจัดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบความคิดที่ถูกต้ องร่ วมกัน
บุ ค ลากรโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ มี ข้ อตกลงร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การ
28
ปฏิบตั ิงาน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสามารถรั บรู้ และเข้ าใจภาระ
29
งานไปในทิศทางเดียวกัน
30 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีการเรี ยนรู้ ร่วมกันในการปฏิบตั ิงาน
ความหลากหลายของสมาชิก
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญ
31
ที่แตกต่างกัน
บุคลากรโรงเรี ยนสาธิ ตฯ มีทัศนคติความเชื่อต่อการทางานที่
32
หลากหลาย
33 บุคลากรโรงเรี ยนสาธิตฯมีความคิดเป็ นของตัวเอง
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ภาคผนวก ง
ค่ าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย

114

RELIABLITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30

N of Items = 65

Alpha = .985

115

ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

116

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
1. นางกิ่งกาญจน์

หลิมวาณิชย์

2. นางสาวสมบูรณ์

ใจเที่ยง

3. นางอังคณา

ค้ าทวี

4. นางสาวอรกานต์

เพชรคุ้ม

5. นางสาวอรอุษา

ปุณยบุนณะ

6. นางสาวศศิกานต์

ศิริมนั ตระกูล

7. นายนพดล

ศิริทรัพย์
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2539
พ.ศ.2543
พ.ศ.2555

นายบุญเพชร พึง่ ย้ อย
60/179 หมู่ 1 ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ (034) 255795

สาเร็จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนปั ญญาวรคุณ
กรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2544-2547
พ.ศ.2547-2548
พ.ศ.2548-2554
พ.ศ.2554-ปั จจุบนั

อาจารย์อตั ราจ้ าง โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครูสอนวิชาว่ายน ้า และหัวหน้ าสระว่ายน ้า โรงเรี ยนเลิศหล้ า
ถนนกาญจนาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครูสอนวิชากีฬา และหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษา
และพลศึกษา โรงเรี ยนเพลินพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์พลศึกษา (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) และหัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

