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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม
ของคร ูและ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู ประชากรที่ใช้ คือ ครู ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษา ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ของยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติส าหรับทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากร         
และตนเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
 2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม   
ของครู โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ 0.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยที่ภาวะผู้น าด้านตั้งความ
คาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สูงที่สุด คือ 0.56  รองลงมา คือ ด้านเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.55 และด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ต่ าสุด คือ  0.46 
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ABSTRACT 
  The objectives of this study were to 1) study the opinions of teachers towards 
the academic leadership of administrators, 2) study the opinions of the teachers towards 
the efficiency of the teachers’ team work. 3) study the relationship between the  academic leadership  
and the efficiency of the teachers’ team work. The population of this research consisted 
of all the primary teachers under the Office of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Education 
Service Area. The sample size was derived using Taro Yamane’s formula and so there were 
322 respondents. The sample was selected by stratified random sampling. The tool for 
data collecting was a questionnaire and the statistics used were composed of mean, standard 
deviation and hypotheses testing using Pearson product moment correlation coefficient.    
 The research results showed that: 
 1) The academic leadership of the administrators was, overall, at a high level. Considering 
each aspect individually revealed that the aspect of development and maintenance of positive 
attitudes of the students, personnel and guardians had the highest mean, followed by communication 
of school vision and mission and high expectations of the personnel and themselves. The 
lowest mean was for determination of educational standards for attainable implementation.  
 2) The efficiency of the teachers’ team work was, overall, at a high level. Considering 
each aspect individually revealed that the aspect of support and mutual trust had the highest 
mean, followed by good communication. The lowest mean was for openness and confrontation. 
 3) The study of the relationship between the academic leadership and the 
efficiency of the teachers’ team work revealed that, overall, they were positively correlated at 
a high level at the statistical significance level of 0.01, and with a correlation coefficient 
of 0.62. Considering each aspect individually revealed that all the aspects of leadership 
were positively correlted at a high level with the efficiency of the teachers’ team work at 
the statistical significance level of 0.01. The aspect of high expectations, of the personnel 
and themselves had the highest coefficient at 0.54, followed by the aspect of being part 
of teamwork at 0.55. The lowest correlation coefficient was for the aspect of development 
of teachers to be leaders, at 0.46. 
 
Keywords: Academic Leadership, Effective Team Working of Teachers  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เพ่ือปรับปรุงการศึกษาของไทย             
ให้สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้สอดคลองกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ จึงมีการก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่         
20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ไดกลาวไววา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนา ทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม  สังคม  การเรียนรู และปจจัย
เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แตเมื่อรัฐไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารราชการ 
โดยปรับเปลี่ยนกระทรวง ทบวง กรมตางๆ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงตองมีการปรับปรุง  
เพ่ือใหสอดรับกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  จึงไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนั้น การจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 
มาตรา 7 กลาวไววา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตส านึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ            
หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งสงเสริมศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรูอันเปนสากล  ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพ่ึงตนเอง   มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรู และเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต” การศึกษาจึงเปนกระบวนการสรางและ
พัฒนาประชากรของชาติใหเจริญงอกงามในทุก ๆ ดานทั้งทางดานจิตใจ ปญญา สังคม และรางกาย  
เพ่ือเปนพ้ืนฐานใหมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเอง (รัตนา กาญจนพันธุ์, 2536)  
  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  จึงเปนการปรับเปลี่ยนการศึกษาครั้งส าคัญ ทั้งแนวคิด  โครงสรางและกระบวนการ         
ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย และคุณภาพของคนไทยโดยรวมใหสูงขึ้น  รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
ที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอคนไทยทุกคน การปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญนี้จึงจ าเปนตองด าเนินการ           
บนพ้ืนฐานของปรัชญาสภาพที่เปนจริง   ความเปนไปได และตองด าเนินการอยางรอบคอบ  ระมัดระวัง  
รวมทั้งตองใชยุทธศาสตร การปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมอีกดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 5 มาตรา 39 บัญญัติใหกระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ดังนั้น ความรับผิดชอบที่มีตอการจัดการศึกษา
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ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงปรากฏอยูที่สถานศึกษาภายใตการก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
  ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  
ด้วยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาด าเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่น  และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  ซึ่งจะเปนปจจัยส าคัญ
ท าใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น 
ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
  ปัญหาการจัดการศึกษาในปจจุบัน เกิดจากสภาพปญหาทางดานระบบบริหารและการ
จัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เนนการรวมศูนยอ านาจไวในสวนกลาง แมจะมีการมอบอ านาจไว
เพียงบางเรื่องการกระจายอ านาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษายังมีนอย ในการบริหารงานโดยเฉพาะในดาน    
นโยบายและแผนงบประมาณและความไมตอเนื่องของแผน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ระดับสูงและทางการเมืองท าใหเกิดความสูญเปลาทั้งในดานทรัพยากรและกอใหเกิดปญหาตอเนื่อง
หลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
  ในการท างานขององค์การไม่มีผ ู้ใดจะสามารถท างานให้ส าเร็จบรรลุล่วงไปได้ตามล าพังคนเดียว 
ทุกๆการท างานจะต้องมีความสัมพันธ์ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือมีผู้ร่วมงาน ไม่ว่าความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้น ากลุ่มหรือกับบุคคลในกลุ่ม ลักษณะเช่นนี้ก็คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่ท างานร่วมกัน มีรูปแบบการท างานแบบเดียวกัน มีการปรึกษาหารือ ประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเข้าใจระบบการท างานเป็นทีม รู้ถึงเทคนิควิธีการที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน ร่วมมือร่วมใจในการขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีความจงรักษ์ภักดีต่อองค์การร่วมกันช่วย
ให้องค์การประสบความส าเร็จและบุคลากรมีความสุขในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยปัจจัย
หลักในการบริหารก็คือ ผู้น าทีมงานทุกระดับจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานให้การยอมรับและ
การสนับสนุนรวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นในทีมงานซึ่งสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการท างานใน
ทีมงาน ประกอบด้วย ลักษณะของงาน/การมอบหมายงาน ความสัมพันธ์ของทีมงาน การสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน สภาวะการเป็นผู้น าทีมงาน ความขัดแย้งในการท างาน นอกจากนี้การพัฒนาทีมงาน (Team 
Development) อย่างสม่ าเสมอ จะน ามาซึ่งกระบวนการที่ท าให้ทีมงานได้ผลผลิตสูงสุดอย่างแท้จริง 
(Richard Beckhard, 1969 อ้างถึงใน กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, 2553) 
  งานดานวิชาการเปนงานหลักที่ส าคัญที่สุดในการบริหารและจัดการในสถานศึกษาผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในขอบขายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานดานวิชาการอยาง 
ลึกซึ้งในขอบขายของงานวิชาการ เชน  หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน               
การนิเทศภายใน  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักงานพัฒนาระบบ
การบริหาร, 2545) ความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 2003) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น า
ทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ              
7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
  การท างานเป็นทีมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของทีม ท าให้การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพราะการท างานเป็นทีมเป็นหัวใจส าคัญที่สุดของ
การพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งท าให้บุคลากรได้ปรับปรุงความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานร่วมกัน 
เพราะการจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้นต้องอาศัยการท างานในรูปแบบท างานเป็นทีม การแบ่งปัน
ความคิดและทักษะช่วยสร้างเสริมศักยภาพในการท างาน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสนับสนุน
จากทีมงาน ท างานด้วยกันจะท าให้เกิดความส าเร็จมากกว่าผู้ร่วมงานบางคนที่“ท างานตามล าพัง” ลักษณะ
การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับลักษณะส าคัญ ๆ ส่วนประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมตาม
แนวคิดของ วู๊ดค็อกและฟรานซิส (Woodcock and Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 
4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น า
ที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม      
10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็น
แนวทางการบริหารงานวิชาการ ที่เหมาะสมท าใหการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ อันเปนประโยชนส าหรับสถานศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปใชในการด าเนินงานวิชาการให
บรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
  1.2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู 
  1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของคร ู
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของครูต่อความเป็นผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา    
โดยใช้แนวคิดความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 2003) ส่วนประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีม แนวคิดของวู๊ดค็อกและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994)     
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 

1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของ
คร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กัน 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา  
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แนวคิดความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 2003) ได้
กล่าวถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง             
6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากร
ครูและผู้ปกครอง ส่วนประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ วู๊ดค็อกและฟรานซิส 
(Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 
2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและ
การใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม                 
7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง  9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม                 
10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 

ควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร 
1. ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติให้บรรลุผล 
2. ด้านเป็นสว่นหนึ่งของทีมงาน 
3. ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของ

โรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

โรงเรียน 
5. ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบคุลากรและ

ตนเอง 
6. ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เปน็ผู้น า 
7. ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวก

กับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
 

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเป็นทีม 
1. ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมาย

ร่วมกัน  
2. ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า  
3. ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน  
4. ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง  
5. ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ  
6. ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม              
7. ด้านการตรวจสอบผลงาน  
8. ด้านการพัฒนาตนเอง  
9. ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม  
10. ด้านบทบาทที่สมดุล 
11. ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 



5 

  1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา                  
จ านวน 188 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กจ านวน 91 โรงเรียน จ านวน 370 คน 
ขนาดกลาง จ านวน 85 โรงเรียน จ านวน 838 คน และขนาดใหญ่+ใหญ่พิเศษ  จ านวน 34 โรงเรียน  
จ านวน 429 คน รวมทั้งสิ้น  1,637 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา                
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 

   สูตร        n      =  2N(e)1
N


 

 
   เมื่อ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอดี 
    N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
    e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด (ส าหรับ
การศึกษานี้ก าหนด = 0.05) 
 

    n       = 2)2,057(0.051
1,637


 

    n = 
5.0925
1,637  

    n = 321.45 คน 
 
ตำรำงท่ี 1.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกรประถมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง ประถมศึกษำ 

ครู ครู 
ขนาดเล็ก 370 73 
ขนาดกลาง 838 165 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 429 84 

รวม 1,637 322 
 
ที่มำ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559  
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  1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา   
   1) ความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 2003) ได้กล่าวถึงความ
เป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 ) สื่อสารวิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็น
ผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
   2) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของวู๊ดค็อกและ ฟรานซิส (Woodcock 
& Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการ
เปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความ
ขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการ
ตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่
สมดุล และ 11) ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมในกำรวิจัย 
  1.6.1 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ หมายถึง วิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานวิชาการที่
มีผลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกภายในโรงเรียนให้ส าเร็จโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 
   1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล หมายถึง การน ามาตรฐาน
ดังกล่าวไปปฏิบัติ และด าเนินการเพื่อบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนนี้เป็นการน า
มาตรฐานที่ก าหนดโดยรัฐและเขตพ้ืนที่มาใช้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนของโรงเรียน สร้าง
ความมั่นใจว่าโรงเรียนโดยภาพรวมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมี ความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน เขตพ้ืนที่และของรัฐ และมีการเชื่อมโยงประสานซึ่งกันและกัน  
มีการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือประเมินความก้าวหน้า             
และวางแผนเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
   2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หมายถึง การท างานกับครูเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน อ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นที่ยอมรับ มีการใช้กระบวนการประเมินระหว่างการด าเนินการอย่างเหมาะสมส าหรับ
ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานของรัฐ เขตพ้ืนที่และโรงเรียน 
   3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  หมายถึง การ
ก าหนดความคาดหวังสูงส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสื่อสารโดยตรงไปยังนักเรียน 
ครู และผู้ปกครอง มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน สื่อสารความคาดหวังเพ่ือการจัดสรรเวลาส าหรับ
การเรียนการสอน การก ากับติดตามให้มีการใช้เวลาของห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการ
ท างานร่วมกับครูและนักเรียนตามความเหมาะสม ก าหนดกระบวนการส าหรับการแก้ไขปัญหาทาง
พฤติกรรม 
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   4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารแบบ   
2 ทาง อย่างเป็นระบบกับผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
ปรับปรุงเป้าหมายของโรงเรียน ก าหนด สนับสนุน น ากิจกรรมซึ่งสื่อสารค่านิยมและความหมายของ
การเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนไปปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาและใช้ช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
   5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง หมายถึง การช่วยครูในการก าหนด
และไปให้ถึงเป้าหมายรายปีทั้งด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพที่เกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ การสังเกตการสอนในทุกห้องเรียน อย่าง
สม่ าเสมอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนสังเกตการณ์ใน
ห้องเรียน มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมมนากลุ่มหลังการสังเกตการณ์ในห้องเรียนซึ่งเน้นย้ าที่การปรับปรุง
การเรียนการสอน จัดให้มีการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะส าหรับเป้าหมายการเติบโตทางวิชาชีพ
และส่วนตัวที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนโดยตรงในห้องเรียน 
รวมทั้งขอข้อมูลป้อนกลับจากสมาชิกอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับความสามารถด้านภาวะผู้น าทางการ
เรียนการสอนและใช้ข้อมูลป้อนกลับนั้นในการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
   6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า หมายถึง การจัดตารางเวลา วางแผน หรืออ านวย
ความสะดวกส าหรับการประชุมทุกชนิด (การวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ หรือการฝึกอบรม) 
อย่างสม่ าเสมอกับกลุ่มครูเพ่ือน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดหาโอกาสส าหรับการ
ร่วมมือ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรจัดหาแรงจูงใจ
และทรัพยากรส าหรับสมาชิกเพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเติบโตทางวิชาชีพ 
   7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
หมายถึง การท าหน้าที่ในฐานะผู้สนับสนุนส าหรับนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับชีวิตใน
โรงเรียนกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการเคารพนับถือความแตกต่างระหว่างความคิดเห็น
ในกลุ่มสมาชิกทีมงาน แสดงให้เห็นความวิตกกังวล และพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู ผู้ปกครองและ
ปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เป็น
แบบอย่างการมีทักษะมนุษย์ที่เหมาะสม พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งขวัญก าลังใจในระดับสูงเก็บ
รวบรวมข้อมูล และตอบสนองต่อ ความวิตกกังวลของนักเรียนผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน และยอมรับ
ความหมายของการประสบความส าเร็จของผู้อื่น 
  1.6.2 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการท าให้เกิดผลงานจาก
การปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ลดต้นทุน ลุล่วงไปอย่างรวดเร็วกว่าเป้าหมายที่วางไว้
และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ประกอบด้วย 11 ด้าน ดังนี้ 
   1) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน มีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโรงเรียน เข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน  
   2) การเปิดเผยและเผชิญหน้า หมายถึง ทีมงานมีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและสามารถบอกปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 
ทีมงานใช้เหตุผลในการชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างาน 
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   3) การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน หมายถึง การไว้วางใจเพ่ือนร่วมทีมงาน            
และกล้าบอกข้อมูลที่ส าคัญในการท างาน สามารถบอกเล่าสิ่งต่าง ๆ ของตนให้เพ่ือนร่วมทีมงาน            
ฟัง ทีมงานมีการช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
   4) ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง หมายถึง ทีมงานมีการท างานร่วมกัน มีการ
แบ่งปันทักษะและประสบการณ์ท างานร่วมกัน มีการใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์            
เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถหาข้อยุติความขัดแย้งภายในทีมงานได้อย่างสันติ 
   5) กระบวนการท างานและการตัดสินใจ หมายถึง มีการปรับปรุงวิธีการท างานให้มี
ความคล่องตัวเสมอ การได้น าประสบการณ์ของการท างานมาพัฒนาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้ผลงานของทีมงานดีขึ้น 
   6) ภาวะผู้น าที่เหมาะสม หมายถึง ผู้น าสามารถชี้น าแนวทางในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้อย่างดี มีความสามารถในการมอบหมาย สั่งการงานได้ดี ให้ค าปรึกษา ประสานความร่วมมือ
ระหว่างเพ่ือร่วมงานในการท างาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
ในการตัดสินใจแก้ปัญหางาน ให้ความเชื่อถือไว้วางใจและรับฟังความคิดเห็น ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมรวมถึงความก้าวหน้าในการท างานมีการก าหนดเป้าหมาย
การท างานร่วมกับทีมงาน ส่งเสริม ชื่นชม ให้ก าลังใจในการท างาน รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
   7) การตรวจสอบผลงาน หมายถึง ทีมงานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ได้เรียนรู้ความผิดพลาดที่ผ่านมา โดยการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมี
การประชุมเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
   8) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การได้รับโอกาสในการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะและความสามารถอย่างเพียงพอ องค์การมีการวางแผน พัฒนาบุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการและตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
   9) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม หมายถึง การได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ทีมงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการพบปะสังสรรค์กับทีมงานอื่นในหน่วยงาน การให้ความสนใจสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทีมงานอื่น 
   10) บทบาทที่สมดุล หมายถึง มีการก าหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนเหมาะสม มีการอธิบายขั้นตอนการท างานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละคนให้เข้าใจ
ตรงกัน สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานให้กับทีมงานได้อย่างดี ช่วยแก้ปัญหาและ
ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานได้อย่างดี การปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถแต่ละ
บุคคล ไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่การท างานระหว่างกัน ท่านและเพ่ือนร่วมงานทราบบทบาทหน้าที่อย่างดี 
ก าหนดบทบาทหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม และช่วยให้การท างานง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   11) การติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานได้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ อย่างทั่วถึง มีระบบการสื่อสารทั้งสองทาง คือ การสื่อสารในระดับผู้บริหาร
ไปยังผู้ปฏิบัติและในระดับผู้ปฏิบัติไปยังผู้บริหาร มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อ
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ขัดแย้งภายในทีมงาน รวมถึงทีมงานและหน่วยงานในองค์การสามารถรวมตัวกันได้ง่าย สามารถบอก
กล่าวเรื่องต่างๆให้สมาชิกในทีมงานและทีมงานอ่ืนๆได้อย่างเข้าใจตรงกัน 
  1.6.3 ครู หมายถึง ครู ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
  1.6.4 ขนาดโรงเรียน หมายถึง การจัดขนาดโรงเรียน โดยยึดหลักการจ าแนกนักเรียนตาม
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 ดังนี้ 
   1) ขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน 
   2) ขนาดกลาง คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 121- 300 คน 
   3) ขนาดใหญ่+ใหญ่พิเศษ คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
  1.7.1 ผลการวิจัยผู้น าทางวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการบริหารงาน
วิชาการ 
  1.7.2 ผลการวิจัยประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารน าไป
พัฒนาการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  1.7.3 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการน าข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ต่อไป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาจึงได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นฐานในการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 สถานศึกษา 
   2.1.1 ผู้น าสถานศึกษา 
   2.1.2 การบริหารสถานศึกษา 
  2.2 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   2.2.1 ความหมายผู้น าทางวิชาการ 
   2.2.2 ความส าคัญผู้น าทางวิชาการ 
   2.2.3 องค์ประกอบของความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  2.3 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
   2.3.1 ความหมายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
   2.3.2 ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
   2.3.3 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  
  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 สถานศึกษา 
  2.1.1 ผู้น าสถานศึกษา 
   ณรงค์  จันทชุม (2531)  ผู้น า คือ บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือการท างานของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล สามารถชี้แนะให้บุคคลอื่นปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) ได้ให้ความหมายค าว่า ผู้น า คือ ผู้ที่รับผิดชอบให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ถวิล  มาตรเอ่ียม (2542) ได้ให้ความหมายค าว่า ผู้น า คือ ผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ชี้น า  
ฝึกฝน ตรวจสอบ มีพฤติกรรมเป็นผู้น า ผู้ฝึกอบรมและประเมินบุคคลอื่น ซึ่งปกติบุคคลจะถูกแต่งตั้งให้
อยู่ในต าแหน่งผู้บริหารในองค์กร มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมทั้งนิเทศติดตามงาน และใน   ทาง
ราชการก็หมายถึงผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
   จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า
เพ่ือด าเนินกิจกรรมเป็นตัวแทนของกลุ่มหรือองค์กร โดยใช้อ านาจตามที่กลุ่มหรือองค์กรก าหนดไว้ 
  2.1.2 การบริหารสถานศึกษา 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553) ดังนี้ 
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   1) ด้านการบริหารวิชาการ 
   2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
   3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
   4) ด้านการบริหารทั่วไป 
   ด้านการบริหารงานวิชาการ  
   งานวิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารงาน
วิชาการ เป็นกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนจะมีโอกาสตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาที่ให้
สถานศึกษารับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง ปัจจัยความส าเร็จของงานวิชาการคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะในเรื่อง ต่อไปนี้  
   1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   2) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3) การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้  
   4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
   5) กระบวนการวัดประเมินผลและวิจัย  
   6) ระบบประกันคุณภาพภายใน  
   ปัจจัยความส าเร็จในการปฏิบัติงานสอนจะเกิดขึ้นได้ ครูต้องท ากิจกรรม 7 กิจกรรม 
ดังนี้  
   1) วิเคราะห์หลักสูตร  
   2) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
   3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
   4) ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
   5) วัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างรอบด้าน เน้นองค์รวมและเน้นพัฒนาการ  
   6) ใช้ผลการประเมินเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  
   7) ใช้การวิจัยปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
และการสอนของตนเอง 
   ด้านการบริหารงบประมาณ  
   การจัดการด้านงบประมาณ มีแนวทางสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการบริหาร 
โดยให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณ (Budgeting Entity) ให้สถานศึกษาเป็น
หน่วยบริหารการเงินที่สามารถก าหนดความต้องการงบประมาณของตนเอง โดยจัดทางบประมาณ
ผ่านสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีอิสระในการจัดการทรัพย์สินและหารายได้เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้
มุ่งเน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการช่วยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหล่งต่าง  ๆ โดยมี
ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้ทรัพยากรเพ่ือความโปร่งใส และความรับผิดชอบ 
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ดังนั้น งานงบประมาณ จึงเป็นไปในลักษณะต้องให้ความเป็นอิสระ คล่องตัว ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
กระจายอ านาจ การบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ควบคู่กับระบบการตรวจสอบ เพ่ือความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งก าหนดแนวทางหลายประการ เช่น จัดสรรงบประมาณรวมเป็นก้อน มุ่งที่แผนงาน
และผลงาน เป็นต้น การจัดทาระบบบัญชีตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย และจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองหลายขั้นตอนเกินความจาเป็น ทั้งนี้    
การตัดสินใจทางงบประมาณจะอยู่ในระดับสถานศึกษามากท่ีสุด 
   ด้านการบริหารงานบุคคล  
   การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญทุกกระบวนการ ตั้งแต่การ
แต่งตั้ง การพัฒนา การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การสร้างขวัญกาลังใจ เพ่ือให้มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีคาดหวัง ยึดหลักระบบคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลัก
ความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน พัฒนาบุคคลอย่างทั่วถึง ตรงตามความต้องการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นเจ้าของ
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จที่งดงามอย่างมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถูกต้อง             
และสร้างสรรค์ 
   ด้านการบริหารทั่วไป  
   การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหารองค์กร  โดยมี
บทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผล ความส าเร็จของการบริหารทั่วไปใน
สถานศึกษาเกิดขึ้นได้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นา มีการจัดบุคลากรปฏิบัติงานให้ตรงกับ
ความสามารถและความถนัด จัดระบบสานักงานที่ดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีการประเมินตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  และนาผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป 
   สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษามีขอบข่ายงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งงานทั้ง 
4 งาน มีความส าคัญต่อสถานศึกษา แต่ปัจจัยส าคัญของการบริหารสถานศึกษาขาดไม่ได้เลย ถือเป็น
หัวใจส าคัญของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ 
 
