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ABSTRACT 
The purposes of the research were to study 1. the investigate factors and indicators of an 
effective team leadership of the first-line secondary school administrators. 2. the desirable 
characteristics of effective team leadership which the samples were 540 people of 
administrators and teachers in the first-line secondary school. 3. the development of the 
program for strengthening the effective team leadership. The tools using in this study were the 
questionnaire, and the interview form. The statistic using for analyzing data were the Mean 
and Percentage. The research results were as follows; 1) The 6 elements of effective team 
leadership of administrators in secondary school including (1) Goal Setting, (2) Participation,   
(3) Responsibility, (4) Relationship, (5) Communication, and (6) Leadership Practice together 
with 22 indicators. 2) The present characteristics of the effective team leadership were at the 
medium level, and the desirable characteristics of effective team leadership were at the 
highest level. 3) The developed program for improving the effective team leadership consisted 
of the components of program—(1) the introduction of the program, (2) the objectives of the 
program, (3) the model and technique for development, (4) the content and essential material 
of the program, (5) the structure of the program, (6) the learning activities of the program,      
(7) the technique for development, (8) the learning media and material of the program, (9)The 
assessment of the program. 
 

Keywords : Program / Effective Team Leadership 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องมีปัจจัยทั้งทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกดิการ
พัฒนาท่ียั่งยืน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งทีต่้องพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการปฏิรปูการศึกษา (Parnichparincha, J. &  
Bungchan, N., 2016, p.27) แนวคิดในการบริหารองค์กรในศตวรรษ ที่ 21 เน้นที่ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ
มากกว่าการแข่งขัน ให้สมาชิกทุกคนในองค์กรช่วยกันคิดช่วยกันท าหรือเรียกว่า การท างานเป็นทีมองค์กรจึงจะ
อยู่รอดและมีความเจรญิก้าวหน้า กุญแจส าคญัที่จะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ คือภาวะผู้น าทีมของผู้บริหาร
และการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิผล (Chayangkul, C., 2006, p.46) สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Chareonwongsak, K. (2007, pp.25-34) ที่ได้กล่าวว่าผู้น าที่ให้ความส าคญักับการท างานเป็นทีมจะประสบ
ผลส าเร็จมากกว่าผู้น าลักษณะอื่นๆภายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้น าจะต้องใช้รูปแบบ
การบริหารที่เน้น การพัฒนางานดว้ยการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิผล ผู้บริหารระดับต้นจึงต้องมองตัวเองทั้ง ในฐานะ
ผู้สอนและผู้ท างานบริหาร ต้องไมย่ึดรูปแบบการบริหารจดัการที่ตายตัว ต้องมีความยดืหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ 
สามารถวิเคราะห์การท างานของตนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ปฏิบตัิงานให้ดียิ่งข้ึนได้ตลอดเวลา  
 ผู้บริหารระดับต้นถือว่าเป็นผู้น าทีส่ าคัญอย่างยิ่งที่จะช้ีวัดความส าเรจ็ของสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาท
ใกล้ชิดกับการบรหิารจดัการสถานศึกษา และในขณะเดียวกัน ก็มีบทบาทใกล้ชิดกับการจัดการเรียนรูแ้ละพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นหวัใจส าคัญในการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับต้นมีภาวะผู้น าทมีที่ (Kaewchana, S., 2014, p.4)  
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Laohanant, S. (2008, p.138) กล่าวว่า ถึงแม้ผู้บรหิารจะมีความรูค้วามสามารถเพียงใดกต็ามหากไม่สามารถ
ท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบญัชาได้ และไม่สามารถน าทมีงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรไดส้ าเร็จ ก็ถือว่าเป็นความ
ล้มเหลวในการบริหาร ภาวะผู้น าทีมจึงมีความจ าเป็นต่อสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง แรงจงูใจและองค์การแห่งการ
เรียนรูม้ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ เพราะว่า องค์กรนั้นมีชีวิต การที่สมาชิกภายในองค์การจะปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่อมต้องการแรงจูงในการท างาน เพื่อให้องค์การเกิดการเรยีนรู้ 
สมาชิกภายในองค์การยึดถือและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร (Yupan, N. &  Bungchan, N., 2016, p.116) รวมทั้งประโยชน์ในด้านพฤติกรรมการธ ารงรักษา
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกจะส่งผลให้เกิดการธ ารงอยู่ของทีมต่อไป  (Manoosilp, P., 2008, p.5) 