2.2 ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
  2.2.1 ความหมายผู้น าทางวิชาการ 
   วอลเวอร์ตัน (Wolverton, 1984 อ้างถึงใน นพวนา วิภักดิ์, 2551) กล่าวว่า ลักษณะ
ผู้น าทางวิชาการจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร มีความรู้ด้านการเงินและด้านบุคคล            
เป็นผู้ที่พร้อมที่จะน าและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้ง และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่น 
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   ไวท์ดี้และดิมมอค (Wildy & Dimmock, 1993 อ้างถึงใน พร้อมพล บุตรวงศ์, 2551) 
ได้กล่าวสรุปว่าลักษณะผู้น าทางวิชาการ หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสืบเสาะ
แสวงหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุด ส าหรับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีภาวะผู้น าทางวิชาการนั้น ต้องเป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการเป็นหลัก 
ต้องสามารถท าวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงได้ รวมถึงภาระงานของผู้บริหารเองหรือการมอบหมาย
งานให้ผู้อ่ืนปฏิบัติแทน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยภาระงานที่
ส าคัญด้านต่างๆดังนี้ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของโรงเรียน เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
กระบวนการเรียนการสอน ก ากับติดตามนิเทศการสอนของครู เป็นกรรมการอนวยการหรือ
ประสานงาน ส่งเสริมสัมพันธภาพของบุคลากร 
   เมอร์ฟ่ี (Murphy, 1999 อ้างถึงใน ชุตินันท์ พ่ัวนะคุณมี, 2549) กล่าวว่า ผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหาร ควรจะให้ความส าคัญในเรื่องของหลักสูตรเหมือนกับการสอน ในการบริหารงาน
ด้านการศึกษาเมอร์ฟี่ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของหลักการบริหารที่ยึดเอาหลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้  
   1) จ านวนของเนื้อหา 
   2) การจัดเนื้อหา 
   3) การจัดเรียงล าดับเนื้อหา 
   4) ความชัดเจนและความลึกซึ้งของเนื้อหา 
   5) ความหลากหลายของวิธีการให้ความรู้ 
   6) การบ้านหรืองานที่มอบหมาย 
   7) การวางแผนแนวปฏิบัติของหลักสูตร 
   8) คุณภาพของจุดประสงค์ 
   ถวิล มาตรเลี่ยม (2542) ผู้บริหารโรงเรียนที่จะเป็นผู้น าทางวิชาการนั้นจะต้องมี
ลักษณะส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ 
   1) มีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีพลังสูงสุดในการก าหนดประสิทธิภาพของ
โรงเรียนและประสิทธิภาพของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
    1.1) ความมุ่งมั่นที่จะน าคณะบุคลากรและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น สุขุมรอบคอบกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    1.2) มีความริเริ่มสูง 
    1.3) มุ่งเป้าหมาย ความรู้ มีความกระจ่างชัดเกี่ยวกับกระบวนการสอนมีความ
เข้าใจเป้าหมายของโรงเรียน 
    1.4) เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการท างานหนัก 
    1.5) ตระหนักถึงเอกลักษณ์เฉพาะของครู อาจารย์แต่ละคน เช่น ท่าทาง เจตคติ 
และมอบหมายงานการสอนให้ตรงกับความสามารถและความถนัดของครู อาจารย์ 
    1.6) มีความสามารถสร้างความเป็นผู้น าให้กับครู อาจารย์ 
    1.7) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการลดงานประจ าลง 
    1.8) เป็นผู้บริหารเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ นั่นคือเข้าหาปัญหา ควบคุม สถานการณ์
เตรียมพร้อม ป้องกันสืบค้น ประยุกต์เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
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เปลี่ยนแปลง แทนที่จะด ารงสถานการณ์ไปเรื่อย ๆ ปล่อยให้ปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้ว
จึงแก้ไขหรือจัดการ 
   2) ความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา ผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ           
จะแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการเชิงวิเคราะห์ เสาะแสวงหาความสัมพันธ์ของเหตุและผล เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาและถือว่าผู้ร่วมงานมีความส าคัญยิ่งในการร่วมแก้ปัญหาถือว่าผู้ร่วมงานมี
ส่วนเป็นเจ้าของปัญหา 
   3) ทักษะทางสังคม ผู้น าทางวิชาการจะต้องมองเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อม
ทางสังคมภายในโรงเรียน ซึ่งจะต้องเป็นมิตรกับทุกคน สร้างความเชื่อถือ ศรัทธาและมุ่งมั่นเพ่ือ
แสวงหาความร่วมมือ บ ารุงรักษาความสัมพันธ์ทีดีกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมถึงผู้ปกครองและชุมชน
ท้องถิ่น 
   4) ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพจะมีความรู้
ความสามารถในการวิจัยหรือประยุกต์งานวิจัยมาใช้ในการบริหาร ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน              
มีทักษะในการสอน สามารถสาธิตนิเทศครู อาจารย์ ค านึงถึงความต้องการของชุมชนและน ามาบูรณา
การในเป้าหมายของโรงเรียน 
   สรุปได้ว่า ผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสวงหาแนวทางที่ดี   
และเหมาะสมที่สุด ส าหรับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศทางการศึกษา เป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญ          
กับงานด้านวิชาการเป็นหลัก สามารถท าวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงได้ สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
  2.2.2 ความส าคัญผู้น าทางวิชาการ 
   ผู้น าทางวิชาการมีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาช่วยสร้างความชัดเจน                  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่า อะไรคือความส าคัญให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก่ผู้อ่ืนช่วยให้
มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก             
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545) ความส าคัญของผู้น าวิชาการ ดังนี้ 
   1) ผู้น าวิชาการเป็นจุดศูนย์รวมของการท างานกลุ่ม ในการแสวงหาความร่วมมือ
ของบุคคลในกลุ่มเพื่อน าพากลุ่มไปสู่เป้าหมายของความส าเร็จ 
   2) ผู้น าวิชาการเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ช่วยในการจูงใจและการประสานงานของ
องค์การเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   3) ผู้น าวิชาการมุ่งด้านโครงสร้างเป็นกระบวนการในการริเริ่มและด ารงรักษาโครงสร้าง
และรูปแบบความสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการระบุหน้าที่ของผู้น าวิชาการในการท าให้ระบบการตัดสินใจต่าง ๆ          
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ 
   สรุปได้ว่า ผู้น าวิชาการมีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาสามารถน าพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งในองค์กรของตนเองและองค์กรอื่น จนขยายสู่องค์การระดับประเทศ ซึ่งต้องอาศัย
การมีผู้น าทั้งสิ้น 
  2.2.3 องค์ประกอบของความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
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   เซย์ฟาร์ธ (Seyfarth, 1999 อ้างถึงใน นพวนา วิภักดิ์, 2551) ได้เสนอภาวะผู้น า   
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไว้ 5 ด้าน คือ 
   1) ด้านมุมมองและแนวโน้มของหลักสูตร (Perspectives and Trends in Curriculum) 
หมายถึง ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นผู้น าทางวิชาการในการสร้างหลักสูตรเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอน การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและความเชื่อในสังคม โดยยึดนโยบายของ
รัฐบาลเป็นแนวทางการสร้างหลักสูตร ผู้บริหารต้องให้ท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
และแนวโน้มของหลักสูตรมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ พฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาสังคม และลัทธิ
ความเชื่อทางประเพณี หน้าที่พ้ืนฐานหลักของโรงเรียน คือ การให้บริการ ส่วนเป้าหมาย คือ ความ
ต้องการของนักเรียน ชุมชนและสังคม โรงเรียนจะต้องค านึงและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในทุกด้าน 
เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้างทางสังคมใหม่ ๆ และค่านิยมใหม่ ๆ การปรับปรุงหลักสูตรและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องใช้กระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล
ในองค์กร ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารหลักสูตรให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพึงตระหนัก
ว่าไม่มีหลักสูตรใดและวิธีการสอนใดดีที่สุดที่จะน าไปใช้ได้กับทุกคน ทุกสถานการณ์หรือทุกจุดมุ่งหมาย 
ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้น าและเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้ใช้
อ านาจร่วม และเป็นนักนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบต่องานด้านหลักสูตรมากขึ้นในฐานการเป็นผู้น าทางวิชาการ การสร้างหลักสูตร
ท้องถิ่นใหม่ ๆ 
   2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานนักเรียน (Assessing Student Performance) 
หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นแนวทางการประเมินความก้าวหน้าด้านวิชาการ
เพ่ือรายงานผลต่อผู้ปกครอง เป็นการอธิบายความก้าวหน้าของนักเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เป้าหมายของหลักสูตรและความคาดหวังต้องใช้วิธีการประเมิน
หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน เช่น การทดสอบ การรายงาน การท า
โครงงาน และการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากครูเพ่ือใช้รวบรวมประเมินผลนักเรียนและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน และรายงานให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ ครูควรทราบความต้องการของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนต้องการเรียน เป้าหมายการเรียน
ของนักเรียน ครูต้องรายงานและให้ค าเสนอแนะต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   3) ด้านการจัดโปรแกรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Programs for Special 
Needs Students) หมายถึง ขั้นตอนในการเตรียมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ดังนี้ 
    3.1) ก าหนดประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษและด าเนินการค้นหาเด็กที่มี
ลักษณะดังกล่าว 
    3.2) รวบรวมข้อมูลนักเรียนเพ่อจัดกลุ่ม ตามความพิการ 
    3.3) การวางแผน เตรียมทีมงานผู้รับผิดชอบและผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ตามประเภทของเด็ก 
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    3.4) ก าหนดสถานที่ห้องเรียนและรูปแบบการเรียน 
    3.5) ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง 
    3.6) ทบทวน ตรวจสอบอีกครั้งและตรวจสอบอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี เพ่ือปรับปรุง
แผนงาน 
   4) ด้านการประเมินผลการสอนของครู (Assessing Teaching Performance) หมายถึง 
การประเมินผลการสอนของครูเป็นกระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอนของครูทีได้ปฏิบัติแล้ว
น ามาใช้พิจารณาว่า บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือใช้ปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้นเป็นแนวทางในการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการา
เพ่ือรายงานผลกับผู้ปกครองเป็นการอธิบายแนวทางการวัดผลความก้าวหน้าของนักเรียน 
   5) ด้านการวางแผนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ (Planning for Teachers’ 
Professional) หมายถึง การวางแผนเพ่ือพัฒนาครูด าเนินการ ดังนี้ 
    5.1) การนิเทศและพัฒนาครูอาจารย์ 
    5.2) การประเมินผลการสอนครู 
    5.3) การบริหารจัดการและการสนับสนุน 
    5.4) การบริหารจัดการทรัพยากรการสอน 
    5.5) การควบคุมคุณภาพ 
    5.6) การประสานงาน 
    5.7) การสืบค้นปัญหา 
   กลิคแมน (Glickman, 1990 อ้างถึงใน จักรพงศ์ ถาบุตร, 2547) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบหลัก  3 ด้าน ดังนี้ 
   1) ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้ที่จ าเป็นส าหรับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบย่อย คือ 
    1.1) ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
    1.2) ความรู้เกี่ยวกับการสอนที่มีประสิทธิผล 
    1.3) ความรู้และความเชื่อเก่ียวกับปรัชญาในการจัดการศึกษา 
    1.4) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางการบริหาร 
    1.5) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    1.6) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   2) ด้านภาระหน้าที่ (Tasks) เป็นภาระหน้าที่ที่สัมพันธ์กับด้านความรู้มีองค์ประกอบ
ย่อย คือ 
    2.1) การนิเทศและประเมินผลการสอน 
    2.2) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
    2.3) การพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.4) การพัฒนากระบวนการกลุ่ม 
    2.5) การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน 
    2.6) การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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    2.7) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
   3) ด้านทักษะ (Skills) เป็นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน จ าแนกเป็นด้าน ดังนี้ 
    3.1) ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership Skills) 
     (1) ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
     (2) ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
     (3) ทักษะการนิเทศ 
     (4) ทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจร่วมกันของกลุ่ม 
    3.2) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 
     (1) ทักษะการก าหนดเป้าหมายหรือการก าหนดวิสัยทัศน์ 
     (2) ทักษะการประเมินผลและการวางแผน 
     (3) ทักษะการสังเกต 
     (4) ทักษะการวิจัยและประเมินผล 
   แมคอีแวน (McEwan, 2003 อ้างถึงใน นภาดาว เกตุสุวรรณ, 2555) กล่าวถึง องค์ประกอบ
บันได 7 ขั้น ในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
   1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
    การน ามาตรฐานดังกล่าวไปปฏิบัติ และด าเนินการเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนนี้เป็นการน ามาตรฐานที่ก าหนดโดยรัฐและเขตพ้ืนที่มาใช้พัฒนา
โปรแกรมการเรียนการสอนของโรงเรียน สร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนโดยภาพรวมและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน เขตพ้ืนที่และของรัฐ              
และมีการเชื่อมโยงประสานซึ่งกันและกัน มีการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ           
และเชิงปริมาณเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและวางแผนเพ่ือการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
    กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการระบุขั้นตอน
หรือวิธีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา สามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เล่มที่ 2) 
    ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
    2) สร้างจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยจัดประชุม             
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิก าร 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินภายนอก แนวทางการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 
    1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก  หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษา การด าเนินการในขั้นนี้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด าเนินการวิเคราะห์โดยพิจารณาค าส าคัญที่สอดคล้องกันในมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาการวิเคราะห์ตัว
บ่งชี้มีความส าคัญในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพราะตัวบ่งชี้เป็นตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่การควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี้ 
    1) บทน า เป็นการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค
และโอกาสของสถานศึกษา 
    2) ด้านผู้เรียนและอัตลักษณ์ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
สถานศึกษาด้านผู้เรียนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
    3) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและอัตลักษณ์การก าหนดมาตรฐานการศึกษา           
และตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ          
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพของผู้เรียน  
    4) ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอัตลักษณ์ การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น 
    ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา 
    เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
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ก าหนด มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    ขั้นตอนที่ 5 ประชาพิจารณ ์
    เป็นการน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น           
คณะครู องค์กรเอกชน ด้วยวิธีการประชุมระดมความคิด ส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามหรือ
วิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
    สรุปได้ว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล จะน า
มาตรฐานที่ก าหนดโดยรัฐและเขตพ้ืนที่มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน โดยก าหนดไว้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ขั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของมาตรฐานการศึกษา ขั้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้  ขั้นการตรวจสอบและทบทวน
มาตรฐานการศึกษา และข้ันประชาพิจารณ์ 
   2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
    การท างานกับครูเพ่ือปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน อ านวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนซึ่งตั้ง           
อยู่บนพ้ืนฐานของงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับ มีการใช้
กระบวนการประเมินระหว่างการด าเนินการอย่างเหมาะสมส าหรับประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
การเรียนการสอนตามมาตรฐานของรัฐ เขตพ้ืนที่และโรงเรียน  
    2.1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันและการวัดผลการด าเนินงาน วิธีการ
ทดสอบว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน  
    2.2) สมาชิกมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายนั้นด้วยความมุ่งมั่น ความเข้าใจ หมายถึง
การที่สมาชิกรู้ว่าเขาควรจะเดินไปในทิศทางใด แต่ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในตัวของสมาชิก
ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกทีมปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ  
    2.3) ประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม ประสบการณ์จะท าให้เขาทราบดีว่าสิ่งใด            
ที่ก่อให้เกิดผลดีส าหรับทีมและสิ่งใดที่จะไม่เป็นผลดี และทราบดีว่าจะจัดรูปแบบเหตุผลที่ท าให้
พนักงานต้องท างานเป็นทีม 
    2.4) ความสอดคล้อง หมายถึง การวางแผน ความทุ่มเทในการท างาน และการ
ให้รางวัลที่สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 
   3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    การก าหนดความคาดหวังสูงส าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสื่อสาร
โดยตรงไปยังนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีการก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจน สื่อสารความคาดหวัง           
เพ่ือการจัดสรรเวลาส าหรับการเรียนการสอน การก ากับติดตามให้มีการใช้เวลาของห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการท างานร่วมกับครูและนักเรียนตามความเหมาะสม ก าหนดกระบวนการส าหรับ
การแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรม 
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    ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549) ได้เสนอแนะหลักการออกแบบ
กระบวนการและสื่อการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 
    3.1) สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้สี รูปทรง สถาปัตยกรรม 
สิ่งที่ผู้เรียนออกแบบกันเอง (ไม่ใช่ครูออกแบบให้) เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของ 
    3.2) สถานที่ส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกันที่ว่าง ๆ ส าหรับรวมกลุ่มเล็ก ซุ้มไม้ 
โต๊ะที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม หรือปรับที่ว่างส าหรับกลุ่มให้เป็นห้องนั่งเล่นที่กระตุ้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ 
    3.3) เชื่อมโยงสถานที่เรียนในห้องกับนอกห้อง บริเวณภายในห้อง การเคลื่อนไหว 
กระตุ้นให้สมองส่วนควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อกับสมองส่วนหน้า ให้สมองได้รับอากาศบริสุทธิ์ 
    3.4) บริเวณเฉลียงทางเชื่อมระหว่างตึกและสถานที่สาธารณะ ท าให้การเรียนรู้
ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในขอบเขตของห้องเรียน โรงเรียน ท าให้เปิดสมองและการเรียนรู้ให้กว้างขวางเรียน
ที่ไหนก็ได้ 
    3.5) ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง 
    3.6) จัดหาสถานที่หลากหลายที่มีรูปทรง สี แสง ร่อง รู ซอก 
    3.7) เปลี่ยนแปลงการจัดแสดงบ่อย ๆ เพ่ือให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ซึ่งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นการท างานของสมองโดยจัดให้มี
สถานที่ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเวที ที่จัดนิทรรศการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย 
    3.8) จัดให้มีวัสดุต่าง ๆ ที่กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนาการต่าง ๆ ของร่างกายมากมาย
หลากหลาย พร้อมส าหรับน ามาจัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้เมื่อเกิดมีความคิดใหม่  ๆ โดยให้มี
ลักษณะบูรณาการไม่แยกส่วนจุดมุ่งหมายหลักคือให้เป็นแหล่งที่ท าหน้าที่หลากหลาย ระดมความคิด
สร้างสรรค์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งกันและกันอย่างอุดม 
    3.9) ยืดหยุ่น ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและกระตุ้นการเรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสม
กับสมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน และภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 
    3.10) สถานที่สงบและสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ทุกคนต้องการสถานที่ส าหรับ
สงบอยู่กับตนเอง เพ่ือพัฒนาจิตของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องการสถานที่ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน        
ซึ่งจะกระตุ้นพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
    3.11) สถานที่ส่วนตัว อยู่บนฐานของแนวคิดที่ว่า สมองแต่ละคนมีความต้องการ
เฉพาะจึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตน จัดสถานที่ส่วนตัวของตน            
และสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนได้อย่างอิสระ 
    3.12) ชุมชน คือ สถานที่ส าหรับเรียนรู้ ต้องหาวิธีที่จะใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ให้มากที่สุด ท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่รุ่มรวยส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนทางไกล ชุมชน ภาคธุรกิจ บ้าน ต้องน าเข้ามามีส่วนและเป็นทางเลือกใน
การเรียนรู้ 
   4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
    การจัดให้มีการสื่อสารแบบ 2 ทางอย่างเป็นระบบกับผู้ร่วมงานโดยค านึงถึง
มาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปรับปรุงเป้าหมายของโรงเรียน ก าหนด สนับสนุน           
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น ากิจกรรมซึ่งสื่อสารค่านิยมและความหมายของการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนไปปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาและใช้
ช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
    การก าหนดทิศทางของสถานศึกษา ช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษามี
ความชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งสถานศึกษาต้องรู้สถานภาพของตนเองก่อนว่าอยู่ในสถานภาพที่ต้องปรับ
ขยาย แก้ไข หรือพัฒนาอะไรบ้างในการก าหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบด้วย การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหลัก องค์ประกอบข้างต้นจะต้องสัมพันธ์ใน         
เชิงตรรก กล่าวคือ องค์ประกอบหนึ่งจะส่งผลต่อองค์ประกอบหนึ่ง เช่น ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ซึ่งในการ
ก าหนดพันธกิจ เป็นภาระงานที่จะต้องท าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ หรือเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
    กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ หรือการก าหนดวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่
ส าคัญ ดังนี้ 
    4.1) ย้อนอดีต เป็นการทบทวนพันธกิจของสถานศึกษาแล้วเขียนเป็นสภาพ
ปัญหาอุปสรรค หรือผลส าเร็จที่ผ่านมา โดยอาศัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก 
และภายในที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว 
    4.2) มองปัจจุบัน โดยวิเคราะห์บทบาทสถานศึกษาปัจจุบัน และน าผลการประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาท่ีได้ผ่านมาแล้ว เขียนเป็นข้อความหรือรูปภาพ 
    4.3) วาดฝันอนาคต โดยก าหนดสถานศึกษาในฝัน ซึ่งมีความเป็นไปได้โดยพิจารณา
จากข้อมูลย้อนอดีต และมองปัจจุบันทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
    4.4) ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยน าข้อความของแต่ละคน แต่ละกลุ่มมาเขียนเป็น
ข้อความวิสัยทัศน์ที่สั้นกระชับแต่กระตุ้นให้ทุกคนอยากจะท าเป็นวิสัยทัศน์ร่วม  
    กระบวนการก าหนดพันธกิจ 
    4.5) น าวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วมาเขียนในตาราง และให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งมีทั้งบทบาทตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และบทบาทตามความคาดหวังของสังคม ชุมชน 
    4.6) เมื่อเขียนบทบาทของบุคลากรในตารางข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หลอม
รวมบทบาทส าคัญในแต่ละช่องมาเขียนเป็นบทบาทของสถานศึกษา โดยการระดมความคิด ถ้า
บทบาทใด มีความซ้ าซ้อนกันก็ยุบรวม ถ้าบทบาทใดไม่สามารถยุบรวมได้ก็ให้กลุ่มพิจารณาว่า ควรลด
ตัดทอนหรือคงไว้ 
    4.7) น าบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษามาเรียบเรียง เขียนเป็นข้อความพันธกิจใน
ขั้นยกร่างพันธกิจ พร้อมทั้งสอบทานความเป็นไปได้ของกลุ่มว่าพันธกิจจะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริงได้ 
มากน้อยเพียงไรหลังจากนั้นก็ปรับแก้ตามข้อเสนอของกลุ่ม 
   5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 
    การช่วยครูในการก าหนดและไปให้ถึงเป้าหมายรายปีทั้งด้านส่วนตัวและด้าน
วิชาชีพที่เกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนา
วิชาชีพ การสังเกตการสอนในทุกห้องเรียน อย่างสม่ าเสมอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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การมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนสังเกตการณ์ในห้องเรียน มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมมนากลุ่มหลัง
การสังเกตการณ์ในห้องเรียนซึ่งเน้นย้ าที่การปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้มีการประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะส าหรับเป้าหมายการเติบโตทางวิชาชีพและส่วนตัวที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่
ละคน มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอนโดยตรงในห้องเรียน รวมทั้งขอข้อมูลป้อนกลับจากสมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอเกี่ยวกับความสามารถด้านภาวะผู้น าทางการเรียนการสอนและใช้ข้อมูลป้อนกลับนั้นในการ
ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละปี 
    พัชรี มหาลาภ (2538) ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่ 
    1) กับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวัง
และการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละ บุคคลเน้นแตกต่างกัน 
    2) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ๆ กล่าวได้
ว่าถ้าบุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความ
คาดหวังในการท างานในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกัน
ข้ามจะก าหนดความคาดหวังลงมา ก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความรู้สึกล้มเหลวจากระดับความคาดหวัง
ที่ตั้งไว้สูงกว่าความสามารถจริง 
    3) ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึก
คิดและ การคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้
จะเป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่ง การประเมินค่า
ของแต่ละคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ 
ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้น ๆ ของแต่ละบุคคลจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความ
คาดหวังของมนุษย์คาดหวังเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการ แล้วบุคคลจะตัดสินใจ  
    นวลจันทร์ เพ่ิมพูนรัตนกุล (2540) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังตาม
ความคิดของเดอเช็คโค ว่าการก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจาก ขึ้นอยู่กับ ระดับความยาก
ง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ๆ ด้วยดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้ว่า 
การที่บุคคลเคย ประสบความส าเร็จในการท างานนั้น ๆ มาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวังในการ
ท างานในคราวต่อไปสูงขึ้น และใกล้เคียงกับ ความสามารถจริงมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามระดับ
ความคาดหวังต่ าลงมา เพ่ือป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการที่วางระดับความคาดหวังไว้
สูงกว่าความสมารถจริง 
   6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 
    การจัดตารางเวลา วางแผน หรืออ านวยความสะดวกส าหรับการประชุมทุกชนิด 
(การวางแผน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ หรือการฝึกอบรม) อย่างสม่ าเสมอกับกลุ่มครูเพ่ือน าเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน จัดหาโอกาสส าหรับการร่วมมือ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม           
การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรจัดหาแรงจูงใจและทรัพยากรส าหรับสมาชิกเพ่ือให้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเติบโตทางวิชาชีพ 
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    การจะก้าวสู่ความเป็นผู้น าทางวิชาการได้นั้น จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ
ภารกิจในบทบาทต่างๆ อย่างหลากหลายทั้งนี้เพราะผู้น าทางวิชาการย่อมจะต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้ 
ความสามารถ และความเท่าทันในองค์ความรู้ต่าง ๆ กล่าวคือ 
    6.1) ผู้น าทางวิชาการจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพนั่นคือ มีความรอบรู้ใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา มีความรอบรู้ใน
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมและเกิดผลดีต่อผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความรอบรู้ด้านวิชาการ 
หลักสูตร ปรัชญาการศึกษา หลักจิตวิทยาด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ มีทักษะในการครองตน 
ครองคน และครองงาน มีภาวะผู้น า Leadership ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจ 
(Knowledge) การรู้จักตัดสินใจ (Decision Making) รู้จักและสามารถน าเอาวิธีการและกลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
    6.2) ผู้น าทางวิชาการจะต้องมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
กล่าวคือ  
      (1) สร้างความรู้สึกจ าเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง 
      (2) สร้างทีมงาน แนวร่วมที่ทรงพลัง โน้มน าการเปลี่ยนแปลง 
      (3) สร้างวิสัยทัศน์ ชี้น าความพยายามในการปรับเปลี่ยน 
      (4) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผลักดัน 
      (5) เพ่ิมอ านาจให้ผู้อ่ืนในการตัดสินใจ เพ่ือให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
      (6) วางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งสร้างความส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น 
      (7) รวบรวมผลส าเร็จจากการปรับปรุง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 
      (8) ปลูกฝังแนวทางใหม่ ๆ ของความส าเร็จเข้าสู่ระบบการท างานขององค์กร 
    6.3) ผู้น าทางวิชาการจะต้องเป็นนักบริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยในการบริ
หารและพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น    
      (1) มีเป้าหมายหรือมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนก าหนดไว้ชัดเจนและยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติ 
      (2) การพัฒนาหลักสูตรต้องทันต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
      (3) สิ่งที่ก าหนดในการเรียนการสอนต้องช่วยเตรียมผู้ เรียนเพ่ือการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกไร้พรมแดน 
      (4) หลักสูตรต้องส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม 
      (5) สิ่งที่ก าหนดในหลักสูตรควรเชื่อมโยงและสอดคล้องกับชีวิตจริง 
      (6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบ
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  
   7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
    การท าหน้าที่ในฐานะผู้สนับสนุนส าหรับนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับ
ชีวิตในโรงเรียนกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการเคารพนับถือความแตกต่างระหว่างความ
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คิดเห็นในกลุ่มสมาชิกทีมงาน แสดงให้เห็นความวิตกกังวล และพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู 
ผู้ปกครองและปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 
เป็นแบบอย่างการมีทักษะมนุษย์ที่เหมาะสม พัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งขวัญก าลังใจในระดับสูงเก็บ
รวบรวมข้อมูล และตอบสนองต่อ ความวิตกกังวลของนักเรียนผู้ปกครองและผู้ร่วมงาน และยอมรับ
ความหมายของการประสบความส าเร็จของผู้อื่น 
    7.1) เจตคติมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
      (1) เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู
การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าจะมีประสบการณ์
ที่เหมือนกันก็เป็นเจตคติท่ีแตกต่างกันได้ ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อายุ เป็นต้น 
      (2) เจตคติเป็นการเตรียม หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า          
เป็นการเตรียมความพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกที่สังเกตได้ สภาวะความพร้อมที่จะตอบสนอง 
มีลักษณะที่ซับซ้อนของบุคคลว่า ชอบหรือ ไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วย 
      (3) เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือลักษณะ
ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความรู้สึกหรือประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย ก็คือเป็นทิศทาง
ในทางที่ดี เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถ้าประเมินออกมาในทางไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจก็มีทิศทาง
ในทางลบ เจตคติทางลบไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเจตคตินั้นเป็นเพียงความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสิ่งนั้น 
      (4) เจตคติมีความเข้ม คือมีปริมาณมากน้อยของความรู้สึก ถ้าชอบมาก
หรือไม่เห็นด้วยอย่างมากก็แสดงว่ามี ความเข้มสูง ถ้าไม่ชอบเลยหรือเกลียดที่สุดก็แสดงว่ามีความเข้ม
สูงไปอีกทางหนึ่ง 
      (5) เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ่งที่บุคคลยึดมั่นถือมั่น และมีส่วนใน
การก าหนดพฤติกรรมของคนนั้น การยึดมั่นในเจตคติต่อสิ่งใด ท าให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึ้นได้ยาก 
      (6) เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน
เป็นสภาวะทางจิตใจ ซึ่งหากไม่ได้แสดงออก ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเรื่องนั้น 
เจตคติเป็นพฤติกรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ้น และการกระตุ้นยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ร่วมอยู่ด้วย 
      (7) เจตคติต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนองขึ้น ไม่จ าเป็นว่าเจตคติที่แสดงออก
จากพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะต้องตรงกัน เพราะก่อนแสดงออกนั้นก็จะปรับปรุงให้
เหมาะกับสภาพของสังคม แล้วจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
   ฮิวเบอร์ (Huber, 2007 อ้างถึงใน นภาดาว เกตุสุวรรณ, 2555) ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี 12 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   1) จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ครูประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 
   2) มุ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก 
   3) ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของนักเรียนและบุคลากรทั้งเป็นทางการ           
และไม่เป็นทางการ 
   4) พัฒนาและกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์กับบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
   5) พัฒนาวัฒนธรรมโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
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   6) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติด้านหลักสูตร การสอนและการประเมินผลของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   7) มีความรู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน และให้ความส าคัญกับงานวิจัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
   8) เป็นผู้ที่สามารถพบเห็นและเข้าพบได้ง่าย 
   9) ใช้ทีมภาวะผู้น าเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร นโยบายของโรงเรียน และส่งเสริมให้
บุคลากรได้ด าเนินงานอย่างอิสระ 
   10) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
   11) ออกแบบพฤติกรรมที่คาดหวังจากบุคคลอ่ืนและปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับความ
เชื่อด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลในทางบวก 
   12) มีความตระหนักในสถานการณ์ มีการปรับตัวในการปฏิบัติทางภาวะผู้น าต่อ
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
   มอร์ริส (Morris, 1981 อ้างถึงใน สกุล กังวานไกล, 2542) กล่าวว่า ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) ลักษณะการเป็นผู้น าทางวิชาการ ผู้บริหารที่เป็นผู้น าทางวิชาการ และมีความ
ตั้งใจจริงในการท างาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คณะครู จะท าให้เกิดความศรัทธาและการยอมรับ           
และได้รับความร่วมมือในการท างาน ผลงานที่ได้จึงเป็นทั้งคณะครูและผู้บริหาร และผู้บริหารที่จะเป็น
ผู้น าทางวิชาการได้ นอกจากจะท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารต่าง ๆ เพ่ือให้งานภายใต้การบริหารนั้น
ด าเนินไปสูจุดหมายปลายทาง และประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถหรือทักษะผู้น านั้น 
   2) ความสามารถในการพัฒนางาน การบริหารแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ บริหารวิชาการ 
บริหารบุคลากร บริหารงบประมาณ บริหารทั่วไป ซึ่งงานเหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามักจะมีปัญหา       
ในการบริหารงาน และท าให้เกิดความขัดแย้งในโรงเรียน ความสับสนในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
การขาดทีมงานที่ดี งานสลับซับซ้อนมากมาย เพราะครูแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ความต้องการ 
บุคลิกภาพ ภูมิหลังการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ แนวความคิดความเชื่อถือของแต่ละคนแตกต่างกัน 
ความเชื่อมั่นในค่านิยม ความไม่พร้อมด้านปัจจัยต่าง ๆ ความไม่มีสมรรถภาพของครู ความหยิ่ง        
ในศักดิ์ศรี โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้ง มานาน ผู้น ารวบอ านาจเกินไป การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มกับการลงทุน   
ในสภาพที่เศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ การจะพัฒนาโรงเรียน
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านประสมประสานเข้าด้วยกัน และอาศัยศาสตร์
ทางการบริหารหลายสาขางานของโรงเรียนจึงจะประสบความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3) ความสามารถในการวางแผน การวางแผนเป็นกระบวนการส าคัญของการบริหาร
เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าต้องการผลส าเร็จเรื่องใด ผู้บริหารต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกระบบการศึกษา เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ
ด าเนินงานไว้ล่วงหน้า ในภารกิจส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ต้องการ ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนการความส าเร็จโดยประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของการวางแผน 