และ Chaithongsri, P. (2015, p.4) ได้กล่าวว่า หากมีการเสริมสรา้งการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาจะส่งผล
ให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการท างาน การท างานเป็นทีมจะสามารถช่วยแก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึนโดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน    การรับฟังความคดิเห็น การพัฒนาทีมงานควร
มุ่งเพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิผล ภาวะผู้น าทีม (Team Leadership) เป็นหัวใจหลักในการ
ท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ทีผู่้น าทีม สมาชิกในทีม และแผนหรือแบบการ
จัดการทีม (Yaowakorn, S., 2012, p.4) 
      จากความจ าเป็นท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับต้นเปน็บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไวร้่วมกนั ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหาร
ระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดบัต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหารระดับตน้ให้มีภาวะ
ผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล เพื่อให้เกดิประโยชนส์ูงสุดต่อสถานศึกษาและประเทศชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
   2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ภาวะผู้น าทีมที่มปีระสิทธิผลของผู้บริหารระดับ
ต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   3.  เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมทีม่ีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีน
มัธยมศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย/กลุม่ผูใ้ห้ข้อมูล 
 1. การวิจัยระยะที่ 1 : การศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับ
ผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศกึษา 
  1) ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทีมทีม่ีประสิทธิผล แล้ว
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ประกอบ และตัวช้ีวัดภาวะผู้น าทีมทีม่ปีระสิทธิผล และตรวจสอบความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
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 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  สัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดบัต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสัมภาษณ์  
 4) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นข้อค าถามในการสมัภาษณ์กับ 
วัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะได้คา่ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
 5) การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมลูด้วยวิธีการจดบันทึก 
และกล้องถ่ายภาพ 
 6) การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการสรปุจากการวิเคราะหเ์นื้อหา 
 2. การวิจัยระยะที่ 2 : การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดบัต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 1) ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 น าผลการวิจัยจากระยะที่ 1 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผล 
ส าหรับผู้บรหิารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา มาสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  2.1) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 933 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรยีนละ 2 คน คือ ผู้บริหารระดับตน้ และ
ครูผูส้อน  
  2.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 270 โรง ก าหนดผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีนละ      
1 คน และครผูู้สอนโรงเรียนละ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทั้งสิ้น 540 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง 
(Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling)  
   3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะ
ผู้น าทีมที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
  4) การหาคุณภาพเครื่องมือ  
   4.1) ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าความสอดคล้อง 
(IOC) 0.80-1.00 ทุกข้อค าถาม 
   4.2) หาค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค 
(Cronbach’ Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปจัจุบันเท่ากับ 0.98 และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.45-0.85 ส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ 0.97 และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.24-0.91  
  5) การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัด าเนินการตดิต่อประสานงานกับโรงเรียนกลุม่ตัวอย่างโดยมี
การประสานงานทางโทรศัพท ์
  6) การวิเคราะห์ข้อมลู โดยการโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  3. การวิจัยระยะที่ 3 : การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรบั
ผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศกึษา 
   1) ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
   น าผลการวิจัยจากระยะที่ 2 จากการหาค่า (PNI modified) จัดล าดบัความต้องการ