26 
 

   4) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างบุคคลต่อบุคคล 
ระหว่างองค์การต่อองค์การ และระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นเรื่องธ ารงและเผยแพร่ เป็นการสื่อสาร
ความเข้าใจและเป็นกิจกรรมท่ีมนุษย์ต้องกระท ากันโดยธรรมชาติ  
   5) ความสามารถในการจัดสรรและใช้ทรัพยากร ในการบริหารการศึกษาถือว่า คน 
เงิน วัสดุ สิ่งของและการจัดการเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน การบริหารการศึกษาจะประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานมากพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของความต้องการของโครงการและแผนงาน จะต้องมีระบบ
บริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ ความจ าเป็นที่ต้องบริหารงานแบบประหยัด โดยพยายามใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารการศึกษาไทยเป็น
อย่างยิ่ง 
   จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีทีเกี่ยวกับผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารจากหลาย ๆ
ทฤษฏีแล้ว สรุปได้ว่า ผู้น าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการน าความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคการบริหารต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิชาการ 
 
2.3 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
  2.3.1 ความหมายประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
   ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง 
ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทีมงานให้ท างานได้คล่องตัวช่วยให้ผล
การปฏิบัติงานดีขึ้นหลายประการ มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีมไว้ เช่น            
ธีระ หมื่นศรี (2546) ให้แนวคิดว่า ประสิทธิภาพการท างานกลุ่มหรือเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญที่กาลังได้รับ
ความสนใจมากในปัจจุบัน มีการนาไปใช้ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน  
การสร้างทีมจึงเป็นสิ่งท้าทายผู้บริหารที่จะแสวงหากลยุทธ์และทรัพยากรทั้งหลายมาสนับสนุน           
แนวทางการพัฒนาทีมงาน การได้ศึกษาที่มาแนวคิดการสร้างทีมงาน ซึ่งเป็นผลทาให้ทราบมิติของ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแปลมิติเหล่านั้นมาเป็นแนวทางลงสู่การปฏิบัติได้ในที่สุด 
   สุนทร พลวงค์ (2551) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ถือเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
ทีมงานให้ท างานได้คล่องตัวช่วยให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นหลายประการ  มีนักวิชาการหลายท่านให้
แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมไว้ เช่น การท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นั้น ต้องมีการแบ่งทั้งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ  รวมทั้ง
ความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้บริหารต้องตระหนักว่าบุคลากรมีความสามารถแตกต่างกัน ถนัดหรือ
เชี่ยวชาญคนละด้าน การประสานความร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเทก าลังความคิดและสติปัญญาย่อมนา
มาซึ่งความส าเร็จของงาน การท างานเป็นทีมจึงเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องสร้างเงื่อนไข ให้กลุ่มบุคคล
ภายในองค์กรตระหนักว่าพวกตนต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องพ่ึงพาอาศัยประสบการณ์ ความสามารถ
และความยินยอมพร้อมใจของ ทุกคน และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเรื่องการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้  
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   อุทัย บุญประเสริฐ (2548) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม คือ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวของบุคลากรในองค์กรหรือทีมงานจะเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อความส าเร็จในภารกิจ
ต่าง ๆ หลักส าคัญของการทางานเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน หลักการส าคัญของ
การทางานเป็นทีม ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี โดยให้สมาชิกในทีมงานมีส่วนร่วม ยึดหลักความ
ร่วมมือ มีการทางานแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม การที่จะสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง ควรให้ความส าคัญ
ของกระบวนการทางานแบบเป็นทีม และเน้นกระบวนการกลุ่มในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอัน
เดียวกัน และทีมงานจะมีประสิทธิภาพสูงในหน่วยงานนั้น จะต้อง มีการสร้างสรรค์และพัฒนาอยู่เสมอ
โดยผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกใน
การทางานที่สอดคล้องกับหลักการของกระบวนการกลุ่ม  
   สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ (2550) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
หมายถึง คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีทักษะการทางานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นทักษะที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน และมี
เป้าหมายในการท างานร่วมกัน โดยสมาชิกในทีมทุกคนต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม
ร่วมกัน นอกจากนี้การท างานเป็นทีมยังต้องอาศัยการประสานงานระหว่างสมาชิกในระดับสูงด้วย 
   สุนทร พลวงค ์(2551) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมว่า 
การท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ต้องมีการแบ่งทั้งงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้บริหารต้อง
ตระหนักว่าบุคลากรมีความสามารถแตกต่างกัน ถนัดหรือเชี่ยวชาญคนละด้าน การประสานความ
ร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเทกาลังความคิดและสติปัญญาย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จของงาน การท างานเป็น
ทีมจึงเกิดขึ้นผู้บริหารจะต้องสร้างเงื่อนไข  ให้กลุ่มบุคคลภายในองค์กรตระหนักว่าพวกตนต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องพ่ึงพาอาศัยประสบการณ์ ความสามารถและความยินยอมพร้อมใจของ ทุกคน 
และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเรื่องการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 
   สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันในหลาย ๆ ด้านมารวมตัวกันทางานอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในทีมต่างใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ช่วยกัน
ทางาน แก้ไขปัญหา และรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3.2 ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
   การท างานเป็นทีมมีความส าคัญนอกจากการมีส่วนร่วมการบริหารงานในองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จแล้วยังช่วยให้สมาชิกเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดีต่อทีมงาน และเกิด
ความรู้สึกเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังอาจเกิดการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ขึ้นในการท างาน และเช่นเดียวกับ 
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2544) ที่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับทีมงานไว้ว่า แนวคิดเรื่องทีมงาน เป็นแนวคิดที่
ส าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานใหม่ขององค์กรในปัจจุบัน บริษัทและองค์กรต่างยอมรับว่า
เป็นวิธีที่เหมาะสม สามารถใช้ได้ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นสร้างคุณภาพที่สูงขึ้นได้ และ สงวน 
สุทธิเลิศอรุณ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การท างานเป็นทีมนั้นจะช่วยให้เกิดความความส าเร็จในงานได้
โดยง่าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสงบสุข ซึ่งตามนัยความหมายของมนุษยสัมพันธ์นั้น เป็นที่ยอมรับกัน
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ว่ามนุษย์ไม่อาจอยู่คนเดียวและไม่อาจท างานคนเดียวได้ ต้องมีปฎิสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับเพ่ือน
มนุษย์ด้วย จึงจ าเป็นต้องเข้ากลุ่มและท างานเป็นทีม ไม่เพียงแต่มนุษย์แต่ละคนเท่านั้น ครอบครัวหรือ
หน่วยสังคมที่เล็กที่สุด ก็เข้ากลุ่มกับเพ่ือนบ้านการปฎิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม 
เป็นหมู่บ้าน มีคณะกรรมการ หมู่บ้าน และท างานร่วมกันเพ่ือบริหารและอ านวยความสะดวกให้แก่
สมาชิกในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่นเดียวกับบริษัทธุรกิจหลายประเภทที่มีการรวมตัวกันเข้าเป็นชมรม หรือ
สมาคมเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจและช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสมาชิก ตลอดจนสังคมระดับประเทศ 
ทวีป และโลก มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศ จัดตั้งเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เช่น สหประชาชาติ 
นาฟต้า เอเปค อาเชียน และไอ เอ็ม เอฟ เป็นต้น ส่วนในทัศนะของ ชาญชัย อาจินสมาจาร (2543) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีมไว้ว่า ในองค์กรที่ประสบความส าเร็จได้ใช้ทีมงานหรือ
คณะท างานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของความส าเร็จ 
   ในด้านการศึกษา สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งนั้นก็จะต้องมี
ทีมงานที่มีคุณภาพ และสิ่งที่จะต้องเร่งด าเนินการคือการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งองค์กรใดจะประสบความส าเร็จนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคล เพราะคนเป็นศูนย์กลางของ
ความส าเร็จ คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร ทั้งนี้ เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรที่สามารถ
พัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นได้ คนเป็นผู้ที่จะก าหนดระบบงานที่ เหมาะสม และเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
ระบบที่ก าหนดไว้ การบริหารองค์กรจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้น ๆ ให้มีความก้าวหน้า 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในงาน มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการท างานเป็น
ทีมนั้นจะมีส่วนช่วยให้คนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจะท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือทีมงานนั้นเสมอ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมความผูกพันกับองค์กรนั้น
ได้ด้วย (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2545) ในด้านของการท างานภายในสถานศึกษา พบว่า ยุทธศาสตร์
การท างานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เช่น การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งอาจนับได้
ว่าเป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ และไม่ใช่เป็นการด าเนินงานแบบต่างคนต่างท า แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องท างานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ  
ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านบริหาร ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และงานบริการ ฯลฯ            
ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการโดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย    
วางแผนการท างาน ออกแบบ การประเมินตนเอง แล้วช่วยกันท า และพัฒนาปรับปรุงโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การท างานเป็นทีมจะท าให้บุคลากร
รู้สึกอบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพ่ือนร่วมทางไม่โดดเดี่ยวซึ่งถ้าสถานศึกษามีการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง
ก็จะท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ถึงแม้จะเปลี่ยน 
ผู้บริหาร หรือบุคลากรบางคน ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ เพราะทีมงานยังอยู่ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
   จากความส าคัญของการท างานเป็นทีมข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท างาน
เป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรม
การท างานของการบริหารงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานให้รุดหน้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
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อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถช่วยกันท างานต่าง ๆ ที่ซับซ้อนให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีผู้เห็นประโยชน์และได้น าความรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมไปใช้ในการ
บริหารงานกันอย่างแพร่หลาย กระแสของการท างานเป็นทีมจึงเป็นที่ยอมรับและน ามาปรับใช้ใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน 
  2.3.3 ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  
   ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990 อ้างถึงใน วรรณา อาจหาญ, 2557) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 12  ด้าน ดังนี้ 
   1) มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (Clear Sense of Purpose) 
    สมาชิกของทีมงานจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยสมาชิกของทีมงานควร
จะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน ดังนี้ สนับสนุนให้สมาชิกของทีมงาน
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมไปถึงการก าหนดพันธะกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ          
โดยจะต้องท างานทบทวนวิสัยทัศน์นั้นเป็นระยะ ๆ จัดท าตารางกิจกรรม และภารกิจหลัก เพ่ือเป็น
กรอบในการท างาน มั่นใจว่า สมาชิกของทีมงานทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จูงใจและผลักดันให้
ทีมงานปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   2) บรรยากาศการท างานที่ปราศจากพิธีรีตอง (Informal Climate) 
    การท างานเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการบรรยากาศอบอุ่น สบาย เป็นกันเอง 
ไม่มีทีท่าว่าจะเบื่อหน่ายการท างาน เมื่อถึงเวลาประชุมทุกคนมาพร้อมเพรียงกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความกระตือรือร้น สมาชิกของทีมงานสามารถช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทางานที่ไม่เป็น
ทางการได้ ดังนี้ เตรียมสิ่งของจาเป็นสาหรับทีมงานโดยไม่ต้องร้องขอแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจ
จริงใจ เมื่อทีมงานทางานประสบความส าเร็จ แนะนาให้สมาชิกของทีมงานทุกคนรู้จักกัน และมีการทา
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม  ใช้อารมณ์ขัน เพ่ือช่วยลดความเครียด เวลา
บรรยากาศตึงเครียด 
   3) การมีส่วนร่วม (Participation) 
    สมาชิกของทีมงานควรมีบทบาท ในการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยเข้าร่วมใน
กิจกรรมและการอภิปรายต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้อาจแสดงออกให้รับรู้ทางวาจา 
หรือท่าทาง เช่น การพยักหน้า การจดบันทึก หรือทีมงานมีการเตรียมการประชุมร่วมกัน โดยแบ่ง
หน้าที่การทางาน เช่น สมาชิกของทีมงานบางคนจัดเตรียมห้องประชุมด้านอุปกรณ์ ไมโครโฟน         
เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของทีมงานสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
จัดการมีส่วนร่วมเฉพาะกิจกรรม หรือเรื่องที่กาลังพิจารณาเท่านั้น แทรกแซงเมื่อการมีส่วนร่วม         
ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ดาเนินการ สนับสนุนและยั่วยุให้สมาชิกทีมงานที่นิ่งเฉยได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น กล้าพูดและกล้าแสดงออกเม่ือความคิดเห็นที่แตกต่างจากสมาชิกส่วนใหญ่ของทีมงาน 
   4) การรับฟังซึ่งกันและกัน (Listening) 
    สมาชิกตั้งใจฟังการแสดงความคิดเห็นของคนอ่ืนอย่างตั้งใจคิดพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงสิ่งที่ได้รับฟังและสงวนท่าทีที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในการนี้ สมาชิกของทีมงานสามารถส่งเสริมการรับฟัง 
ซึ่งกันและกันได้ สรุปได้ดังนี้ สงวนคาวิพากษ์วิจารณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ ไว้ก่อน จนกว่าจะมีการ



30 
 

น าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว เต็มใจรับรู้ข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ แม้อาจจะไม่สอดคล้อง
กับภารกิจและพันธกิจของทีมงาน อธิบายความหมาย หรือแปลความหมายเรื่องที่รับฟังให้สมาชิกของ
ทีมงานเข้าใจ สรุปและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกทีมงาน 
   5) ความไม่เห็นด้วยในทางบวก (Civilized Disagreement) 
    ในการทางานร่วมกันสมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเอง แม้จะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกับสมาชิกคนอ่ืนก็ตาม ฉะนั้น เพ่ือให้การทางาน
เป็นทีมประสบความส าเร็จ สมาชิกของทีมงานจะต้องสามารถสื่อสารความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ 
ให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ของทีมงานได้รับรู้ การรับรู้ของสมาชิกเป็นลักษณะการยอมรับจุดต่างและแสดง
จุดร่วม มีการมองว่าความหลากหลายต่าง ๆ เป็นจุดแข็งของทีมงาน สมาชิกต้องแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในทางบวก ทุกคนคิดตรงกันว่าการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จะนาไปสู่ความ
เป็นปึกแผ่นของทีมงานได้ในที่สุด โดยสมาชิกทีมงานสามารถสร้างบรรยากาศของการแสดงความไม่
เห็นด้วยในทางบวกได้โดยวิธีต่อไปนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีระบบ 
สมาชิกมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นทุกประเด็น ใช้อารมณ์ขันแทรกแซงการแสดง
ปฏิกิริยาที่เป็นศัตรู ยอมรับท่าทีที่สงบถ้าความคิดเห็นที่นาเสนอไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน 
   6) ความเห็นพ้องกัน (Consensus) 
    เป็นเทคนิคการหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหา ความคิดหรือการตัดสินใจซึ่งแสดงออก
ถึงความมีสมานฉันท์และความมีเอกภาพของทีมงาน แต่ต้องไม่ได้มาจากการออกคะแนนเสียง สมาชิก
ไม่จ าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นเอกฉันท์ อาจจะมีสมาชิกบางคนอาจ ไม่เห็นด้วย
กับข้อสรุปสุดท้าย แต่สามารถยอมรับได้และเต็มใจที่จะรับกติกาปฏิบัติตามมติของทีมงาน ความเห็น
พ้องจะทาได้ง่ายขึ้นถ้าสมาชิกทีมงานมีลักษณะดังนี้ รับฟังเหตุผลและแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ           
ไม่สนับสนุนการใช้เสียงข้างมากโดยวิธีลงคะแนนเสียง สรุปและทดสอบการตัดสินใจของกลุ่มเป็น
ระยะ ๆ เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความเห็นพ้องกันของทีมงานถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม 
   7) การสื่อสารที่เปิดเผย (Open Communication) 
    เป็นการเจรจาติดต่อระหว่างทีมงาน ที่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความเปิดเผย 
จริงใจต่อกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน สมาชิกทีมงานสามารถสนับสนุนให้มีการสื่อสาร
ที่เปิดเผยโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วยความจริงใจและเปิดเผย เต็มใจและพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือสมาชิก ผู้ต้องการความช่วยเหลือ รับรู้ความรู้สึกที่อึดอัดใจของสมาชิก และตอบสนอง
ความรู้สึกนั้น ในทางบวกมีการพึ่งพาอาศัยกัน และสมาชิกมีความผูกพันและรับผิดชอบต่องาน 
   8) บทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจน (Clear Roles and Work Assignments) 
    เป็นการมอบหมายงานที่ระบุไว้ในคาพรรณนาลักษณะงาน บทบาทในที่นี้ไม่จ ากัด
เฉพาะภารกิจของงานเท่านั้น แต่จะรวมถึงความคาดหวังของบุคคลอ่ืนที่มีต่องานนั้นด้วย เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาของความขัดแย้งด้านบทบาท ทีมงานต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ความชัดเจนของบทบาท 
เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจตรงกัน การก าหนดบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจนที่มี
ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกปฏิบัติดังนี้ ผลักดันให้ทีมงานก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ใน
ระดับสูง มีความเต็มใจปฏิบัติงานที่อยู่นอกเหนือบทบาทที่ก าหนดไว้ในบางโอกาสเมื่อมีความจ าเป็น
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มั่นใจว่ามีการมอบหมายงานให้แก่ทีมงานอย่างเสมอภาค มีการอภิปรายและต่อรองด้านบทบาทที่
คาดหวังของสมาชิกแต่ละคนอย่างเปิดเผย 
   9) ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) 
    ภาวะผู้นาของทีมงานจะไม่จากัดอยู่เฉพาะผู้นาที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ทุกคน
จะต้องมีภาวะผู้นาร่วมกล่าว คือ สมาชิกจะต้องแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่ส่งเสริมการทางาน            
และพฤติกรรมที่ธ ารงรักษาความสัมพันธ์ของทีมงาน ซึ่งพฤติกรรมทั้งสองด้านจะช่วยให้การทางาน
ของทีมประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์หรือ สามารตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   10) ความสัมพนัธ์กับภายนอก (External Relations) 
    สมาชิกต้องการความร่วมมือจากสมาชิกภายนอก เพราะบุคคลภายนอกจะให้
ข้อมูลย้อนกลับด้านการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าให้กับทีมงาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น งบประมาณ บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ สมาชิกทีมงานสามารถช่วย
ทีมงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภายนอกได้โดย ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายงานให้
สมบูรณ์ ให้เกียรติและยกย่องความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืองานต่าง ๆ          
จนประสบความส าเร็จ 
   11) รูปแบบการทางานที่หลากหลาย (Style Diversity) 
    ทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยสมาชิกของทีมงานที่มีความสามารถ 
หรือมีแนวคิดในการทางานที่แตกต่างกันออกไปอย่างน้อย 4 รูปแบบ คือ สมาชิกที่ยึดการทางานเป็น
หลัก สมาชิกที่ยึดเป้าหมายเป็นหลัก สมาชิกที่เน้นกระบวนการเป็นหลัก และสมาชิกที่มุ่งวิธีการเป็น
หลัก จุดเน้นที่หลากหลายช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีม 
   12) การประเมินผลตนเอง (Self Assessment) 
    เป็นการตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด และมีอะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรคต่อประสิทธิผลของงาน อาจดาเนินการโดยแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
เป้าหมายหลักเพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาแนวทางปรับปรุง หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทา
งาน วิธีการที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป คือ ให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ อภิปรายเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ
ให้ชัดเจน แสวงหาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการทางาน 
   ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวถึงลักษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้
ดังนี้ 
   1) การมีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่จะมาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการมาร่วมกันคือจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันว่าจะท าอะไรให้เป็น
ผลส าเร็จ 
   2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
   3) การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมีการ
สื่อความหมายต่อกันและกันเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 
   4) การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้อง
มีการประสานงานกันเพื่อให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 