จ าเป็น แล้วออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสทิธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 1) บทน า 2) วัตถุประสงค์ 3) รูปแบบการพัฒนา 4) เนื้อหาสาระส าคญั 5) โครงสร้าง
ของโปรแกรม 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) วิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น า 8) สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ 9) การวัดและ
ประเมินผล  
 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
  2.1) สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 5 คน เกี่ยวกับวิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิผล และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ของ
โปรแกรม  
     3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก ่1) แบบสัมภาษณเ์กี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมท่ี
มีประสิทธิผล 2) แบบประเมินเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ของโปรแกรม 
  4) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พิจารณา
ความสอดคล้องระหวา่งประเด็นขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค์ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
     5) การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัน าแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินโปรแกรม และโปรแกรม
เสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสัมภาษณผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 
และให้ผู้ทรงคุณวุฒิแตล่ะท่านประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ของโปรแกรม โดย
ผู้วิจัยด าเนินการและประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒดิ้วยตนเอง 
     6) การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent)  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดับต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ และมี 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1. การมีเป้าหมายร่วม (Goal 
Setting) มี 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ (2) การยอมรับจากสมาชิกในทีม (3) การ
สร้างความท้าทายร่วมกัน (4) การวางแผนในการปฏิบตัิงานร่วมกัน 2. การมีส่วนร่วม(Participation) มี 4 
ตัวช้ีวัดได้แก่ (1) การมสี่วนร่วมในการคิดและตดัสินใจ (2) การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน (3) การมสี่วนร่วมใน
การประเมินผล (4) การมสี่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3. ความรบัผิดชอบร่วมกัน (Responsibility) มี 4 
ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การมีวินัยร่วม (2) การสร้างความเชื่อมั่นของกลุ่ม (3) การร่วมกันท างานด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร (4) การยอมรับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 4. ความสมัพันธ์ภายในทีม (Relationship) มี 3 ตัวช้ีวัด
ได้แก่ (1) การมีบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (2) การมีมนษุยสัมพันธ์ท่ีดี (3) การมีค่านิยมรว่มกัน      
5. การสื่อสารในทีม (Communication) มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การมีความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร (2) การมี
ความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน (3) การรับรู้การมอบหมายหน้าท่ีอย่างชัดเจน 6. ภาวะผู้น าการปฏิบตัิการ 
(Leadership Practice) มี 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การเป็นแบบอย่างท่ีดี (2) การแบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบชัดเจน 
(3) การส่งเสรมิให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน (4) การมีวิธีการปฏิบัติที่ด ี
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 2. การศึกษาสภาพปจัจุบันภาวะผูน้ าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดับต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) ด้านความรับผดิชอบร่วมกัน (2) ด้านความสัมพันธ์ภายในทีม (3) 
ด้านการสื่อสารในทีม (4) ด้านภาวะผู้น าการปฏิบัติ (5) ด้านการมีสว่นร่วม (6) ด้านการมีเป้าหมายร่วม  
  สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น าทีมทีม่ีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดบัต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรยีงจากมากไปหาน้อยดังนี้ (1) ด้านการมีเป้าหมายร่วม (2) ด้านการมสีว่นร่วม   
(3) ด้านภาวะผู้น าการปฏิบตัิ (4) ด้านความสัมพันธ์ภายในทีม (5) ดา้นการสื่อสารในทีม (6) ด้านความรับผดิชอบ
ร่วมกัน 
 3. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1) บทน า ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ความส าคัญ
ของภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผลส าหรับผู้บริหารระดับต้น 
  2) วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เปา้หมายที่ต้องการให้บรรลุผลในการใช้ 
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรบัผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