32 
 

   5) การตัดสินใจร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมีโอกาส
ร่วมกันที่จะตัดสินใจในงานที่ท าในระดับใดระดับหนึ่ง 
   6) การมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องได้รับ
การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลที่เกิดจากการท างานร่วมกัน 
   วาร์นีย์ (Varney, 1977 อ้างถึงใน ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง, 2554) กล่าวถึงลักษณะ
ของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ 
   1) สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นอย่างดี 
   2) สมาชิกมีความเข้าใจลักษณะของทีมและบทบาทของทีมที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กร 
   3) สมาชิกทุกคนมีการสื่อสารถึงกันและกันโดยสะดวกและคล่องตัว 
   4) สมาชิกทุกคนต่างสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
   5) สมาชิกแต่ละคนต่างเข้าใจกระบวนการท างานกลุ่ม เข้าใจพฤติกรมและพลวัต
กลุ่มท่ีช่วยให้กลุ่มท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
   6) ทีมมีแนวทางการท างานและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับกลุ่ม   
และระหว่างกลุ่ม 
   7) ทีมสามารถใช้ความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นการท าลาย 
   8) สมาชิกให้ความร่วมมือ มีการประสานงานอย่างดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และลด
การแข่งขันชิงดีชิงเด่นซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายของกลุ่มและองค์กร 
   9) ทีมมีการเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถภาพของทีมโดยประสานกับทีมอ่ืน 
   10) สมาชิกทุกคนมีความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน มีการก าหนดหน้าที่ให้แก่กัน
และกันและสนับสนุนกันและกัน 
   แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1990 อ้างถึงใน วรรณา อาจหาญ, 2557) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการท างานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1) บรรยากาศการท างานของทีมไม่ตึงเครียด มีความสะดวกสบาย และมีลักษณะ   
ไม่มีพิธีรีตอง 
   2) สมาชิกมีความเข้าใจและยอมรับภารกิจของทีม 
   3) สมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน และต่างก็ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของกันและกัน 
   4) สมาชิกได้มีโอกาสแสดงออกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเพ่ือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของทีม 
   5) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องงานไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
   6) ทีมงานมีความตระหนักอยู่เสมอเกี่ยวกับภารกิจของทีมงาน 
   7) การตัดสินใจของกลุ่มเป็นการตัดสินใจที่ได้ฉันทานุมัติจากทุกฝ่ายไม่ใช่ตัดสินโดย
เสียงส่วนใหญ่ 
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   8) เมื่อมีการมอบหมายงานให้สมาชิก สมาชิกจะได้รับค าชี้แจงเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจนและยอมรับปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ 
   9) บรรดาสมาชิกในกลุ่มยอมฟังเหตุผลของกันและกัน 
   10) การวิจารณ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย มีการแสดงความคิดเห็น         
เพ่ือแก้ปัญหาในการท างาน 
   11) กลุ่มมีอิสรภาพในการท างานของเขาเอง จะมีการตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ
ว่าจะท างานให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
   เชน (Schein, 1990 อ้างถึงใน ชาฤนี  เหมือนโพธิ์ทอง, 2554) กล่าวถึงลักษณะของ
การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วม แสดงความเห็นอกเห็นใจกัน รับฟัง
กันและกัน 
   2) มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนรู้สึกว่าตนมีส่วนก าหนดเป้าหมายนั้น 
   3) ต้องหาสาเหตุของปัญหาอย่างถ้วนถี่ ในสถานการณ์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องหา
สาเหตุอย่างถี่ถ้วนก่อนจะน าเสนอวิธีปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น 
   4) การยอมรับ ความจ าเป็นของการมีผู้น า เมื่อสมาชิกทั้งหลายประชุมกันจะต้องมี
อาสาสมัครคนใดคนหนึ่งที่สมาชิกทีมยอมรับให้เป็นผู้น า 
   5) ความเห็นพ้องต้องกัน เป็นสิ่งที่พึงประสงค์และพิสูจน์ให้เกิดขึ้น อย่างกรณีการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะต้องได้รับแรงสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
   6) ความไว้เนื้อเชื่อใจ สมาชิกทั้งหลายจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน กล่าวคือ พวกเขา
สามารถเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่สู้เต็มใจให้คนภายนอกได้ทราบ ให้สมาชิกในทีมได้รับรู้ 
   7) การมีความยืดหยุ่น ลักษณะของความยืดหยุ่นจะสามารถเสาะแสวงหาลู่ทาง
ปฏิบัติใหม่และดีกว่าเดิม เพ่ือให้แต่ละคนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ 
   วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994 อ้างถึงใน วรวิมล  บุตรอามาตย์, 
2549) กล่าวถึงแนวคิดประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน  2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจ
ต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ            
6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างทีม  10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
   1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง ทีมงานใด ๆ ก็ตาม           
ไม่สามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพได้ถ้าปราศจากความต้องการที่จะท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และถ้าวัตถุประสงค์มีความแจ่มชัด มีเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันจะท าให้มองเห็นผลส าเร็จของงาน 
ดังนั้น ทีมงานที่ดีจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินการอย่างชัดเจน โดยพยายามให้
ช่องทางระหว่างวัตถุประสงค์ของทีมกับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลมีช่องว่างให้น้อยที่สุด  กล่าวคือ 
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงช่องว่างของทีมกับปัจเจกบุคคล เพราะบางคนไม่มีความพอใจ 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่บรรลุผลฉะนั้นทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องเปิดโอกาสให้สมาชิก           
ทุกคนในทีมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน  เพ่ือให้เขาเกิดความ



34 
 

พึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ โดยยึดหลักที่ว่าให้สมาชิกทุกคนบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวให้มากที่สุด  ใน
ขณะเดียวกันก็รักษาวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยอุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
และเห็นด้วยกับเป้าหมายมี 3 ประการ ดังนี้ 
    1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะวัดที่กระบวนการท างาน
มากกว่าผลงานหมายความว่า เราวัดการท างานของบุคลากรด้วยวิธีการที่เขาท ามากกว่าผลงานที่เขา
ท าส าเร็จ 
    1.2) ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติไม่ได้ร่วมกัน ท าความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่
คาดหวัง 
    1.3) บ่อยครั้งที่เราพิจารณาว่างานนั้นส าเร็จลงได้อย่างไร  โดยปราศจากการ
พิจารณาว่าเราควรท างานนั้นหรือไม่ 
   การก าหนดวัตถุประสงค์ควรมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1) การก าหนดวัตถุประสงค์ ควรมีวิธีการทางประชาธิปไตย จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
การจูงใจ 
   2) ผู้บริหารทีมงาน บุคลากรแต่ละคนมีความต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ของเขา 
   3) จุดเน้นควรมุ่งหมายที่ผลงานที่จะได้รับมากกว่าสิ่งที่จะท า 
   4) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องเห็นพ้องต้องกันในผลงานที่ต้องการให้เกิด  ตลอดจน
วิธีการวัดผลประเมินผล และตารางเวลาปฏิบัติงาน 
   5) การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อม ต้องใส่ใจตลอดจนการปฏิบัติงาน 
   6) วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง มีการบอกระยะเวลาและสามารถวัดได ้
   ฉะนั้น การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย           
และแนวทางปฏิบัติ และส่งผลให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความรู้สึกในความเป็น
เจ้าของ เกิดความภูมิใจในงานที่ได้กระท า มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นที่จะคิดสร้างสรรค์งานให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ท าให้การท างานเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
   ดรักเกอร์ (Drucker, 1990) ให้ความหมายของ MBO ไว้ว่าหมายถึง “เป็นการจัดการ 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงาน โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชา สนับสนุน 
และกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการควบคุมตนเอง ฉะนั้น ความส าคัญของการวางแผน และการควบคุม จึงขึ้นอยู่
กับความสามารถในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน              
และการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน” 
   การก าหนดเป้าหมายขององค์กร   
   ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน      
ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ให้ชัดเจนเสียก่อน            
ซึ่งเป็นกระบวนการของการประเมินว่า “ปัจจุบันเราอยู่ที่ใด” (Where are we now?) “เรามองเห็น
โอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ด ารงอยู่ขององค์กร” “เราก าลังเผชิญกับปัญหา ภัย
คุกคามใดบ้าง อย่างไร” “เรามีจุดแข็งที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการด าเนิน
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ธุรกิจ หรือว่า เพ่ือการให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ อย่างไร” และ “เรามีจุดอ่อนอะไรที่ต้อง
ขจัดให้หมดไป หรือท าให้ลดน้อยลง” 
   การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ต้องท าด้วยความละเอียด รอบคอบ ให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก ไม่ได้เน้นปริมาณว่าต้องท าการวิเคราะห์ให้ได้จ านวนประเด็นที่มากมาย
หลากหลายแต่ไร้ซึ่งคุณภาพ การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เปรียบเสมือน “การติดกระดุมเสื้อเม็ด
แรก”  ถ้าท่านติดกระดุมและรูกระดุมผิดต าแหน่ง จะติดกระดุมเสื้อผิดหมดทั้งแถว หลังจากนั้น เรา
จึงก าหนดเป้าหมายว่า เราต้องการจะไปที่ใด (Where are we going?) ซึ่งก็คือ การก าหนดเป้าหมาย
ขององค์กร 
   เป้าหมายขององค์กร ควรก าหนดเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่
ถือเป็นเป้าหมายหลัก เพียง 1 หรือ 2 เป้าหมาย และเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงภายในองค์กร  
   การก าหนดเป้าหมาย จ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบประกอบด้วย 
(Benchmark) การเปรียบเทียบเราสามารถก าหนดเป้าหมายเชิงเปรียบเทียบ ได้ดังนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน
ตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้กันอยู่เป็นประจ าในปัจจุบัน เช่น ดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมาในแต่ละ
เดือน แต่ละไตรมาส ดูผลประกอบการย้อนหลังไป 2-3 ปี เพ่ือดูแนวโน้ม แล้วก าหนดเป็นเป้าหมาย 
   2) ก าหนดเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
สร้างความท้าทาย และการแข่งขันระหว่างทีมงาน 
   3) ก าหนดเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับ กิจการของคู่แข่ง เช่น เปรียบเทียบจาก
ส่วนครองตลาด การเติบโตของยอดขายและก าไรระหว่างกิจการของเรากับคู่แข่ง ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีเราและคู่แข่ง 
   4) ก าหนดเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกับกิจการรูปแบบอ่ืน ที่มีบางกิจกรรมการ
ด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับเรา  
   2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า หมายถึง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกใน
ทีมงานจะต้องสามารถแสดงทัศน์วิจารณ์ให้ความเห็นเสนอแนะข้อแตกต่างโดยปราศจากความกลัว ไม่
มีทีมงานใดจะประสบความส าเร็จโดยปราศจากบรรยากาศของความเข้าใจกันและที่ใดที่มีสมาชิกไม่
สามารถแสดงตนได้อย่างเปิดเผยความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ที่จะหดหายไป และในท านอง
เดียวกันความต้องการของสมาชิกต้องการเผชิญปัญหามากกว่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยง ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพย่อมไม่หลีกเลี่ยงปัญหาที่เล็กน้อยหรือปัญหาที่ไม่พอใจ ทีมงานต้องเผชิญปัญหาเหล่านั้น
อย่างจริงใจและเต็มใจ 
   เครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพของทีมงาน คือ การเปิดเผยและกล้าเผชิญหน้าหลาย ๆ 
องค์การ ถือว่าทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในทางทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งจะปรากฏซ้ า ๆ แต่จะ
ได้ผลตอบแทนที่ยาวนาน โดยเน้นพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
   1) การเพ่ิมประสิทธิภาพของการคมนาคมสื่อสารและข้อมูลย้อนกลับ  การสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกในทีมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทั้งความเปิดเผยและการกล้าเผชิญหน้าได้รับ
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การพัฒนาอีกทั้งความเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจอันดีที่สนับสนุนกันและกัน สิ่งส าคัญที่จ าเป็น
อีกประการหนึ่งคือ การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยยึดหลักการให้ ดังนี้ 
    1.1) เป็นความต้องการของผู้รับ (และผู้ส่ง) ในช่วงเวลาที่จ าเป็นหรือต้องการ 
    1.2) มุ่งไปที่การอธิบายเหตุการณ ์หรือความรู้สึกมากกว่าจะประเมินข่าวสารนั้น ๆ 
    1.3) มุ่งถึงสิ่งที่ผู้รับสามารถท าได้ 
    1.4) เป็นสิ่งเฉพาะ 
    1.5) ระยะเวลาควรใกล้เคียงกับการเกิดเหตุการณ์ 
    1.6) ตรวจสอบความเข้าใจได้ 
   2) การเพ่ิมความรู้แห่งตน เป็นการช่วยให้บุคคลในทีมงานรู้จักตนเอง รู้จักเพ่ือนมากขึ้น 
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ตัวต่อตัว และกับทุกคนในองค์การซึ่งการเพ่ิมพูนความรู้สึกแห่งตนนี้จะท า
ให้สมาชิกในทีมงานพัฒนา ความเปิดเผย และการกล้าเผชิญหน้าเพิ่มข้ึน 
   3) การใช้ความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ความขัดแย้งถ้ารู้จักน าไปใช้ให้ถูกต้อง         
และอย่างสร้างสรรค์ ย่อมน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน ความขัดแย้งในทางบวก
ซึ่งเกี่ยวกับความจริงจะช่วยให้บุคคลหรือทีมงานสามารถพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหา จนกว่าความเข้าใจ
อันดีจะเกิดขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ความเปิดเผยและไว้ใจกัน ส่วนความขัดแย้งทางลบซึ่งอยู่บนข่าวลือหรือ
ความคิดเห็นจะท าให้เกิดความแตกแยก น ามาซึ่งการไม่วางใจกันและความไม่เก้ือกูลกัน 
   4) การปรับปรุงความเป็นผู้ฟังที่ดี การฟังถือเป็นการสื่อสารที่ดีในทีมงานนักฟังที่ดี
ต้องเข้าใจทัศนคติและความรู้สึกของผู้พูดว่าต้องการพูดอะไรออกมา สนใจและกระตือรือร้นในสิ่งที่รับ
ฟังและรู้จักเพ่ิมพูนทักษะการฟังให้มีประสิทธิภาพ  จะเห็นได้ว่า ทีมงานใดสมาชิกในทีมงานยึด
หลักการเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานบรรยากาศของความไว้วางใจ 
กระบวนการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้น ความเปิดเผยต่อกันสูงจนสมาชิกในทีมงานกล้า         
จะพูดถึงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์ของทีม ทุกคนรู้และเข้าใจตัวเองดีพอและใน
ขณะเดียวกันจะรู้สึกและเข้าใจเพ่ือนร่วมทีม อย่างดีพอด้วย 
   สรุปได้ว่า การเปิดเผยและเผชิญหน้า สมาชิกในทีมงาน เปิดเผย ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 
กล้าเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน  ในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารต้องน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารเป็นการแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
   วิธีการเปิดเผยและเผชิญหน้า  
   1) จงเผชิญหน้ากับบุคคลนั้น ก็ต่อเมื่อคุณห่วงใยบุคคลนั้นจริง ๆ เท่านั้น  ต้อง
ส่งเสริมบรรยากาศที่แต่ละฝ่ายคิดเหมือนกันนั่นคือ ให้ชนะกันทั้ง 2 ฝ่าย (หรืออย่างน้อยก็ขอให้อีก
ฝ่ายหนึ่งชนะไปก่อน) 
   2) จงพบปะกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ (เม่ือเกิดความขัดแย้งขึ้น)   
   3) จงแสวงหาความเข้าใจกัน โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยกัน    
   การเปิดเผยข้อมูล ควรเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส าคัญ จะต้องให้การสนับสนุน               
และเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือกัน ถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่อกันอย่าง
ตรงไปตรงมาและชัดเจน จะช่วยให้บุคคลในโรงเรียนเกิดความเข้มแข็งและมีพลังในการสร้างสรรค์
ผลงาน อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
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   ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน หมายถึง การสนับสนุนและความไว้วางใจโดย
ธรรมชาติแล้วจะต้องไปด้วยกัน ถ้าปราศจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สามารถจะอยู่ได้ทั้งสองอย่าง การ
สนับสนุนและการไว้วางใจจะได้รับผลส าเร็จอย่างดีที่สุด ถ้าสมาชิกแต่ละคนในทีมงานไม่มีความรู้สึก
ว่าจะต้องปกป้องงานที่เขารับผิดชอบ สมาชิกรู้สึกว่าสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมากับสมาชิกในทีม
อ่ืน ๆ ได้ทั้งดีและไม่ดี คนเราไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรือในที่ท างานก็ตามจะไม่แสดงความรู้สึกอย่าง
ตรงไปตรงมาและเปิดเผย นอกเสียจากเขาเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าคนอ่ืน ๆ แสดงอย่างตรงไปตรงมา 
   จะเห็นได้ว่า อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในการขวางกั้นให้การสนับสนุน  คือระดับความ
ไว้วางใจที่ต่ ามาก ความไว้วางใจจ าเป็นต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างขึ้นได้ แต่ใช้เวลาการท าลายเพียง
ไม่กี่วินาที เราไม่สามารถออกค าสั่งให้คนอ่ืนไว้ใจเราได้  เพราะความไว้วางใจเกิดจากการสร้าง
ประสบการณ์ ความเชื่อ ดังนั้น ถ้าหากองค์ประกอบที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นถูกท าลายลงบรรยากาศ
ของความไว้วางใจจะเกิดขึ้น ทุกคนจะเริ่มสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าง
สร้างสรรค์ 
   สรุปได้ว่า การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน เป็นจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีสมาชิกในทีมงานมี
ความต้องการต่อองค์กร  วิธีปฏิบัติการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน และการเป็นบุคคลที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้อ่ืน ถือเป็นคุณสมบัติส าคัญสูงสุดประการหนึ่งในการเป็นผู้น า ความไว้วางใจยังเป็น
รากฐานของความสัมพันธ์อันดี เมื่อได้รับความไว้วางใจและมีความสัมพันธ์อันดี ย่อมส่งผลให้ท่านมี
โอกาสประสบความส าเร็จในการใช้เหตุผลโน้มน้าว ให้ผู้อ่ืนสนับสนุนหรือกระท าการบางสิ่งบางอย่าง
ตามความต้องการ การสร้างความไว้วางใจจึงเป็นรากฐานของความส าเร็จที่ยั่งยืนของผู้น า ดังนี้ 
   1)  พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน หรือเป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้าน 
แสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเห็น พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทาง    
และสามารถให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นประจ า 
   2) ยึดหลักการสากลต่อไปนี้ในการบริหารยึดหลักการสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม ความเป็นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวินัย 
ความมุ่งม่ัน เป็นหลักส าคัญในการบริหาร 
   3) ประพฤติตนเป็นแม่แบบที่ดีหากท่านอยากให้ลูกน้องปฏิบัติตนเช่นไร ท่านก็ควร
ปฏิบัติตนเช่นนั้น เช่น หากท่านไม่ต้องการให้ลูกน้องมาสาย ท่านก็ไม่ควรมาสายเสียเอง การท าให้ดู
เป็นตัวอย่าง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจูงใจให้ลูกน้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   4) ยอมรับข้อผิดพลาดของตน คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของผู้น าคือ การมีความ
กล้าหาญที่จะยอมรับข้อผิดพลาดของตน ซึ่งการท าเช่นนี้ สามารถท าให้ลูกน้องรู้สึกเคารพท่านมากข้ึน 
ดีกว่าที่ท่านท าผิดแล้วแกล้งท าเป็นเพิกเฉย ลูกน้องย่อมรู้สึกหมดศรัทธาในตัวท่าน แม้ว่าพวกเขา             
จะไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ ก็ตาม     
   5) รักษาค าพูด รักษาสัญญาจงอย่าได้ให้ค ามั่นสัญญาหรือข้อผูกมัดใด ๆ หากท่าน 
ไม่ม่ันใจว่าท่านจะสามารถท าตามสัญญาหรือข้อผูกมัดนั้นได้ “การกระท าย่อมส าคัญกว่าค าพูด” 
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   6) ให้เกียรติผู้อ่ืนให้เกียรติ เคารพและให้การสนับสนุนผู้ อ่ืน ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะมี
ต าแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาและให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
   7) ไม่พูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ไม่ดีลับหลังหากบุคคลที่ท่านพูดถึงในทางที่ไม่ดี 
ทราบว่าท่านพูดถึงเขาอย่างไรลับหลัง บุคคลท่านนั้นย่อมไม่ไว้วางใจท่านอีกต่อไป และอาจบอกคนอื่น
ต่อว่าท่านเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจ หรือแม้แต่คนที่ท่านไปพูดนินทาด้วย ก็อาจระแวดระวังท่าน เพราะคิด
ว่าท่านอาจท ากับเขาเฉกเช่นเดียวกับท่ีท่านท ากับคนอ่ืนก็ได้ 
   8) แก้ปัญหาส าคัญ ๆ ที่มีความท้าทายได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาก ๆ ที่
มีความท้าทาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร คิดริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการ
ท างาน หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
   ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง หมายถึง  ความร่วมมือก็คือ การที่แต่ละคน
จะถูกมอบหมายและพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับการงานที่ท าพร้อมที่จะแบ่งปันทักษะ  สารสนเทศกับคน
อ่ืน ๆ ใช้ความคิดของตนในทีมงานเปิดเผยจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ถ้าขาดความไว้วางใจและความ
เปิดเผยในทีมงาน ความร่วมมือก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งส าคัญก็คือ สมาชิกในทีมงานสามารถพูดได้อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยปราศจากความกลัวว่า “โง่” ผู้น ากลุ่มหรือทีมจะต้องท างานอย่างเต็มความสามารถ
ในอันที่จะเกิดความร่วมมือเพราะถ้าปราศจากความร่วมมือเสียแล้ว การงานที่แท้จริงก็จะไม่เกิดขึ้น 
เมื่อบรรยากาศของการท างานเป็นไปด้วยความร่วมมือ สมาชิกพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกันและมีข้อผูกพัน
ข่าวสารข้อมูลจะถูกแบ่งปันกันมากกว่าการปิดบัง แต่ละคนจะฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ความ
ร่วมมือนี้สนับสนุนให้สมาชิกในทีมงานมีขวัญและก าลังใจสูง แต่ละคนยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกัน
และกันและความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ก็จะถูกน ามาใช้โดยกระบวนการของทีม
ส าหรับความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความร่วมมือ เป็นความจริงว่า ถ้าทีมงานมีความไม่เห็นด้วย
อยู่เป็นประจ า ก็เป็นการยากที่จะท าให้การท างานประสบความส าเร็จ แต่ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุประเด็นของความขัดแย้งไม่ได้ และใช้ผลของการแก้ปัญหาความขัดแย้งมา
ช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งมักเป็นสาเหตุของการสร้างความ
ยุ่งยาก และเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง วิธีการที่จะท าให้ปราศจากความขัดแย้ง การใช้ค าแนะน าว่าปัญหา
การขัดแย้งเป็นสิ่งที่โลกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นส่วนประกอบส าคัญในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้ว การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือไม่ใช่อุปสรรค 
อย่างไรก็ตามความความขัดแย้งมี 2 ด้าน คือ ด้านการท าลายและด้านการสร้างสรรค์ ด้านการท าลาย
เป็นด้านที่ไม่พึงปรารถนาหรือมีลักษณะการท าลาย ด้านการสร้างสรรค์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
แก้ปัญหา กล่าวคือ พยายามค้นหาความสามารถที่ดีเลิศของคน ค้นหาความแตกต่างที่เป็นประโยชน์ 
รับฟังทัศนะของผู้ อ่ืนเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมา  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกัน ด้วยพฤติกรรม
ดังกล่าวแล้วทีมงานจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาความ
ร่วมมือ 
   การแก้ไขความขัดแย้งท าได้ ดังนี้ 
   1) ตรวจดูอะไรคือสาเหตุแห่งความยุ่งยากระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม 
   2) น าเรื่องที่ขัดแย้งมาหารือกัน อธิบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์สถานการณ์ 
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   3) ท าสิ่งที่คาดหวังและบทบาทให้กระจ่าง 
   4) เรียนรู้ว่าท าอย่างไรข้อมูลจึงจะน ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ 
   5) เรียนรู้ว่าเมื่อไร และอย่างไร ในการใช้บุคคลที่สามมาช่วย 
   6) การก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติในอนาคต 
   จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอ และจะเป็น
ผลดีต่อองค์การมากถ้าความขัดแย้งนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือรุนแรงมาจนเกินไปทั้งนี้
เพราะความขัดแย้งในระดับความเหมาะสมนี้จะเป็นผลท าให้เกิดความรอบคอบ  ความมีเหตุมีผลและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ในการท างานเช่นเดียวกัน ถ้าความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับสูงมาก ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะไม่ทั่วถึงหรือถูกบิดเบือนไปเป็นผลให้คุณภาพการตัดสินใจต่ า
บรรยากาศการท างานก็จะมีแต่ความตึงเครียด ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการท างานจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก 
   สรุปได้ว่า ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง ใช้ความขัดแย้งให้สร้างสรรค์ ดังนี้ 
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคนอ่ืน ๆ, 2547) 
   1) การใช้อ านาจบังคับ ใช้อ านาจและสร้างแรงกดดันในกรณีที่ต้องการความเร็วใน
การตัดสินใจหรือกรณีท่ีเป็นความลับ หรือ เมื่อต้องการปกป้องตนเองจากฝ่ายอ่ืนที่ใช้อ านาจในการข่มเรา 
   2) การกลมกลืน ยอมรับความเห็นโดยเน้นหนักที่ผลประโยชน์และความกลมกลืนที่
มีมากกว่าข้อเสียที่เหนือกว่าฝ่ายตรงข้าม 
   3) การบ ารุงรักษา ดึงเรื่องไว้ก่อนหรือยืดเรื่องไปก่อนเป็นเสมือนกลยุทธ์หยุดพัก          
ใช้เมื่อต้องการเวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้ระยะเวลาในการให้อารมณ์เย็นลง 
   4) การต่อรอง เสนอบางสิ่งบางอย่างที่ฝ่ายอ่ืนต้องการเป็นการแลกเปลี่ยน เหมาะ
ส าหรับสถานการณ์ที่กดดันด้านเวลา ป้องกัน การร่วมมือกัน และการมีผู้ไกล่เกลี่ยอาจช่วยให้กลยุทธ์
นี้ง่ายขึน้ 
   5) การอยู่ร่วมกัน เป็นการแยกการตัดสินใจในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้ในกรณีที่คู่กรณีแต่
ละฝ่ายเป็นบริษัทและในกรณีที่ต้องการทดสอบ วิธีใดจะดีกว่ากัน 
   6) การตัดสินตามกฎ เป็นการลงความเห็นร่วมกันที่จะใช้กฎที่ก าหนดไว้ เช่น การ
ลงคะแนน การจับฉลาก ระบบอาวุโส หรือคณะกรรมการตัดสิน เหมาะส าหรับกรณีที่ต้องการความ
ยุติธรรมและความแน่นอนในการตัดสิน 
   7) การให้ความร่วมมือ โดยการมีส่วนร่วมในการส ารวจ พัฒนา และสร้างสรรค์
ทางเลือกที่ทุกฝ่ายต่างพึงพอใจ เหมาะส าหรับเรื่องที่ต้องการประนีประนอมกัน หรือเมื่อความส าเร็จ
ของวิธีการที่เลือกต้องอาศัยพันธะสัญญาของทุกฝ่าย 
   8) การปล่อยให้ไป เมื่อสิ่งที่จะท าอาจไม่คุ้มกับเวลาและพลังงาน หรือเมื่อต้องการ
ปล่อยให้ฝ่ายอื่นตัดสินใจและด าเนินการเองเพ่ือให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ 
   9) การยอมให้ สนับสนุนความเห็นของผู้อ่ืนเมื่อเชื่อมั่นว่าจะมีประโยชน์มากกว่า 
หรือเมื่อมีความจ าเป็นต่อฝ่ายนั้นมากกว่ามากกว่าฝ่ายเรา  
   ดังนั้น เมื่อความขัดแย้งเกิดข้ึนในองค์การ ผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกขององค์การทุก
คนจ าเป็นจะต้องประสานความเข้าใจและร่วมมือกันจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเร่งรีบ            
โดยวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความ
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สมเหตุสมผล โดยการเลือกใช้วิธีลดความขัดแย้งหรือแก้ไขความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องตามแต่ละสถานการณ์ อันได้แก่ การใช้
อ านาจบังคับ การกลมกลืน การบ ารุงรักษา การต่อรอง การตัดสินตามกฎ การให้ความร่วมมือ การ
ปล่อยให้ไป และ/หรือการยอมให้ทั้งนี้เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทุกฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป 
   ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ หมายถึง เป็นกระบวนการท างานที่ต้อง
ยืดหยุ่นได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์หนึ่ง  ๆ กล่าวคือ มีความสมดุลกัน
ระหว่างเวลา ทรัพยากรกับวิธีการตัดสินที่จะใช้ในแต่ละเรื่อง การตัดสินใจที่สมาชิกมีความเห็นพ้อง
นับว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   สรุปได้ว่ากระบวนการท างานและการตัดสินใจ เป็นกระบวนการในการท างาน          
เพ่ือทราบถึงการท างานเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์งาน เป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได้รับเป้าหมายว่าเป้าหมาย
ของงานคืออะไรและท าอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
   2) การวางแผนในการท างาน เป็นการก าหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาในการ
ด าเนินงานก าลังคนที่ใช้ในการท างานค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เป็นต้น  
   3) การลงมือท างาน เป็นการลงมือท างานตามแผนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นอดทน
และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  
   4) การประเมินผลการท างาน เป็นการตรวจสอบ ทดสอบหรือทดลองใช้ตั้งแต่การ
วางแผนการท างานว่ารอบคอบ รักดุม ครอบคลุม และสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ เพ่ือสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม หมายถึง ผู้น าจะต้องกระจายอย่างทั่วถึงในหมู่สมาชิก 
เมื่อมีความต้องการผู้น าเกิดขึ้น สมาชิกมีโอกาสเป็นผู้น า ตามความต้องการในสถานการณ์นั้น ๆ ทุกคน
ยอมรับในความรู้ความสามารถของกันและกัน ผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตาม 
   สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมในการบริหารองค์กร ดังนี้ 
   1) การเป็นผู้รู้จักตนเอง (Self Realization) รู้ถึงความต้องการแห่งตน รู้ถึงวิธีการ
สร้างเป้าหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว หรืองานรู้ถึงขีดความสามารถแห่งตน ที่จะกระท าการใดๆ 
ได้เพียงใด รู้ถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมีวินัยในการใช้ชีวิต และการท างาน รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อตน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น รู้ว่าตนจะต้องลงทุนอะไร เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ต้องการ รู้สึกได้ถึงความสุข ความทุกข์ ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ไดมาชี้น ายอมรับความจริง
ได้ทุกอย่าง ไม่หลอกตัวเอง 
   2) การเป็นผู้รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุและผล (Analytical Mind) มองทุกสิ่งที่
ปรากฏต่อหน้า (Appearance) อย่างลึกซึ้ง คิดถึงที่ไป ที่มา ไม่ใช่แค่ที่เห็นมองทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ลึกถึงเหตุปัจจัย (Cause) และสามารถคาดคะเนผลที่เกิดตามมา (Consequence) ในปัจจุบัน และใน
อนาคตได้เป็นผู้ที่ตั้งค าถามตลอดเวลา “ใคร (Who) ? ท าอะไร(What) ? ที่ไหน (Where) ? เมื่อไร
(When) ? ท าไม (Why) อย่างไร (HOW) ?” (5-W 1H) เข้าใจถึง หลักการ “อริยสัจ” ของพระพุทธเจ้า
เป็นอย่างดีเป็นผู้ที่ช่างสังเกต ให้ความสนใจในรายละเอียดเพ่ือเก็บมาเป็นข้อมูลมองพฤติกรรมบุคคล 
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(Person) เหตุการณ์ (Event) สามารถโยงถึง หลักการ (Principle) ได้ และใช้หลักการ (Principle) 
สร้างวิธีการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา และป้องกันปัญหา เพ่ือให้เกิดเหตุการณ์ (Event) ที่ต้องการ          
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล (Person) ให้อยู่ภายไต้การควบคุมได้ 
   3) การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning) มีความรู้สึกว่าตนไม่รู้อะไรอีก
มาก และตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลาเข้าใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้สิ่งที่เคยรู้
เมื่อวันวานอาจไม่ใช่ในวันนี้อีกต่อไปมองเห็น สิ่งของ ผู้คน เหตุการณ์ เป็นสื่อสอนตนได้ ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งดี หรือสิ่งเลว และสามารถเลือกเก็บมาจดจ า และหยิบออกมาใช้ได้อย่าง เหมาะสมใฝ่ค้นหา 
ติดตาม ความรู้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และการด ารงชีวิตมุ่งเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและ
จริงจังให้เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริงสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสมการเรียนรู้มี 2 อย่าง เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้และเรียนรู้สิ่งที่เรารู้ให้รู้
มากขึ้นนักปราชญ์บอกไว้ว่า ความรู้ที่แท้จริง คือการ “รู้ว่าเรารู้อะไร” และ “รู้ว่าเราไม่รู้อะไร” เพราะ
มันเป็นจุดเริ่มต้น ให้ค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล เริ่มจาก ความ
ปรารถนาของตน (Personal Vision) ถูกตั้งไว้ และก าหนดเป็นเป้าหมายใน ขั้นตอนของชีวิต เรียนรู้
รูปแบบ ความคิดแห่งตนและผู้อ่ืน (Mental Model) อย่างเข้าใจ ให้ความส าคัญกับ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน (Shared vision) อย่างเปิดใจกว้าง และรับฟัง ร่วมแรงร่วมใจท างานเพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จร่วมกัน (Team Learning) รู้จักการคิดเชิงระบบ (System Thinking) มีทักษะการ
วิเคราะห์ มองเหตุผล และมองเห็น คาดการณ์ ผลลัพธ์ในอนาคตได้ และสามารถสังเคราะห์
กระบวนการที่สามารถน าไป สู่ความส าเร็จที่ต้องการ ได้ความรู้ดังกล่าวของบุคคลในกลุ่มที่อยู่ร่วมกัน 
สามารถ น าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Society) ได้ในที่สุด อันเป็น สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลกยุคใหม่ (New Society) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว และไม่สิ้นสุด 
   4) ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร ในการบริหารงาน คงจะไม่ผิดนักหากจะพูดว่า
พูด “คือการบริหารคน” นั่นเอง เพราะ คน เป็นผู้ก าหนด วิธีการหรือระบบ (System) การได้มา          
และการบริหาร การใช้ไปของทรัพยากร (Resource Management) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
และผลส าเร็จของงาน การที่จะบริการคนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ มีอารมณ์ และการแสดงออกที่ซับซ้อน           
ไม่ตรงไปตรงมา และมักมี “เป้าหมายซ่อนเร้นแห่งตน (Hidden Agenda)” อยู่ภายในเสมอ ท าให้การ
บริหารยาก และไม่อาจ ก าหนดผลลัพธ์ อย่างตรงไปตรงมา ได้ ผู้น าที่เข้าใจจิตใจ ของมนุษย์ หาก
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อจิตใจของคนได้ก็จะสามารถคาดเดา พฤติกรรม 
แสดงออกของคนคนนั้นได้ไม่อยาก และสามารถที่จะสร้างสถานการณ์รองรับไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน 
ผลเสียหายจากปฏิกิริยาตอบโต้ของคนได้ 
   5) การเป็นคนดี “Good Person” คนเก่ง และคนดีเป็นของคู่กัน แต่บางครั้งไม่ไป
ด้วยกัน "คนเก่ง" สร้างได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่เฒ่า โดยการเรียนรู้ทุ่มเท แต่ "คนดี" สร้างได้ยากกว่า 
นักจนบางครั้งก็สร้างไม่ได้เลย คนเรามีการพัฒนา Super Ego ซึ่งได้แก่ มโนธรรม และอุดมคติแห่งตน
ในช่วงวัยเด็ก 5-10 ขวบ จากนั้นสิ่งที่ได้รับ มาจะกลายเป็น โครงสร้างพฤติกรรม ของคน ๆ นั้น
(Frame of Reference)เขาจะใช้มัน ปรับให้เข้า กับสิ่งแวดล้อม ที่สัมผัสโดยใช้ กระบวนการ ที่
ซับซ้อนมากข้ึน การเป็นคนดีจะต้องมี การพัฒนาส่วนของ Super Ego ของคน ๆ นั้นมาแล้วเป็นอย่าง
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ดีโดย พ่อแม่ครูอาจารย์ ในช่วงปฐมวัย เมื่อเติบใหญ่จะเป็นคนที่สามารถ ปรับสมดุล ในตนเองให้ได้
ระหว่าง “กิเลส” จาก จิตเบื้องต่ าขับเคลื่อน ด้วย สัญชาติญาณแห่ง ความต้องการ ที่รุนแรงที่ไม่
ต้องการเงื่อนไขและข้อจ ากัดได ๆ กับ “มโนธรรม” ที่ขับเคลื่อนด้วย ความปารถนา ในอุดมคติแห่งตน
ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขและข้อจ ากัดคนดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด ( IQ= 
Intelligence Quatient) รู้แจ้งถึงความดีความชั่ว รู้ที่จะเอาตัวรอด จากเล่ห์อุบายของตัณหา คนชั่ว 
และน าพาตนเองและผู้คนให้เห็นแจ้งในทางที่ดีควร ประพฤติปฏิบัติได้ มีความอดกลั้น สติตั้งมั่น          
ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ (EQ= Emotional Quatient) จนตกอยู่ในห้วง “กิเลส” คือ โลภะ โทษะ และ
โมหะ และเกิดปัญญาในการแก้ไข สร้างสรรค์ และเล็งเห็น ผลเลิศในระยะยาวได้ มีความอดทน มุ่งมั่น 
ไมย่่อท้อต่ออุปสรรค (AQ= Adversity Quatient) พร้อมที่จะเสียสละแรงกาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งอุดมคติ
แห่งตน และความดีที่ยึดมั่น ไม่หวั่นไหว ต่อคุณงามล าบากและอุปสรรคได ๆ ไม่เป็นผู้ยึดติดกับสิ่งได          
สิ่งหนึ่งจนเกินพอดี(VQ= Void Quatient) รู้ที่จะ ปรับเปลี่ยน ตนเอง ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเหมาะสมเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
(MQ= Moral Quatient) มีส านึกของ “ความผิดชอบชั่วดี” มีความละอายใจต่อบาป ไม่ประพฤติชั่ว 
มุ่งท าแต่ความดี มีจิตใจที่ผ่องใส 
   ด้านการตรวจสอบผลงาน หมายถึง ทีมงานจะต้องใช้เวลาในการประเมินพฤติกรรม 
และเรียนรู้ความผิดพลาดในการท างานของกลุ่ม ซึ่งควรจะต้องทบทวนบทบาทอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะ
ได้แก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน อาจจะทบทวนระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว 
การทบทวนการท างานก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมงานได้รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น            
และการพัฒนาทีมงานอย่างมีสติ วิธีการในการทบทวนการท างานมีหลายวิธี  ซึ่งแต่ละวิธีเหล่านี้        
จะเก่ียวข้องกับการได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ 
   วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล หรือของทีมงานโดยส่วนรวมส าหรับวิธีการที่ใช้กัน
มากม ี3 วิธี ดังนี้ 
   1) ทีมงานด าเนินการทบทวนปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
   2) การใช้ผู้สังเกตการณ์ 
   3) การใช้โทรทัศน์วงจรปิดหรือวีดีทัศน์ 
   สรุปได้ว่า การตรวจสอบผลงาน มีความส าคัญต่อองค์กรเพ่ือให้องค์กรบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าวงจร PDCA Cycle มาใช้ขับเคลื่อนส าหรับการปฏิบัติงาน
ของตน ดังนั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA Cycle ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
   1) P คือ การวางแผน (Plan) การท างาน ซึ่งเราต้องรู้ว่า เราจะให้ใครท า (Who)    
ท าอะไร (What) ท าที่ไหน (Where) ท าเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอย่างไร (How) ภายใต้
งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose) ปัญหา มันเริ่มต้นจากคน  
1 คน ไม่ได้มีงานเดียวทุก ๆ คน มีทั้งงานด่วน งานแทรก งานของหัวหน้า งานของเพื่อน สารพัดงานที่
มะรุมมะตุ้มกันเข้ามา และที่วุ่นวายมากขึ้นไปอีก ก็คือ หากองค์กรนั้นมีหลายนาย ซึ่งแต่ละนายก็สุดที่
จะเอาแต่ใจตัวเอง เอาใจไม่ถูก ดังนั้นคนท างานจึงเริ่มรวน ไม่รู้จะท างานไหนก่อน พอจะเริ่มท างาน
นั้น เอ้า ผู้ร่วมงานถูกดึงไปท าอย่างอ่ืน งาน รันต่อไม่ได้ พอท างานหนึ่งเสร็จ เอ้า เวลาไม่พอที่จะ
ท างานถัดไป ต้องปรับ How (ปรับวิธีการ) อีกแล้ว แต่การปรับ How แบบเหลือเวลาท างานน้อย ๆ 
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มักจะท าได้ยาก สุดท้ายทีมงานก็ต้องวกกลับมาปรึกษาหัวหน้าทีมอีกครั้ง ส าหรับปัญหาเหล่ านี้ หาก
จะแก้ ต้องท าให้ความผันผวนของการด าเนินตามแผนงานมีให้น้อยลง ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าทีม 
จ าเป็นต้อง Priority งานทุกๆ งาน ต้องก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไว้ชัดเจน แล้วจึง
ท าการวางแผนงาน (Plan) และหากต้องการให้ทีมงานปรับตัวได้เร็ว หัวหน้าทีมจะต้องสอน 
(Coaching) วิธีคิดให้กับทีมงานด้วย ในขณะเดียวกัน หัวหน้าทีมต้องปรับแผนงานเร็ว เพ่ือที่จะได้
น าพาทีมงาน ท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
   2) D คือ การลงมือท า (Do) ปัญหา มันเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนของหลายสิ่งหลาย
อย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผน จะบอกว่าให้ใครท า ให้ฝ่ายไหนท าบ้าง แต่ไม่ได้ระบุไปว่าใครเป็น
เจ้าภาพหลักท าให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ง่าย ยิ่งหากไม่ชอบขี้หน้ากันด้วยแล้ว งานยิ่งไม่เดินเลย            
หรือ ในตอนวางแผนบอกว่า จะต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ เท่านี้ แต่พอท าจริง ปริมาณไม่พอใช้ เพราะ
ตอนวางแผน มองว่างบประมาณไม่พอเลยตัดโน่น ตัดนี่จนความเป็นจริง เกิดความไม่เพียงพอต่อการ
ท างาน ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องท าในฐานะหัวหน้าทีมงานก็คือ การระมัดระวังในการน า
ทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง กับเรื่อง วิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยาก
ท างาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย 
รวมถึง ต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing)              
ให้ดีก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) 
   3) C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) ปัญหา มันเริ่มต้นจาก การตรวจสอบนั้นท า
ได้ง่าย แต่การน าข้อมูลที่ตรวจสอบไปใช้ ควบคุม การท างานของส่วนงานนั้น  ๆ มักเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า หรือ ไม่ได้น าไปใช้เลย และเมื่อเวลาผ่านไป พนักงานจะมองว่า การตรวจสอบของเขานั้น ไม่
เห็นมีความจ าเป็นต้องท าเลย ไม่นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ 
หัวหน้าทีมงาน จะต้องเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสังกัดทั้งหมด เพื่อ
จะได้ท าการ เป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) น าข้อมูล ไปใช้ในการควบคุม (Control) ให้ผลงาน
เป็นตามแผน และหัวหน้างานยังจ าเป็นต้องด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน 
อย่าง ต่อเนื่อง (Continue) สม่ าเสมอ เพื่อท าให้ทีมงาน เห็นถึงความส าคัญของงาน 
   4) A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act) ปัญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมา
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ และยิ่งงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พนักงานก็จะท า
เหมือนเดิม ซึ่งท าให้องค์กรไม่พัฒนา ดังนั้นแนวทางแก้ไข คือ กรณีที่ท างานไม่ได้เป้าหมาย หัวหน้า
ทีมงาน จะต้องท าการปรับแผนงาน (Adjust Plan) โดยเน้นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีที่
ท าได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ หัวหน้าทีมงาน จ าเป็นที่จะต้องท าการ สั่งการ (Command) ให้ทุกฝ่าย 
ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือที่องค์กรจะได้พัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุด (Action to improvement) 
   ด้านการพัฒนาตนเอง หมายถึง การผสมผสานความรู้ทักษะประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันของสมาชิก ดังนั้น ทักษะและความช านาญของสมาชิกแต่ละคนจึงมีความส าคัญ ทุกคนจึงต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องค้นหาและรวบรวมทักษะต่าง  ๆ ของแต่ละ
บุคคลและผลิตผลที่ดีกว่าในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของทีมจะมีมากขึ้น ถ้าหากทีมได้รับความ
สนใจต่อการพัฒนาทักษะของแต่ละคน เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรมักจะมองในเรื่องของทักษะ
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และความรู้ของแต่ละคนมีอยู่เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาบุคลกรองค์การมักจะมองในเรื่องของทักษะ            
และความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
   สรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ประสบการณ์ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการ ดังนี้ 
   1) ยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น คุณจ าเป็นจะต้องมี
ความต้องการอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือทางเดียวที่จะพาสิ่งที่คุณ
เป็นในทุกวันนี้ ไปสู่ตัวคุณท่ีคุณต้องการจะเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ชอบและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
เป็นแรงฉุดที่ท าให้คุณอยู่กับที่ พยายามเปิดใจ ยินดีและยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่คุณตัดสินใจท า 
คิดถึงความสุขและความส าเร็จที่คุณได้รับเสมือนหนึ่งว่า คุณสามารถพัฒนาตัวเองส าเร็จแล้ว 
   2) หยุดหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเมื่อเกิดปัญหาก่อนหน้านี้ บ่อยครั้งที่ผมมักจะโทษว่า
เป็นความผิดของคนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น เจ้านาย เพ่ือนร่วมงาน ลูกค้า จราจร 
หรือดินฟ้าอากาศหลังจากผมได้เรียนรู้หลักในการรับผิดชอบ 100 % เพ่ือชีวิตที่ดีกว่าท าให้พบว่าการ
กล่าวโทษหรือบ่นให้กับสิ่งต่าง ๆ นอกจากจะไม่ท าให้อะไรดีขึ้น แล้วยังท าให้ตัวเรามีความสุขน้อยลง
ด้วยเมื่อท าสิ่งใดแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ ยืดอกแล้วยอมรับเถอะครับ ว่าเป็นเพราะตัวของ
เราเอง ใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจะดีกว่า 
   3) ท าตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีการท าตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยให้เราพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งยิ่งช่วยท าให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นเราอาจเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เช่น การเป็นพี่ท่ีดีให้กับน้อง ๆ 
การเป็นโค้ชให้กับเด็ก ๆ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไม่ว่าคุณท าอะไร มันจะช่วยท าให้คุณ
รู้สึกว่ามีคนท่ีนับถือคุณอยู่ คอยดูคุณเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเขา 
   4) รู้จักการให้อภัยทุกคนรู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่เป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยกับคนที่ท าให้
เราเสียใจหรือผิดหวัง แต่หากคุณสังเกตดูตัวเอง ความโกรธที่คุณมี เหมือนกับการก าถ่านร้อน ๆ ที่คุณ
พร้อมจะโยนใส่คนอ่ืน แต่คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเองที่ถูกเผาอยู่คนเดียวคิดซ๊ะว่าคนเราท า
ผิดพลาดกันได้ เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัยแล้วคุณจะพบว่าตัวเราเองที่รู้สึกมีความสุขที่สุด 
   5) รู้จักการรับฟังที่ดีผู้คนในทุกวันนี้รีบเร่ง ยุ่งอยู่ตลอดเวลา ในการท างาน ครอบครัว 
และใช้ชีวิต ไม่มีเวลาฟังในสิ่งที่ส าคัญจนกระทั่งเราพลาดโอกาสส าคัญและความสุขในชีวิตไปอีกหลาย
อย่างท าชีวิตของเราให้ช้าลงบ้าง เลือกใส่ใจและรับฟัง แล้วคุณจะพบความต้องการและโอกาสอีก
มากมายที่ยังไม่มีใครได้ยิน 
   6) เรียนรู้ที่จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้อ่ืนสร้างนิสัยให้ตัวเอง คิดดี พูดดี และหาโอกาสสร้าง
รอยยิ้มให้กับคนที่เรารัก และคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ช่วยเพ่ิมความสุขในแต่และวันให้กับคนอ่ืนแล้ว
คุณจะพบว่าตัวคุณเองจะรู้สึกถึงความสุขนั้นมากกว่าใคร ๆ 
   ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม  หมายถึง การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม 
โดยมีความเข้าใจและยอมรับ ตลอดจนช่วยเหลือระหว่างกลุ่มโดยปราศจากการแข่งขัน  ถ้าขาด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มหรือภายในกลุ่มแล้ว  ก็ย่อมเป็นอุปสรรคได้เช่นเดียวกัน  ถ้าหาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นไปอย่างดีแล้วการท างานของกลุ่มก็จะราบรื่นและเป็นไปอย่าง
สร้างสรรค์ มีการสนับสนุนเกื้อกูลกันและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปได้  แต่ถ้า
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กลุ่มไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วการแข่งขันชิงดีกัน การขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งก็จะ
แพร่กระจายออกไป 
   สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างทีม เป็นปัจจัยส าคัญในการอยู่ร่วมกันในการ
ท างานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมถึือว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของสมาชิกภายในทีม หากต้องการให้ทีมนั้นแข็งแกร่งและมั่นคงต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกภายในทีมเพราะจะช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น ท า
ให้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยที่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกจะประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาที่สมาชิกจะท าความรู้จักและคุ้นเคยกัน โดยให้
สมาชิกทั้งหมดมาประชุมกันแล้วให้แนะน าตัวและตอบค าถามเกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งจะท าให้สมาชิกทีมได้
รู้จักคุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่น ตลอดจนเริ่มต้นที่จะติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจ
ระหว่างกัน   
   2) ให้เวลาสมาชิกในการสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการและจุดมุ่งหมายและรับรู้
ความรู้สึกซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจเห็นใจและบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีซึ่ง
จะส่งผลให้ทีมงานมีพ้ืนฐานทางจิตใจร่วมกัน 
   3) การสื่อสารเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทีมโดยสมาชิกร่วมกันท าความเข้าใจใน
พัฒนาการของทีม ตั้งแต่การก่อตัวสร้างปฎิสัมพันธ์และการแยกย้ายท าให้สมาชิกต่างมีความเข้าใจ
ร่วมกันเรื่องการท างานเป็นทีม เพ่ือจะได้วางแผนในการท างานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน              
ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพของทีมงาน 
   4) สร้างเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันในการท างานเป็นทีมโดยจะช่วยลดความเครียด
ในงานหรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น และจะท าให้สมาชิกในทีมมีความพอใจในการท างานมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย 
   5) ให้เวลาในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้แน่ใจว่าสมาชิกของทีมจะมี
วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การตัดสินใจและการท างานมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็น
เอกภาพไม่ใช่แต่ละคนต่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน โดยไม่ทรายความต้องการและแผนงานของทีม 
   6) จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางเวลาของทีม และระยะเวลาส าหรับงานที่ไม่จ าเป็น พร้อม ๆ กับเพ่ิมเวลาให้กับปัญหาที่ต้องการ
ความใส่ใจเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องมีการติดตาม ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญของงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานของทีมบรรลุเป้าหมายในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างและพัฒนา
ทีมงาน 
   ด้านบทบาทที่สมดุล หมายถึง การผสมผสานความแตกต่างของความสามารถโดยใช้
ความแตกต่างของบุคลิกภาพและวิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์การที่จะท าในสิ่งที่
กล่าวมานี้ได้ต้องอาศัยความกลมกลืน และบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงานการสร้างทีมงานที่ดี
จะต้องเริ่มจากการคัดเลือกที่ดี ซึ่งคล้ายพ่อครัวที่จะเลือกชนิดของเครื่องปรุงปรุงอาหารจะต้องมั่นใจ
ในคุณภาพและปริมาณ ดังนั้น ผู้บริหารที่จะสร้างทีมงานจะต้องหาจุดสมดุลสูงสุดของทักษะ              
และความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม  
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   สรุปได้ว่า บทบาทที่สมดุล ผู้น าที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีความสมดุลในบทบาทต่าง ๆ 
ดังนี้ 
   1) ผู้น า (Leader) ทีมงานทุกคณะต้องมีผู้น าและสมาชิกที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้
บทบาทของผู้น าแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ งานของผู้น าก็คือการตั้งทีมงาน ตั้งวัตถุประสงค์
วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน เรียกประชุมและมอบหมาย โครงสร้างการท างาน บทบาทที่ส าคัญ
ที่สุดของผู้น าคือ พยายามน าสิ่งที่ดีท่ีสุดของสมาชิกในทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   2) ผู้ท้าทาย (Challenger) จะต้องเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์ของตนเองต้องคอย
กระตุ้นให้ทีมตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าทีมงานนั้นจะด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ผู้ท้าทายจะต้องสร้าง
บทบาทให้ทีมงานยอมรับในสิ่งก าลังกระท า ดังนั้น เขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความคิดเหล่านั้นเป็นจริงได้ 
ถ้าทีมงานเป็นผู้ท้าทายก็เหมือนกับทีมงานขาดแรงกระตุ้นขาดคนที่จะทบทวน  และคอยเตือนว่า
ทีมงานก าลังท าอะไรและอย่างไร 
   3) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในยุคปัจจุบันนี้อยู่บนโลกของการขยายตัวของความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในการสร้างทีมงานจึงเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขา  ซึ่งบทบาท
พ้ืนฐานของผู้เชี่ยวชาญก็คือให้ค าแนะน าเฉพาะเรื่อง เฉพาะอย่าง งานบางอย่างอยู่นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถของทีมงานจึงต้องอาศัย “ความรอบรู้ของผู้เชี่ยวชาญ” แสดงทักษะทางอาชีพ
เพ่ือขจัดปัญหาในการท างานเป็นทีม ผู้เชี่ยวชาญมานี้อาจเป็นนักบัญชี วิศวกร ที่ปรึกษาทางด้าน
การตลาด นักฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคคล นักวางแผน ผู้ประสานงานพิเศษ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่น ๆ ที่ต้องคอยแนะน าเพ่ือให้การท างานบรรลุจุดหมาย 
   4) นักการทูต (Ambassador) ในทีมงาน นักการทูตก็คือบุคคลที่ต้องการออกไป
สัมผัสกับบุคคลภายนอกองค์กร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ไมตรีและส่งเสริมสนับสนุนให้ท างานประสบ
ผลส าเร็จ บุคคลประเภทนี้ต้องมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร  เป็นนักประชาสัมพันธ์ เป็นนักการขาย           
และเสมือนผู้สร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่เราต้องการรู้จัก ที่จะน าประโยชน์มาให้ทีมงาน 
   5) ผู้พิพากษา (Judge) ท าหน้าที่คล้ายผู้พิพากษาในศาล ต้องคอยรับฟังตอบค าถาม
และชี้แนะให้ทีมงานพิจารณาไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจ  คุณลักษณะของผู้พิพากษาในที่นี้จะ
หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง แต่เป็นคุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดที่ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม 
อันจะน าไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยสรุปก็คือต้องแสดงบทบาทเหมือนกับผู้พิพากษาในศาลที่
จะต้องค้นหาความจริงมีเหตุผล พินิจพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ตรวจสอบความสมดุลและค้นหาความ
ยุติธรรมให้ได ้
   6) นักนวัตกรรม (Innovator) เป็นพวกที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ คอยเสนอความ
คิดเห็นใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องตระหนักว่าการท างานทุกอย่างจะต้องมีแนวคิดและวิธีการใหม่  ๆ อยู่
ตลอดเวลา พวกนักนวัตกรรมจะเป็นผู้สร้างความมั่นใจว่าความคิดใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติให้เป็นความ
จริงได้ โดยน าความคิดไปทดลองปฏิบัติค้นยุทธวิธีในการด าเนินงานให้เหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็
ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในการท างานด้วย 
   7) นักการต่างประเทศ (Diplomat) หรือเรียกว่า นักเจรจาจะท าหน้าที่แก้ปัญหา
ทางการเจรจาต่อรองภายในทีมงาน ซึ่งคุณลักษณะโดยทั่วไปของนักการต่างประเทศจะต้องเป็นผู้มี
อิทธิพลสูงภายในทีม และเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี โดยจะต้องสร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก
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ทีมงานสร้าง ความมั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกแก้ไขจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคน เป็นผู้ก่อให้เกิด
ความประนีประนอม ซึ่งจะต้องใช้ศิลปะของความเป็นไปได้สูง การหาทางออกท่ามกลางปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนและเวลาอันจ ากัด จึงต้องอาศัยนักเจรจาเพื่อน าทีมงานฝ่าอันตรายออกไปให้ได้ 
   8) ผู้คล้อยตาม (Conformer) เป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือในทุก ๆ ทาง พวกนี้จะ
คอยช่วยเหลือประสานงาน และช่วยให้ผู้อื่นในทีมงานโล่งใจ แต่ไม่ได้หมายความว่า พวกคล้อยตามจะ
เป็นพวกท้าทายผู้บริหารหรือยุให้แตกแยก แต่เป็นพวกที่ใช้เวลาและทักษะในทางให้เกิดผลดีโดยการ
หาสิ่งที่ดีของพวกท่ีขัดแย้งในทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทีมงาน 
   9) ผู้ผลักดันผลผลิต (Output Pusher) พวกนี้คือพวกที่ประสบความส าเร็จจาก
แรงจูงใจในตัวเองสูง เป็นบุคคลเป้าหมายของทีมงานที่คอยเตือนทุกคนเกี่ยวกับระยะเวลาและความ
ต้องการสัมฤทธิ์ของงาน บทบาทของพวกนี้จะเป็นนักไล่ล่าหาความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้คอยท า
ให้ทีมงานแน่ใจว่า งานก าลังมุ่งตรงไปตามเป้าหมาย ท าให้ต้องใช้ทักษะความผูกพันกับงานสูงมากและ
กระตุ้นให้ทุกคนมั่นใจในผลงานที่ร่วมกันท า คุณลักษณะของพวกนี้จึงเป็นคนไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนปรน
เท่าใดนักในทัศนะของลูกทีมและค่อนข้างจะใช้กลวิธีแข็งกร้าวในการท างาน 
   10) ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Controller) จะเป็นผู้คอยตรวจสอบ “การมุ่งไปสู่
ผลผลิต” ของพวกผู้ผลักดันผลผลิต พวกนี้จะเป็นบุคคลที่คอยกระตุ้นให้ทีมงานเกิดความพยายามให้
ผลผลิตมีมาตรฐานสูง จึงจัดเป็นพวกหวังดีในทีมงานเน้นคุณภาพในทุกเรื่อง 
   11) ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นพวกท่ีท าให้ทีมงานสบายใจและสร้างขวัญก าลังใจ
ในทีมงาน คุณลักษณะเช่นนี้เป็นการมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีมงานเป็นพวกท่ีพยายามสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ให้ทีมงานเกิดความสุขและความพอใจในโลกของการท างานผู้สนับสนุนจะท าหน้าที่
แก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลในกลุ่มโดยใช้วิธีสืบเสาะหาต้นเหตุแห่งปัญหา  คอยให้ความสนับสนุน
และส่งเสริมหรือคอยช่วยเหลือในการพัฒนางาน 
   12) ผู้ทบทวน (Reviewer) เป็นพวกที่คอยสังเกตการณ์ว่า การท างานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ คุณลักษณะของผู้ทบทวนคือ ผู้ดูแลการท างานว่าจะดีหรือไม่อย่างไรใน
อนาคตโดยการมองย้อนกลับไปดูอดีต  
   ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี หมายถึง กระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงาน
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การสื่อสารที่ดีเปรียบเสมือนน้ าหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักร บางที
คนเรามักพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า ในทุก ๆ องค์การว่า “การสื่อสารของเราแย่” หากถามถึงกลุ่มปฏิบัติจะ
ได้รับค าตอบเหมือน ๆ กันว่าการสื่อสารในองค์กรของเราต้องมีการปรับปรุง สิ่งดังกล่าวไม่ใช่เรื่อง
ประหลาดเลย ถ้าเราพิจารณาความซับซ้อนของรูปแบบการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การทุกประเภท 
   สรุปได้ว่า การติดต่อสื่อสารที่ดี ส่งผลต่อการด าเนินงานท าให้เกิดประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผลในการด าเนินงาน มีหลักเกณฑ์การติดต่อสื่อสารด้วยเสียงหรือการพูด ดังนี้ 
   หลักเกณฑ์การพูดที่ดี 
   1) ผู้พูดควรสร้างบรรยากาศในการพูด โดยยกตัวอย่างประกอบการพูด เพ่ือสร้าง
ความสนใจ 
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   2) หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจนมากเกินไป หรือต าหนิผู้ฟัง สถานที่หรือกล่าวถึงบุคคลอ่ืน 
   3) ไม่ควรแสดงอารมณ์โกรธ หรือไม่พอใจผู้ฟังโดยเด็ดขาด 
   4) ใช้ภาษาง่าย ๆ แต่สุภาพ 
   5) ควรมีอารมณ์ขันขณะพูด 
   หลักเกณฑ์การฟังที่ดี 
   1)  ขณะฟังต้องฟังอย่างตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาส าคัญให้ได้ 
   2) ต้องรู้จักสังเกตอากัปกิริยาท่าทาง ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พูด 
   จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏีทีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมจากหลาย ๆ               
ทฤษฏี แนวคิดของ วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) กล่าวถึงแนวคิดประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 
2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือ            
และการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม  
7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้าน
บทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  การท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ดังกล่าวมี
แนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา น าไปใช้กับงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทาง
วิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
   วนิดา ภูภักดี (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหาร
และครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจและด้านการสื่อสารแบบ
เปิด อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการท างาน และด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมายตามล าดับการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกือบทุกด้านยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกัน 
   กุณฑรี  พิกุลแกม (2551) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาส่งผลต่อ
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คุณภาพผู้เรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  
เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 
   ปภาภรณ์  สงวนแก้ว (2551) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของ
พนักงาน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานบริษัทมีประสิทธิภาพใน
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านความสัมพันธ์ของทีมงาน 3.77 ด้านสภาวะการเป็นผู้น าทีมงาน 3.77 ด้าน
ลักษณะการท างาน 3.74 และด้านความขัดแย้งในการท างาน 3.90 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกัน 
   ชุลี รุ่งพานิช (2552) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 และเขต 2 พบว่า 1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษาและด้านความส าเร็จของการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 2 ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับ         
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปมาตรฐาน (Beta) จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยทักษะด้านการศึกษา           
และการจัดการเรียนรู้ (Beta = 0.332) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการรู้จักวางแผน (Beta = 0.257) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความกระตือรือร้น (Beta = 0.163) ทักษะด้านมโนภาพ (Beta = 0.137)    
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง (Beta = 0.118)สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร้อยละ 79 โดยมีสมการ
พยากรณ์ ดังนี้  Y’= 0.204 + 0.313(X9) + 0.239(X3) + 0.139(X2) + 0.127(X11) + 0.113(X5) 
   วิญญู ปัสสาโก (2553) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า 1) การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
การพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น การนิเทศการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) ผู้บริหารและครูที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูที่มีอายุและต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
3) ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลไม่แตกต่างกัน 4 ) ผู้บริหารและครูจาก
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  
ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศ
การเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน และ 5) ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์คุณภาพการศึกษา บรบือ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
เขต 1 ดังนี้ โรงเรียนควรจัดอบรมแก่ครูให้เข้าใจงานด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ควรจัดครู
เข้าสอนตามความถนัด หรือ ตามวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา ควรท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ที่มี
หน้าที่นิเทศกับครูที่รับการนิเทศการวัดและประเมินผล ควรจัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยสร้างแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานส าหรับการวัดและประเมินผล 
   โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษา และการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ตามล าดับ 2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพ
โดยทั่วไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามล าดับ และ              
3) การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   สัมมนา สีหมุ่ย (2553) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การศึกษาลักษณะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละด้านท าให้ทราบถึงระดับประสิทธิภาพของการท างานเป็นทีม  ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่ พบว่าด้านการตัดสินใจร่วมกัน มีประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการกระจายความเป็นผู้น า มีประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับที่สอง ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมอยู่ ในระดับมากเป็นอันดับที่สาม  ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่มี
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ ในระดับมากเป็นอันดับที่สี่ และด้านการก าหนดภารกิจ            
และเป้าหมายของทีมงานมีประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้าย  
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน สรุปได้ว่ามีระดับประสิทธิภาพการท างานเป็น
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ทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน ามาวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
   สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อ าภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า            
1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเบตง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  2. ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จ าแนก 
ตามเพ ศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ การทางาน พบว่าครูผู้สอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การทางาน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบ ริหารงานวิชาการของผู้บริหารไม่
แตกต่างกัน แต่ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
แตกต่างกัน 
  2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   ดาเวนพอร์ท (Davenport, 1984 อ้างถึงใน ชุตินันท์ พ่ัวนะคุณมี, 2549) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริหารที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการ พบว่า พฤติกรรมการเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมของผู้บริหาร ซึ่งอดคล้องกับงานวิจัยของ เลวิส และการวิจัยของ
ดาเวนพอร์ท ยังพบว่า งานในความรับผิดชอบที่ช่วยให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จมาจากโปรแกรม
ทางวิชาการที่จัดให้มีข้ึนในโรงเรียน และการเป็นผู้น าทางวิชาการนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนและมีส่วน
สัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะของบุคคล 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา สรุปได้ว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการทั้งนี้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้รับนโยบาย                
และมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ผู้วิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของครใูนโรงเรียนประถมศึกษา  



บทที ่3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
  การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ การท างาน           
เป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา มีหัวข้อต่อไปนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  3.1.1 ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา               
จ านวน 188 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กจ านวน 91 โรงเรียน จ านวน 370 คน                
ขนาดกลาง จ านวน 85 โรงเรียน จ านวน 838 คน และขนาดใหญ่+ใหญ่พิเศษ  จ านวน 34 โรงเรียน                 
จ านวน 429 คน รวมทั้งสิ้น 1,637 คน  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา              
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ของยามาเน่ (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 322 คน 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
 

   สูตร        n      =  2N(e)1
N


 

 
   เมื่อ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่พอดี 
    N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
    e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด (ส าหรับ
การศึกษานี้ก าหนด = 0.05) 
 

    n       = 2)2,057(0.051
1,637


 

    n = 
5.0925
1,637  

    n = 321.45 คน 
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ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกรประถมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง ประถมศึกษำ 

ครู ครู 
ขนาดเล็ก 370 73 
ขนาดกลาง 838 165 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 429 84 

รวม 1,637 322 
 
ที่มำ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 
2003) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากร         
และตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 
บุคลากรครูและผู้ปกครอง  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ วู๊ดค็อก 
และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และ
เป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 4) ด้าน
ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่
เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 
10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11) ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
  โดยมีระดับ 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4   หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2   หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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3.3 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  การสร้างเครื่องมอในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิภาพ 
การท างานเป็นทีม เพ่ือน ามาสร้างและพัฒนาเป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
  3.3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและก าหนดขอบเขตของเนื้อหาจะสร้างแบบสอบถาม
รวมทั้งสัดส่วนจ านวนข้อค าถามในแต่ละด้าน ซึ่งขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของ แมคอีแวน (McEwan, 2003) ได้กล่าวถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ต้ังความ
คาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ ซึ่งเจตคต ิ        
ในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง และประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ  
วู๊ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อ
กัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 6) ด้าน
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11) ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
  3.3.3 สร้างแบบสอบถามที่ก าหนดในข้อ 2 แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ขอความเห็น
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องเหมาะสม ให้ครอบคลุมตามกรอบของเนื้อหา
และการใช้ภาษาแล้วน ามาปรับปรุงให้ถูกต้อง 
  3.3.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความ
เที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ
ยุทธศาสตร์ของ ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ 
   -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ และเลือกข้อที่มี

ค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญได้ความเที่ยงตรง ค่าระหว่าง 0.67-1.00 

  3.3.5 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการหรือ
ผู้ท าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 
 
 
 
 



55 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ภายหลังจากปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 
  3.4.1 ขอหนังสือจากตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ถึงผูอ านวยการโรงเรียนที่ เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขออนุญาตใชแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลใน โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 
  3.4.2 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการของแมคอีแวน (McEwan, 
2003) ไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  4) สื่อสารวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 
และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม แนวคิดของ วู๊ดค็อก           
และฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994) มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน           
และเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกั น              
4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ  6) ด้าน
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนาตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
  ซึ่งแต่ละข้อค าถามมีให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
แนวคิดของ เบส (Best, 1978 อ้างถึงใน อนุรักษ์  มีเพียร, 2551) ซึ่งแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
  4.50-5.00 หมายถึง  ความเห็นด้วยมากที่สุด 
  3.50-4.49 หมายถึง ความเห็นด้วยมาก 
  2.50-3.49 หมายถึง ความเห็นด้วยปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง ความเห็นด้วยน้อย 
  1.00-1.49 หมายถึง ความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  
  การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน หรือบางครั้งเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Simple Correlation) โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปร อันตรภาคถึงมาตรา
อัตราส่วน  โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็นตัวแปร  x  
และ Y โดยค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) จะมีคุณสมบัติ ดังนี้  
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   โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1  ≤  r  ≤  +1 ความหมายของค่า r คือ 
   1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
   2) ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
   3) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์มาก 
   4) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและ
มีความสัมพันธ์มาก 
   5) ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
   6) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
   การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ก าหนดไว้  ดังนี้ (Hinkle D. E., 
1998 อ้างถึงใน ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) 
   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 
   0.91-1.00 สูงมาก 
   0.71-0.90 สูง 
   0.51-0.70 ปานกลาง 
   0.31-0.50 ต่ า 
   0.00-0.30   ต่ ามาก 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  3.6.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ ใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.6.2 สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
  4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  X  แทน ค่าเฉลี่ย 
  % แทน อัตราร้อยละ 
  S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  n แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างครู 
  Sig.  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติในการวิจัย 
  rxy หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
  *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  **  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะหค์วามเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
n = 322 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 3.39 0.60 ปานกลาง 
2. ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3.45 0.64 ปานกลาง 
3. ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.50 0.57 มาก 
4. ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 3.59 0.54 มาก 
5. ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 3.59 0.52 มาก 
6. ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 3.55 0.54 มาก 
7. ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากร

ครูและผู้ปกครอง 
3.67 0.53 

มาก 
รวม 3.53 0.48 มาก 
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  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา             
ตามรายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง                
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.67, S.D. = 0.53) รองลงมาด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน    
และด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ( X = 3.59, S.D. = 0.54, 0.52) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ( X = 3.39, S.D. = 0.60)    
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถ 

น ามาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.31 0.76 ปานกลาง 

2. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 3.33 0.74 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารสร้างแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณในการด าเนินงาน 3.40 0.73 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารมีการวางระบบติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ด าเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 3.43 0.81 ปานกลาง 

5. ผู้บริหารมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานเป็นชั้นเป็น
ตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ การก าหนดตัวบ่งชี้ 3.46 0.81 ปานกลาง 

6. ผู้บริหารมีการตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา
รวมถึงมีการประชาพิจารณ์การน ามาตรฐานการศึกษามา
เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  3.43 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.60 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ในภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.39, S.D. = 0.60)  และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานเป็นชั้นเป็นตอน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ การก าหนดตัวบ่งชี้ ( X = 3.46, S.D. = 0.81) รองลงมา 
ผู้บริหารมีการวางระบบติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
และผู้บริหารมีการตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษารวมถึงมีการประชาพิจารณ์การน า
มาตรฐานการศึกษามาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ( X = 3.43, S.D. = 0.81, 
0.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถ น า
มาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X = 3.31, S.D. = 0.76)  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
 

ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนา ปรับปรุง 

ระบบโปรแกรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน 3.45 0.79 ปานกลาง 

2. ผู้บริหารมีส่วนร่วมการส่งเสริมการน าโปรแกรมมาใช้ใน
การเรียนการสอนเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 3.33 0.82 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีมในการวาง
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ รว่มกัน 3.41 0.78 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารได้มีการด าเนินงานโดยก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนร่วมกันมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะไปทิศทางใดให้
บรรลุภารกิจนั้น ๆ 3.50 0.80 มาก 

5. ผู้บริหารมีความทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้งานได้บรรลุ
เป้าหมาย 3.58 0.77 มาก 

รวม 3.45 0.64 ปานกลาง 
  
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.45, 
S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีความทุ่มเทใน
การท างานเพ่ือให้งานได้บรรลุเป้าหมาย (X = 3.58, S.D. = 0.77) รองลงมา ผู้บริหารได้มีการด าเนินงาน
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โดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันมุ่งมั่นในเป้าหมายที่จะไปทิศทางใดให้บรรลุภารกิจนั้น  ๆ             
( X = 3.50, S.D. = 0.80) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีส่วนร่วมการส่งเสริมการน า
โปรแกรมมาใช้ในการเรียนการสอนเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ( X = 3.33, S.D. = 0.82)    
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสร้างวัฒนธรรม          

และบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารก าหนดความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนตามมาตรฐานที่ชัดเจน 3.75 0.78 มาก 
2. ผู้บริหารจัดท าระบบเวลาการเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.40 0.77 ปานกลาง 
3. ผู้บริหารได้มีการก ากับติดตามเวลาการใช้ห้องเรียน

อย่างมีประสิทธิผล 3.50 0.72 มาก 
4. ผู้บริหารก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรม

ได้อย่างเป็นขั้นตอน 3.45 0.72 ปานกลาง 
5. ผู้บริหารได้จัดสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจกระตุ้น

การเรียนรู้ สถานที่ บรรยากาศท่ีส าหรับการเรียนรู้เป็น
กลุ่มร่วมกัน 3.49 0.74 ปานกลาง 

6. ผู้บริหารสร้างระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้ท าให้ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลายเกิดการกระตุ้นของสมอง  3.48 0.78 ปานกลาง 

7. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ 3.44 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.57 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50, S.D. = 0.57) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารก าหนดความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาม
มาตรฐานที่ชัดเจน ( X = 3.75, S.D. = 0.78)  รองลงมา ผู้บริหารได้มีการก ากับติดตามเวลาการใช้
ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล ( X = 3.50, S.D. = 0.72)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารจัดท า
ระบบเวลาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ( X = 3.40, S.D. = 0.77)    
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์            
และพันธกิจของโรงเรียน 

 

ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนการ

ด าเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น 3.72 0.73 มาก 
2. ผู้บริหารได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจของ

โรงเรียนหลากหลายช่องทาง 3.65 0.73 มาก 
3. ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน การปรับปรุงเป้าหมาย การก าหนด สนับสนุน น า
กิจกรรมมาจัดการเรียน การสอน รวมถึงการสื่อสาร
ค่านิยมและการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนไปปฏิบัติ 3.51 0.76 มาก 

4. ผู้บริหารมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครอง
เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานของโรงเรียน  3.50 0.72 มาก 

5. ผู้บริหารได้น าผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ทบทวนพันธกิจของ
โรงเรียน และพัฒนาปรับปรุงต่อไป 3.50 0.76 มาก 

6. ผู้บริหารมีการด าเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ของโรงเรียน 3.60 0.77 มาก 

7. ผู้บริหารได้น ากิจกรรมในการเรียนรู้ไปให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.66 0.73 มาก 

รวม 3.59 0.54 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.59, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
มีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนการด าเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น ( X = 3.72, S.D. = 0.73) รองลงมา 
ผู้บริหารได้น ากิจกรรมในการเรียนรู้ไปให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
( X = 3.66, S.D. = 0.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานของโรงเรียนและผู้บริหารได้น าผลการด าเนินงานมา
ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ทบทวนพันธกิจของโรงเรียน และพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป ( X = 3.50, S.D. = 0.72, 0.76)    
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อ
บุคลากรและตนเอง 

 

ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการช่วยครูก าหนดเป้าหมาย

เชื่อมโยงการก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 3.62 0.70 มาก 

2. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายเกี่ยวโยงกับการปรับปรุง 
การสอนการสังเกตการสอนในทุกห้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 3.46 0.71 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารได้ร่วมวางแผนสังเกตการณ์ในห้องเรียน การ
สัมมนากลุ่มหลังการสังเกตการณ์ในห้องเรียนเน้นการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 3.49 0.71 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและให้
ข้อเสนอแนะเป้าหมายทางวิชาชีพ  3.66 0.70 มาก 

5. ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 3.69 0.75 มาก 

รวม 3.59 0.52 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.59, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร
ได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ( X = 3.69, S.D. = 0.75) รองลงมา ผู้บริหารจัดท า
ระบบการติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเป้าหมายทางวิชาชีพ ( X = 3.66, S.D. = 0.70)   
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายเกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอนการสังเกต
การสอนในทุกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ( X = 3.46, S.D. = 0.71) 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้
เป็นผู้น า 

 

ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการต่าง ๆ  

รวมถึงงานบริหาร งานวิชาชีพให้กับครูตลอดเวลา 
เพ่ือให้ครูได้น าประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงาน และการตัดสินใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 3.68 0.67 มาก 

2. ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการสอน
งาน การเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร 3.43 0.76 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารส่งเสริมงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรให้
ครูได้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาชีพ 3.47 0.77 ปานกลาง 

4. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูในการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ให้มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏี และวิธีการบริหารงานตามโครงสร้างของ
สถานศึกษา 3.54 0.70 มาก 

5. ผู้บริหารมีการวางระบบ กระบวนการในการสร้างความ
รอบรู้วิชาการและวิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม 3.62 0.70 มาก 

รวม 3.55 0.54 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
( X = 3.55, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารได้
จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการต่าง ๆ รวมถึงงานบริหาร งานวิชาชีพให้กับครูตลอดเวลา 
เพ่ือให้ครูได้น าประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ( X = 3.68, S.D. = 0.67) รองลงมา ผู้บริหารมีการวางระบบ กระบวนการในการ
สร้างความรอบรู้วิชาการและวิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม ( X = 3.62, S.D. = 0.70) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร ( X = 3.43, S.D. = 0.76)    
 
 



64 
 

ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่ง               
เจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 

 
ด้านพัฒนาและคงไว้ซ่ึงเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 

บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียน

เกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน 3.73 0.68 มาก 
2. ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการ

เคารพนับถือความแตกต่างระหว่าง ความคิดเห็นในกลุ่ม
สมาชิกทีมงาน 3.67 0.69 มาก 

3. ผู้บริหารแสดงความยินดีและการยอมรับในความส าเร็จ
ของครูในการปฏิบัติงาน 3.65 0.73 มาก 

4. ผู้บริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อ
ความวิตกกังวลของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม 3.59 0.71 มาก 

5. ผู้บริหารได้มีการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู 
ผู้ปกครองและปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม 3.73 0.74 มาก 

รวม 3.67 0.53 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้น าทางวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและ
ผู้ปกครอง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.67, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับชีวิต
ในโรงเรียนและผู้บริหารได้มีการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู ผู้ปกครองและปัญหาของนักเรียนอย่าง
เปิดเผยและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ( X = 3.73, S.D. = 0.68, 0.74)  
รองลงมา ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการเคารพนับถือความแตกต่างระหว่าง 
ความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกทีมงาน ( X = 3.67, S.D. = 0.69) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความวิตกกังวลของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม 
( X = 3.59, S.D. = 0.71)    
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวมและรายด้าน 
 

ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน   3.94 0.56 มาก 
2. ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า   3.88 0.52 มาก 
3. ด้านการสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน 4.10 0.59 มาก 
4. ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง   3.96 0.53 มาก 
5. ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ    3.94 0.55 มาก 
6. ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 4.03 0.51 มาก 
7. ด้านการตรวจสอบผลงาน 4.06 0.53 มาก 
8. ด้านการพัฒนาตนเอง   3.94 0.55 มาก 
9. ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 4.02 0.51 มาก 
10. ด้านบทบาทที่สมดุล 4.02 0.50 มาก 
11. ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 4.09 0.53 มาก 

รวม 4.00 0.43 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา             
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00, S.D. = 0.43) 
และเม่ือพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน 
( X = 4.10, S.D. = 0.59) รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ( X = 4.09, S.D. = 0.53) ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 

 

ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้

อย่างชัดเจน  3.94 0.78 มาก 
2. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม            

ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
และประสิทธิผล  3.82 0.67 มาก 

3. ปฏิบัติงานตามนโยบายในการด าเนินการอย่างชัดเจน 3.86 0.68 มาก 
4. ปฏิบัติเป็นระบบประชาธิปไตยเกิดการจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม 3.92 0.77 มาก 
5. ปฏิบัติงานตามทิศทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร (SWOT Analysis) ด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 4.17 0.81 มาก 

รวม 3.94 0.56 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมาย
ร่วมกันในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.94, S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติงานตามทิศทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (X = 4.17, 
S.D. = 0.81) รองลงมา ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ( X = 3.94, 
S.D. = 0.78) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X = 3.82, S.D. = 0.67)   
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านการเปิดเผย
และเผชิญหน้า 

 

ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีกระบวนการในการแสดงทัศน์วิจารณ์ความเห็น

เสนอแนะข้อแตกต่างในการปฏิบัติงาน 3.85 0.63 มาก 
2. มีการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหา 3.72 0.69 มาก 
3. มีการจัดประชุมทีมงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

ตรงไปตรงมา 3.79 0.70 มาก 
4. มีการร่วมกันท างานอย่างเปิดเผยและกล้า

เผชิญหน้ากับปัญหารวมถึงการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลย้อนกลับเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่ง 3.91 0.73 มาก 

5. มีการเพิ่มความรู้แห่งตนเป็นการช่วยให้ทีมงานรู้จัก
ตนเองรู้จักเพ่ือนมากข้ึน 4.10 0.75 มาก 

รวม 3.88 0.52 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.88, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการเพ่ิมความรู้แห่งตนเป็นการช่วยให้ทีมงานรู้จักตนเองรู้จักเพ่ือนมากขึ้น (X = 4.10, S.D. = 0.75) 
รองลงมา มีการร่วมกันท างานอย่างเปิดเผยและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหารวมถึงการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลย้อนกลับเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่ง ( X = 3.91, S.D. = 0.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ                  
มีการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหา ( X = 3.72, S.D. = 0.69)   
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านการสนับสนุน
และไว้วางใจต่อกัน 

 

ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การท างานของทีมงานได้รับการสนับสนุนและความ

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4.13 0.77 มาก 
2. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน  ยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็น
กลาง  4.26 0.80 มาก 

3. เป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านแสดงผลงานให้เป็นที่
ยอมรับผู้ร่วมงาน 3.97 0.65 มาก 

4. ประพฤติเป็นแม่แบบที่ดีในการท างาน รักษาค าพูด
ให้ความเชื่อมั่นต่อทีมงาน 4.02 0.71 มาก 

รวม 4.10 0.59 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก  ( X = 4.10, S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์  ความ
เป็นกลาง ( X = 4.26, S.D. = 0.80) รองลงมา การท างานของทีมงานได้รับการสนับสนุนและความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน( X = 4.13, S.D. = 0.77) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีเป็นผู้ช านาญการ
เฉพาะด้านแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับผู้ร่วมงาน ( X = 3.97, S.D. = 0.65)  
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านความร่วมมือ
และการใช้ความขัดแย้ง 

 

ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ทีมงานร่วมมือการท างานพร้อมแบ่งปันทักษะใน

การท างาน 4.02 0.76 มาก 
2. ทีมงานท างานอย่างเต็มความสามารถในอันที่จะ

เกิดความร่วมมือ 4.08 0.72 มาก 
3. สมาชิกพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกันและมีข้อผูกพัน

ข่าวสารข้อมูลจะถูกแบ่งปันกันมากกว่าการปิดบัง 4.08 0.68 มาก 
4. ทีมงานยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งซ่ึงกันและกัน             

และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ก็จะถูกน ามาใช้โดยกระบวนการของทีม 4.01 0.73 มาก 

5. ทีมงานมีการบริหารความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในทางสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา หาข้อยุติ
ความขัดแย้งภายในทีมงานได้อย่างสันติ 3.62 0.66 มาก 

รวม 3.96 0.63 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง           
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทีมงานท างานอย่างเต็มความสามารถในอันที่จะเกิดความร่วมมือและสมาชิกพร้อม
ที่จะเกี่ยวข้องกันและมีข้อผูกพันข่าวสารข้อมูลจะถูกแบ่งปันกันมากกว่าการปิดบัง (X = 4.08, S.D. = 0.72, 
0.68) รองลงมา ทีมงานร่วมมือการท างานพร้อมแบ่งปันทักษะในการท างาน (X = 4.02, S.D. = 0.76) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ทีมงานมีการบริหารความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา หาข้อยุติความขัดแย้งภายในทีมงานได้อย่างสันติ ( X = 3.62, S.D. = 0.66)   
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านกระบวนการ
ท างานและการตัดสินใจ 

 

ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. กระบวนการท างานมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์หนึ่ง ๆ 3.91 0.63 มาก 
2. การได้น าประสบการณ์ของการท างานมาพัฒนา

เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 3.85 0.71 มาก 
3. การวางแผนในการท างาน  การก าหนดเป้าหมาย

ของงานระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 3.94 0.74 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆผลการ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 4.05 0.79 มาก 

รวม 3.94 0.55 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ             
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆผลการด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย             
(X = 4.05, S.D. = 0.79) รองลงมา การวางแผนในการท างาน การก าหนดเป้าหมายของงานระยะเวลา         
ในการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ( X = 3.94, S.D. = 0.74) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
การได้น าประสบการณ์ของการท างานมาพัฒนาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (X = 3.91, S.D. = 0.63)   
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านภาวะผู้น าที่
เหมาะสม 

 

ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการกระจายการบริหารงานอย่างท่ัวถึงในหมู่

ทีมงาน 3.93 0.63 มาก 
2. รู้ถึงความต้องการ และวิธีการสร้างเป้าหมาย  3.96 0.65 มาก 
3. การวิเคราะห์หาเหตุผลและมองทุกสิ่งที่ปรากฏต่อ

หน้า (Appearance) อย่างลึกซ้ึง  4.06 0.74 มาก 
4. ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหารในการ

บริหารงาน 4.00 0.74 มาก 
5. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี "Good 

Person" คนเก่ง 4.11 0.74 มาก 
6. เรียนรู้ตลอดกาลตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้

ตลอดเวลาเข้าใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 4.08 0.68 มาก 
รวม 4.03 0.51 มาก 

  
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสมในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี “Good Person” คนเก่ง ( X = 4.11, S.D. = 0.74) รองลงมา 
เรียนรู้ตลอดกาลตระหนักถึงความเป็นผู้ ใฝ่รู้ตลอดเวลาเข้าใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก                 
( X = 4.08, S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการกระจายการบริหารงานอย่างทั่วถึงใน
หมู่ทีมงาน ( X = 3.93, S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านการตรวจสอบผลงาน 
 

ด้านการตรวจสอบผลงาน 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ได้มีการปฏิบัติงานตามระบบ กระบวนการ สามารถ

ติดตาม ตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา 4.07 0.75 มาก 
2. ได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการ

ท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการ
ท างานเสร็จแล้ว  4.03 0.72 มาก 

3. มีการพัฒนาทีมงานตรวจสอบผลงาน สม่ าเสมอ การ
บริหารงานโดยการน าวงจร PDCA Cycle มาใช้
ขับเคลื่อน 4.03 0.61 มาก 

4. มีการประชุมเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง 4.12 0.64 มาก 

รวม 4.06 0.53 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านการตรวจสอบผลงาน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         
มีการประชุมเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง (X = 4.12, S.D. = 0.64) รองลงมา             
ได้มีการปฏิบัติงานตามระบบ กระบวนการ สามารถติดตาม ตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา (X = 4.07, 
S.D. = 0.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว และได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องในการท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว ( X = 4.03, 
S.D. = 0.72, 0.61) 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านการพัฒนาตนเอง 
 

ด้านการพัฒนาตนเอง 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การผสมผสานความรู้ ความช านาญ ทักษะ

ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของสมาชิก 3.79 0.62 มาก 
2. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ค้นหาและรวบรวมทักษะ

ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลและผลิตผลทีมงานมากขึ้น 3.87 0.64 มาก 
3. การยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

ตัวเองให้ดีขึ้น 4.01 0.77 มาก 
4. เรียนรู้ที่จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้อื่นสร้างนิสัยให้ตัวเอง 

คิดดี พูดดี และ หาโอกาสสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่
เรารักและคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา 4.09 0.74 มาก 

รวม 3.94 0.55 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.94, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เรียนรู้ที่
จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้อ่ืนสร้างนิสัยให้ตัวเอง คิดดี พูดดี และ หาโอกาสสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เรารัก    
และคนที่อยู่รอบๆตัวเรา ( X = 4.09, S.D. = 0.77) รองลงมา การยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ( X = 4.01, S.D. = 0.75) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การผสมผสาน
ความรู้ ความช านาญ ทักษะประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันของสมาชิก ( X = 3.79, S.D. = 0.62) 
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างทีม 

 

ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโดยมีความ

เข้าใจและยอมรับตลอดจนช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม
โดยปราศจากการแข่งขัน 4.07 0.67 มาก 

2. การสนับสนุนเกื้อกูลกันและช่วยแก้ปัญหา
อุปสรรคและข้อยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปได้ 3.96 0.66 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาที่สมาชิกจะท าความรู้
จักและคุ้นเคยกันโดยให้สมาชิกทั้งหมดมาประชุม
กัน  แนะน าตัวและตอบค าถามเก่ียวกับตัวเอง 
คุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอื่น เริ่มต้น
ติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจระหว่างกัน   4.01 0.65 มาก 

4. มีการสื่อสารวงจรชีวิตของทีมร่วมกันท าความ
เข้าใจในพัฒนาการของทีมในการท างานได้อย่าง
ถูกต้องและสอดคล้องกัน ส่งเสริมศักยภาพของ
ทีมงาน 4.03 0.72 มาก 

รวม 4.02 0.51 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา          
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.51) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโดยมีความเข้าใจและยอมรับตลอดจนช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม
โดยปราศจากการแข่งขัน ( X = 4.07, S.D. = 0.67) รองลงมา มีการสื่อสารวงจรชีวิตของทีมร่วมกัน
ท าความเข้าใจในพัฒนาการของทีมในการท างานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน ส่งเสริมศักยภาพ
ของทีมงาน ( X = 4.03, S.D. = 0.72) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การสนับสนุนเกื้อกูลกันและช่วย
แก้ปัญหาอุปสรรคและข้อยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปได้ ( X = 3.96, S.D. = 0.66) 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ด้านบทบาทที่สมดุล   
 

ด้านบทบาทที่สมดุล   
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. มีการผสมผสานความแตกต่างของความสามารถ

โดยใช้ความแตกต่างของบุคลิกภาพ เหมาะสมกับ
สถานการณ์การที่จะท าต้องอาศัยความกลมกลืน 
และบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน 4.00 0.66 มาก 

2. การสร้างทีมงานมีการหาจุดสมดุลของทักษะและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 3.97 0.63 มาก 

3. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานให้กับ
ทีมงานได้อย่างดี ช่วยแก้ปัญหาและตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 3.99 0.67 มาก 

4. ความมีเอกลักษณ์ของตนเอง ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในการสร้างทีมงาน 4.08 0.73 มาก 

5. มีการก าหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนเหมาะสมอธิบายขั้นตอนการท างาน
และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละคนให้เข้าใจ
ตรงกัน 4.07 0.73 มาก 

รวม 4.02 0.50 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.19 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านบทบาทที่สมดุล  ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.02, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความ             
มีเอกลักษณ์ของตนเอง ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสร้างทีมงาน ( X = 4.08, S.D. = 0.73) รองลงมา            
มีการก าหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเหมาะสมอธิบายขั้นตอนการท างาน            
และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละคนให้เข้าใจตรงกัน ( X = 4.07, S.D. = 0.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การสร้างทีมงานมีการหาจุดสมดุลของทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม (X = 3.97, 
S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
 

ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
n = 322 

X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. กระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลทั้ง

ภายในและภายนอกการประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ 
ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 4.09 0.75 มาก 

2. สร้างบรรยากาศในการพูด หลีกเลี่ยงการถ่อมตัว
จนมากเกินไป หรือต าหนิผู้ฟัง 4.09 0.74 มาก 

3. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลด
ข้อขัดแย้งภายในทีมงาน รวมถึงทีมงานและ
หน่วยงานในองค์การสามารถรวมตัวกันได้ง่าย 4.09 0.69 มาก 

4. การติดต่อสื่อระหว่างทีมงานได้อย่างชัดเจนเข้าใจ
ง่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานอย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง 4.03 0.69 มาก 

5. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลด
ข้อขัดแย้งภายในทีมงานทีมงานรวมตัวกันในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.15 0.66 มาก 

รวม 4.09 0.53 มาก 
  
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาตาม รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ             
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้งภายในทีมงานทีมงานรวมตัวกันในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (X = 4.15, S.D. = 0.66) รองลงมา มีกระบวนการ          
ในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกการประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สร้างบรรยากาศในการพูด หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจนมากเกินไป หรือ
ต าหนิผู้ฟัง และมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน รวมถึง
ทีมงานและหน่วยงานในองค์การสามารถรวมตัวกันได้ง่าย ( X = 4.09, S.D. = 0.75, 0.74, 0.69)  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การติดต่อสื่อระหว่างทีมงานได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์อย่าง
ทั่วถึง ( X = 4.03, S.D. = 0.69) 
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  ตอนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของครูประถมศึกษา สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

  จากตารางที่  4.21 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.625) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.538) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.555) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.514) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.545) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.564) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.468) 
  การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครู
และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.533) 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยท าการสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผล 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างาน
เป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา สรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครูและผู้ปกครอง  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้งความคาดหวังสูง
ต่อบุคลากรและตนเอง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้
บรรลุผล 
  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก              
และเมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
สนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การเปิดเผยและเผชิญหน้า 
  5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.625) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล                
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.538) 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.555) 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.514) 
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   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.545) 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.564) 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.468) 
   การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 
บุคลากรครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.533) 
 
5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของผู้น าทางวิชาการมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
อย่างชัดเจน การสร้างทีมงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ                    
ของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจน
มีการสร้างรากฐานให้ความมั่นคงกับบุคลากรและตนเอง ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า           
และพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อ าภอเบตง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวม              
อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา วงษ์นาคพ็ชร์ (2553) การบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
2 ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุณฑรี  พิกุลแกม  (2551) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการ               
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียนบุคลากรครู
และผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูดสุด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและสื่อสารกับ
นักเรียนเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนและผู้บริหารได้มีการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู ผู้ปกครอง           
และปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม            
และผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการเคารพนับถือความแตกต่างระหว่าง ความ
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คิดเห็นในกลุ่มสมาชิกทีมงาน รองลงมา ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนและด้านตั้ง
ความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียน
การด าเนินงานชัดเจนยิ่งขึ้น มีการน ากิจกรรมในการเรียนรู้ ไปให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึง
จัดท าระบบการติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะเป้าหมายทางวิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษารวมถึงการน ามาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัตินั้นครูมีความเห็นว่ายังไม่
สอดคล้องมากนัก 
  5.2.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้น าที่ดีส่งผลต่อการบริหารงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องของการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน ข้อมูลสามารถการเปิดเผยและเผชิญหน้า ได้รับ 
การสนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน  ให้ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง มีการวางระบบและกระบวนการ
ท างานและการตัดสินใจชัดเจน รวมถึงได้ผู้น าที่เหมาะสม มีการตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ ได้รับ
การพัฒนาตนเอง  สร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม มีการก าหนดบทบาทที่สมดุล และการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารที่ดี  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาภรณ์   สงวนแก้ว (2551) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมของพนักงาน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า พนักงานบริษัทมีประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา ภูภักดี (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหารและ
ครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุน และ
ไว้วางใจต่อกัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง รวมถึงการท างานของทีมงานได้รับการสนับสนุนและความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ภูภักดี (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านความไว้เนื้อเชื่อใจ  รองลงมา ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามี
การจัดท าระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้งภายในทีมงานทีมงานรวมตัวกัน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่าง
บุคคลทั้งภายในและภายนอกการประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ  สร้างบรรยากาศในการพูด หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจนมากเกินไป หรือต าหนิผู้ฟัง และมีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน รวมถึงทีมงานและหน่วยงาน                     
ในองค์การสามารถรวมตัวกันได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมมนา สีหมุ่ย (2553) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก อันดับที่สอง      
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ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า       
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหายังน้อย 
  5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.625) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้น าทางวิชาการระดับ            
ปานกลางส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา วงษ์นาคพ็ชร์ (2553) การบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์
โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ด้านสร้างวัฒนธรรม 
และบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ด้าน
ตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง  และด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน 
บุคลากรครูและผู้ปกครอง โดยมีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(r = 0.538), (r = 0.555), (r = 0.514) (r = 0.545), (r = 0.564)  และ (r = 0.533) ตามล าดับ ซึ่งด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความทุ่มเทในการ
ท างานเพ่ือให้งานได้บรรลุเป้าหมาย และมีการด าเนินงานโดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันมุ่งมั่น
ในเป้าหมาย0ที่จะไปทิศทางใดให้บรรลุภารกิจนั้น ๆ ส่วนด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า มีระดับ
ความสัมพันธ์ต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.468) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้
ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรยังน้อยอยู่ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ต่ า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ 
   1) ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้น าทางวิชาการ พบว่า 
    1.1) ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล ในเรื่องของ
ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถ น ามาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรก าหนดมาตรฐานการศึกษาการวาง
โครงสร้างอย่างชัดเจน 
    1.2) ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ในเรื่องของผู้บริหารมีส่วนร่วมการส่งเสริม
การน าโปรแกรมมาใช้ในการเรียนการสอนเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมี
การจัดท าระบบฐานข้อมูลโปรแกรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทุกฝ่าย          
เพ่ือสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.3) ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในเรื่อง
ของผู้บริหารจัดท าระบบเวลาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ดังนั้นพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนที่ให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  
    1.4) ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ในเรื่องของผู้บริหารมีการ
พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานของโรงเรียน            
และผู้บริหารได้น าผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ทบทวนพันธกิจ
ของโรงเรียน และพัฒนาปรับปรุงต่อไป ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วรวมถึงมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งผลกระทบภายนอกและภายในเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรง
ตามวัตถุประสงค์  
    1.5) ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง ในเรื่องของผู้บริหารก าหนด
เป้าหมายเกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอนการสังเกตการสอนในทุกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นพัฒนาการระบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ิมน าปัญหาที่เกิดขึ้นมา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    1.6) ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า ในเรื่องของผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นการส่งเสริม
ระบบพ่ีเลี้ยงให้กับครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
    1.7) ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่ งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครู            
และผู้ปกครอง ในเรื่องของผู้บริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความวิตกกังวล
ของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นวางระบบการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตอบสนองนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม พบว่า  
    2.1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน ในเรื่องของปฏิบัติงานอย่าง
เป็นทีมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมระบบการท างานอย่างเป็นทีม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
    2.2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า ในเรื่องของมีการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจ
ไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหา ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะการแสดงออกรู้จัก
คิดรู้จัดแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
    2.3) ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน ในเรื่องของเป็นผู้ช านาญการเฉพาะ
ด้านแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับผู้ร่วมงาน ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นส่งเสริมทักษะให้มีความเป็นผู้น าที่ให้
ผู้ร่วมงานยอมรับในการปฏิบัติงาน 
    2.4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง ในเรื่องของทีมงานมีการบริหาร
ความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา หาข้อยุติความขัดแย้งภายใน
ทีมงานได้อย่างสันติ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นทีม น ากลยุทธ์มา
บริหารจัดการความขัดแย้งลดความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    2.5) ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ ในเรื่องของการได้น าประสบการณ์
ของการท างานมาพัฒนาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมอบรม 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานมาพัฒนาการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม ในเรื่องของมีการกระจายการบริหารงานอย่าง
ทั่วถึงในหมู่ทีมงาน ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการจัดระบบการกระจายการบริหารงานให้ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายเพ่ือสร้างระบบการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.7) ด้านการตรวจสอบผลงาน ในเรื่องของได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องในการท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว และได้มีการ
ทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างาน
เสร็จแล้ว ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการติดต่อการท างานอย่างต่อเนื่อง น าปัญหามาวิเคราะห์ 
ทบทวน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.8) ด้านการพัฒนาตนเอง ในเรื่องของการผสมผสานความรู้ ความช านาญ 
ทักษะประสบการณ์ที่แตกต่างกันของสมาชิก ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรมีการวางระบบการด าเนินงาน
โดยน าความรู้ทุกฝ่ายที่ได้มาผนวกกับประสบการณ์ที่ค้นพบทุกฝ่ายมาแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม ในเรื่องของการสนับสนุนเกื้อกูลกัน          
และช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปได้ ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรสนับสนุน ร่วมกัน
คิดร่วมกันท า และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.10) ด้านบทบาทที่สมดุล ในเรื่องของการสร้างทีมงานมีการหาจุดสมดุลของ
ทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรสร้างระบบทีมงานโดยการหาจุด
สมดุลของทักษะและความสามารถของสมาชิกในกลุ่มมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2.11) ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี ในเรื่องของการติดต่อสื่อระหว่างทีมงานได้อย่าง
ชัดเจนเข้าใจง่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการ
ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน การแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์ และจากการเรียนรู้ อบรม ทักษะต่างๆมา
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
   3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพ
การท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครูประถมศึกษา โดยมีระดับความสัมพันธ์ต่ า ดังนั้น ผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเสริมสร้างความส้มพันธ์ที่
ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
  5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการ เพราะเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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   2) ควรมีการศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือทราบถึงมุมมองความคิดของผู้ครูวิชาการต่อการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา    
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 
ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 

*************************************************************************** 
ค าชี้แจง 
 1) แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ขวัญก าลังใจในการท างานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
 2) แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 2) เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 3) สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของ
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4) สื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 5) ตั้งความคาดหวังสูงต่อ
บุคลากรและตนเอง 6) พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า และ 7) พัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวก
กับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม มี 11ด้าน ได้แก่           
1) ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 3) ด้านการ
สนับสนุน และไว้วางใจต่อกัน 4) ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 5) ด้านกระบวนการ
ท างานและการตัดสินใจ 6) ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 7) ด้านการตรวจสอบผลงาน 8) ด้านการพัฒนา
ตนเอง 9) ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 10) ด้านบทบาทที่สมดุล และ 11)  ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี  
 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม            
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 
 

นาตยา  บุตะเขียว 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 

ข้อ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล 
1. ผู้บริหารก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนสามารถ น า

มาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

     

2. ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

     

3. ผู้บริหารสร้างแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณในการด าเนินงาน 

     

4. ผู้บริหารมีการวางระบบติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
และประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
วางแผนการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

5. ผู้บริหารมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานเป็นชั้นเป็นตอน 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ การก าหนดตัวบ่งชี้ 

     

6. ผู้บริหารมีการตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษารวมถึงมี
การประชาพิจารณ์การน ามาตรฐานการศึกษามาเผยแพร่และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  

     

ด้านเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน 
1. ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมกับครูในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบ

โปรแกรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน 

     

2. ผู้บริหารมีส่วนร่วมการส่งเสริมการน าโปรแกรมมาใช้ในการเรียน
การสอนเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

     

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีมในการวางแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน 

     

4. ผู้บริหารได้มีการด าเนินงานโดยก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
มุ่งม่ันในเป้าหมายที่จะไปทิศทางใดให้บรรลุภารกิจนั้นๆ 

     

5. ผู้บริหารมีความทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้งานได้บรรลุเป้าหมาย      
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ข้อ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1. ผู้บริหารก าหนดความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนตามมาตรฐานที่ชัดเจน 
     

2. ผู้บริหารจัดท าระบบเวลาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

     

3. ผู้บริหารได้มีการก ากับติดตามเวลาการใช้ห้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล 

     

4. ผู้บริหารก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมได้อย่าง
เป็นขั้นตอน 

     

5. ผู้บริหารได้จัดสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจกระตุ้นการเรียนรู้ 
สถานที่ บรรยากาศท่ีส าหรับการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกัน 

     

6. ผู้บริหารสร้างระบบความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่างๆการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้ท าให้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลายเกิดการกระตุ้นของสมอง  

     

7. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่
กระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ 

     

ด้านสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนการด าเนินงานชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
     

2. ผู้บริหารได้มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน
หลากหลายช่องทาง 

     

3. ผู้บริหารมีการก าหนดมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
ปรับปรุงเป้าหมาย การก าหนด สนับสนุน น ากิจกรรมมาจัดการ
เรียน การสอน รวมถึงการสื่อสารค่านิยมและ การเรียนรู้ไปสู่
ผู้เรียนไปปฏิบัติ 

     

4. ผู้บริหารมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองเพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์การด าเนินงานของโรงเรียน  

     

5. ผู้บริหารได้น าผลการด าเนินงานมาท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน ทบทวนพันธกิจของโรงเรียน 
และพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

     

6. ผู้บริหารมีการด าเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ของโรงเรียน 

     

7. ผู้บริหารได้น ากิจกรรมในการเรียนรู้ไปให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ข้อ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านตั้งความคาดหวังสูงต่อบุคลากรและตนเอง 
1. ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการช่วยครูก าหนดเป้าหมายเชื่อมโยงการ

ก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการพัฒนา
วิชาชีพ 

     

2. ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายเกี่ยวโยงกับการปรับปรุง การสอนการ
สังเกตการสอนในทุกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

     

3. ผู้บริหารได้ร่วมวางแผนสังเกตการณ์ในห้องเรียน การสัมมนากลุ่ม
หลังการสังเกตการณ์ในห้องเรียนเน้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

     

4. ผู้บริหารจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
เป้าหมายทางวิชาชีพ  

     

5. ผู้บริหารได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      
ด้านพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นผู้น า 
1. ผู้บริหารได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการต่าง ๆ

รวมถึงงานบริหาร งานวิชาชีพให้กับครูตลอดเวลา เพ่ือให้ครูได้น า
ประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน และการตัดสินใจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

2. ผู้บริหารให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการสอนงาน การ
เป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร 

     

3. ผู้บริหารส่งเสริมงบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรให้ครูได้มี
ความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ทางวิชาชีพ 

     

4. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูในการปฏิบัติภารกิจ  
ต่าง ๆ ให้มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิธีการ
บริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา 

     

5. ผู้บริหารมีการวางระบบ กระบวนการในการสร้างความรอบรู้
วิชาการและวิธีการในการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี 
และสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

     

ด้านพัฒนาและคงไว้ซึ่งเจตคติในทางบวกกับนักเรียน บุคลากรครูและผู้ปกครอง 
1. ผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนนักเรียนและสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับ

ชีวิตในโรงเรียน 
     

2. ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการเคารพนับถือ
ความแตกต่างระหว่าง ความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกทีมงาน 

     

3. ผู้บริหารแสดงความยินดีและการยอมรับในความส าเร็จของครูใน
การปฏิบัติงาน 
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ข้อ ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

4. ผู้บริหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความวิตก
กังวลของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วม 

     

5. ผู้บริหารได้มีการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับครู ผู้ปกครองและ
ปัญหาของนักเรียนอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม  
 

ข้อ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายร่วมกัน 
1. ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน       
2. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     

3. ปฏิบัติงานตามนโยบายในการด าเนินการอย่างชัดเจน      
4. ปฏิบัติเป็นระบบประชาธิปไตยเกิดการจูงใจในการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นทีม 
     

5. ปฏิบัติงานตามทิศทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(SWOT Analysis) ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

     

ด้านการเปิดเผยและเผชิญหน้า 
1. มีกระบวนการในการแสดงทัศน์วิจารณ์ความเห็นเสนอแนะ 

ข้อแตกต่างในการปฏิบัติงาน 
     

2. มีการเผชิญปัญหาอย่างเต็มใจไม่ใช่หลีกเลี่ยงปัญหา      
3. มีการจัดประชุมทีมงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา      
4. มีการร่วมกันท างานอย่างเปิดเผยและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา

รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลย้อนกลับเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่ง 
     

5. มีการเพ่ิมความรู้แห่งตนเป็นการช่วยให้ทีมงานรู้จักตนเองรู้จัก
เพ่ือนมากขึ้น 

     

ด้านการสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน 
1. การท างานของทีมงานได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจซ่ึง

กันและกัน 
     

2. มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นกลาง  

     

3. เป็นผู้ช านาญการเฉพาะด้านแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ
ผู้ร่วมงาน 

     

4. ประพฤติเป็นแม่แบบที่ดีในการท างาน รักษาค าพูดให้ความ
เชื่อมั่นต่อทีมงาน 
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ข้อ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้ง 
1. ทีมงานร่วมมือการท างานพร้อมแบ่งปันทักษะในการท างาน      
2. ทีมงานท างานอย่างเต็มความสามารถในอันที่จะเกิดความร่วมมือ      
3. สมาชิกพร้อมที่จะเกี่ยวข้องกันและมีข้อผูกพันข่าวสารข้อมูลจะ

ถูกแบ่งปันกันมากกว่าการปิดบัง 
     

4. ทีมงานยอมรับจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกันและความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ ก็จะถูกน ามาใช้โดย
กระบวนการของทีม 

     

5. ทีมงานมีการบริหารความขัดแย้งใช้ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในทาง
สร้างสรรค ์การแก้ปัญหา หาข้อยุติความขัดแย้งภายในทีมงานได้
อย่างสันติ 

     

ด้านกระบวนการท างานและการตัดสินใจ 
1. กระบวนการท างานมีความยืดหยุ่นอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ

ความต้องการในสถานการณ์หนึ่ง ๆ 
     

2. การได้น าประสบการณ์ของการท างานมาพัฒนาเพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

     

3. การวางแผนในการท างาน  การก าหนดเป้าหมายของงาน
ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

     

4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ผลการด าเนินงานได้
บรรลุเป้าหมาย 

     

ด้านภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
1. มีการกระจายการบริหารงานอย่างทั่วถึงในหมู่ทีมงาน      
2. รู้ถึงความต้องการ และวิธีการสร้างเป้าหมาย       
3. การวิเคราะห์หาเหตุผลและมองทุกสิ่งที่ปรากฏต่อหน้า

(Appearance) อย่างลึกซ้ึง  
     

4. ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหารในการบริหารงาน      
5. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี “Good Person” คนเก่ง      
6. เรียนรู้ตลอดกาลตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลาเข้าใจดีกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 
     

ด้านการตรวจสอบผลงาน 
1. ได้มีการปฏิบัติงานตามระบบ กระบวนการ สามารถติดตาม 

ตรวจสอบผลงานได้ตลอดเวลา 
     

2. ได้มีการทบทวนบทบาทเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน
ระหว่างการท างานหรือภายหลังจากการท างานเสร็จแล้ว  
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ข้อ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

3. มีการพัฒนาทีมงานตรวจสอบผลงาน สม่ าเสมอ การบริหารงาน
โดยการน าวงจร PDCA Cycle มาใช้ขับเคลื่อน 

     

4. มีการประชุมเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

ด้านการพัฒนาตนเอง 
1. การผสมผสานความรู้ ความช านาญ ทักษะประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกันของสมาชิก 
     

2. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ค้นหาและรวบรวมทักษะต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคลและผลิตผลทีมงานมากขึ้น 

     

3. การยินดีและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น      
4. เรียนรู้ที่จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้อื่นสร้างนิสัยให้ตัวเอง คิดดี พูดดี 

และ หาโอกาสสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เรารักและคนที่อยู่รอบ ๆ 
ตัวเรา 

     

ด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม 
1. การมคีวามสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโดยมีความเข้าใจและยอมรับ

ตลอดจนช่วยเหลือระหว่างกลุ่มโดยปราศจากการแข่งขัน 
     

2. การสนับสนุนเกื้อกูลกันและช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคและข้อยุ่งยาก
ก็ผ่านพ้นไปได้ 

     

3. การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลาที่สมาชิกจะท าความรู้จักและคุ้นเคย
กันโดยให้สมาชิกท้ังหมดมาประชุมกัน  แนะน าตัวและตอบ
ค าถามเกี่ยวกับตัวเอง  คุ้นเคยและรับรู้ถึงแรงจูงใจของบุคคลอ่ืน 
เริ่มต้นติดต่อสื่อสารและแสดงความเข้าใจระหว่างกัน   

     

4. มีการสื่อสารวงจรชีวิตของทีมร่วมกันท าความเข้าใจในพัฒนาการ
ของทีมในการท างานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน ส่งเสริม
ศักยภาพของทีมงาน 

     

ด้านบทบาทที่สมดุล   
1. มีการผสมผสานความแตกต่างของความสามารถโดยใช้ความ

แตกต่างของบุคลิกภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์การที่จะท าต้อง
อาศัยความกลมกลืน และบทบาทสมดุลของสมาชิกในทีมงาน 

     

2. การสร้างทีมงานมีการหาจุดสมดุลของทักษะและความสามารถ
ของสมาชิกในกลุ่ม 

     

3. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานให้กับทีมงานได้อย่าง
ดี ช่วยแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานได้
อย่างดี 
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ข้อ ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

4. ความมีเอกลักษณ์ของตนเอง ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสร้าง
ทีมงาน 

     

5. มีการก าหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
เหมาะสมอธิบายขั้นตอนการท างานและขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของแต่ละคนให้เข้าใจตรงกัน 

     

ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี 
1. กระบวนการในการส่งข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก

การประสานงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ 

     

2. สร้างบรรยากาศในการพูด หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจนมากเกินไป 
หรือต าหนิผู้ฟัง 

     

3. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้ง
ภายในทีมงาน รวมถึงทีมงานและหน่วยงานในองค์การสามารถ
รวมตัวกันได้ง่าย 

     

4. การติดต่อสื่อระหว่างทีมงานได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง 

     

5. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีภายในทีมงานช่วยลดข้อขัดแย้ง
ภายในทีมงานทีมงานรวมตัวกันในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

1. ดร.เอกพรต  สมุทธานนท์ 
2. นายณรงค์  รอดพ่ึงครุฑ 
3. นางสาวณรงลักษณ์  บาลมล 
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ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
1.6 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 0 +1 +1 2 0.67 
2.2 0 +1 +1 2 0.67 
2.3 0 +1 +1 2 0.67 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 0 +1 +1 2 0.67 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
3.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.6 +1 +1 +1 3 1.00 
3.7 0 +1 +1 2 0.67 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 0 +1 +1 2 0.67 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 
4.6 +1 +1 +1 3 1.00 
4.7 +1 +1 +1 3 1.00 
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 +1 +1 +1 3 1.00 
5.3 +1 +1 +1 3 1.00 
5.4 +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5.5 +1 +1 +1 3 1.00 
6.1 +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 +1 +1 +1 3 1.00 
6.4 +1 +1 +1 3 1.00 
6.5 +1 +1 +1 3 1.00 
7.1 +1 +1 +1 3 1.00 
7.2 +1 +1 +1 3 1.00 
7.3 +1 +1 +1 3 1.00 
7.4 +1 +1 +1 3 1.00 
7.5 +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 0.95 
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ผลการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม 

 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 
1.2 +1 +1 +1 3 1.00 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 
1.4 +1 +1 +1 3 1.00 
1.5 +1 +1 +1 3 1.00 
2.1 +1 +1 +1 3 1.00 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 
2.3 +1 +1 +1 3 1.00 
2.4 +1 +1 +1 3 1.00 
2.5 +1 +1 +1 3 1.00 
3.1 +1 +1 +1 3 1.00 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 
3.3 +1 +1 +1 3 1.00 
3.4 +1 +1 +1 3 1.00 
4.1 +1 +1 +1 3 1.00 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 
4.3 +1 +1 +1 3 1.00 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 
4.5 +1 +1 +1 3 1.00 
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 
5.2 +1 +1 +1 3 1.00 
5.3 +1 +1 +1 3 1.00 
5.4 +1 +1 +1 3 1.00 
6.1 +1 +1 +1 3 1.00 
6.2 +1 +1 +1 3 1.00 
6.3 +1 +1 +1 3 1.00 
6.4 +1 +1 +1 3 1.00 
6.5 +1 +1 +1 3 1.00 
6.6 +1 +1 +1 3 1.00 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

0.875 91 
 
 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

7.1 +1 +1 +1 3 1.00 
7.2 +1 +1 +1 3 1.00 
7.3 +1 +1 +1 3 1.00 
7.4 +1 +1 +1 3 1.00 
8.1 +1 +1 +1 3 1.00 
8.2 +1 +1 +1 3 1.00 
8.3 +1 +1 +1 3 1.00 
8.4 +1 +1 +1 3 1.00 
9.1 +1 +1 +1 3 1.00 
9.2 +1 +1 +1 3 1.00 
9.3 0 +1 +1 2 0.67 
9.4 +1 +1 +1 3 1.00 
10.1 +1 +1 +1 3 1.00 
10.2 +1 +1 +1 3 1.00 
10.3 +1 +1 +1 3 1.00 
10.4 +1 +1 +1 3 1.00 
10.5 +1 +1 +1 3 1.00 
11.1 +1 +1 +1 3 1.00 
11.2 +1 +1 +1 3 1.00 
11.3 +1 +1 +1 3 1.00 
11.4 +1 +1 +1 3 1.00 
11.5 +1 +1 +1 3 1.00 

รวม 0.99 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล นาตยา  บุตะเขียว 
วัน เดือน ปี ทีเ่กิด 13 มีนาคม 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดชัยภูมิ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 87 หมู่ 3 ต าบลล าเตาเสา อ าเภอวังน้อย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรติอนิยมอันดับ 1)  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประวัติการท างาน   
พ.ศ. 2553-2554 ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน  

โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 
และโรงเรียนบ้านดงเมย  อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต าบลวังจุฬา  
อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ครู ค.ศ.1 
ที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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