  3) รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วย ข้ันตอนในการพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีม
ที่มีประสิทธิผลมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการพัฒนา  ระยะปฏิบตัิจริงที่หน้างาน และระยะการติดตามผล 
โดยใช้ทฤษฎี 10 : 20 : 70 
  4) เนื้อหาสาระส าคญั  ประกอบดว้ย 3 Module ได้แก่  Module 1 ภาวะผู้น าการปฏิบตัิ 
(Leadership Practice), Module 2  ความสัมพันธ์ภายในทีม (Relationship) และการสื่อสารในทีม 
(Communication), Module 3 การมีเป้าหมายร่วม (Goal Setting)  การมีส่วนร่วม (Participation) และ
ความรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility)   
  5) โครงสร้างของโปรแกรม ประกอบด้วย เนื้อหาการพัฒนา 3 Module การน าความรู้ที่ได้จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้จริงที่หน้างานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยใช้กิจกรรมแบบบรูณาการ ใช้ช่วงเวลา 
13.00 – 16.00 ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดีในการท ากจิกรรม   
  6) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การศึกษา ค้นคว้า องค์ความรูเ้กี่ยวกับภาวะผู้น าการปฏิบัติ 
(Leadership Practice) ความสัมพันธ์ภายในทีม (Relationship) การสื่อสารในทีม (Communication) การมี
เป้าหมายร่วม (Goal Setting) การมีส่วนร่วม (Participation) และความรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility)   
  7) วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น า ประกอบด้วย วิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ท่ี
ปรากฏแตล่ะ Module ได้แก่ 1) การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 3) การระดมสมอง (Brainstorming) 4) การแลกเปลีย่นเรียนรู้(Knowledge Sharing) 5) การ
สรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 6) การเรยีนรู้จากปฏิบตัิงานจริง (Action Learning) 7) การเป็นพ่ี
เลี้ยง (Mentor) 
  8) สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ ประกอบด้วย เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรยีนรู้ที่ปรากฏในแต่ละ 
Module ได้แก่ 1) วีดีทัศน์ 2) Power Point 3) ใบความรู้ 4) ใบกิจกรรม 5) ใบบันทึกความรู้ 6) ใบบันทึก
กิจกรรม และวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
 9) การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย กระบวนการตรวจสอบการเสรมิสร้างภาวะผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
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  ระยะที่ 1 การประเมินผลก่อนการพัฒนา  
  ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างการพัฒนา เป็นการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการนเิทศ
ติดตามของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ระยะที่ 3 การประเมินหลังการพัฒนา คือ การประเมินโดยใช้แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ 
การประเมินระดับภาวะผู้น าโดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมนิ ผู้เข้ารับการพัฒนาประเมินตนเอง  ครูใน
กลุ่มสาระประเมิน  และการประเมินความพึงพอใจ สรุปขั้นตอนการพัฒนาตามแผนภาพต่อไปนี ้

 
ภาพที ่1 การพัฒนาตามโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมทีม่ีประสทิธิผล 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา    
มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเห็นควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก และมี 22 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบหลักประกอบด้วย  
(1) การมีเป้าหมายร่วม (Goal Setting) (2) การมีส่วนร่วม (Participation) (3) ความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Responsibility) (4) ความสัมพันธ์ภายในทีม (Relationship) (5) การสื่อสารในทีม (Communication)       
(6) ภาวะผู้น าการปฏิบัติ (Leadership Practice) เมื่อพิจารณาเปรยีบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีทีผู่้วิจัยน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิัย พบว่าองค์ประกอบหลักท้ัง 6 ด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ (Sangho Sim, 2013, 
p.90; Nurhidayah Azmy, 2012, p.145; Kreitner & Kinicki, 2008, p.313; Northouse, 2010,       
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pp.241-269; Parker, 2008, p.221) ได้แก่ เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear goal) การมีส่วนร่วม (Participation)         
ความรับผิดชอบเพื่อความส าเรจ็ (Commitment to achievement)ความสัมพันธ์ภายในทีม (Relationship) 
การสื่อสารในทีม (Communication) และภาวะผู้น าการปฏิบตัิ (Leadership Practice)  สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ Yaowakorn, S. (2012, pp.72-74) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทีมที่มีประสิทธิผลประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ
ดังนี้ (1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน (2) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจน (3) การติดต่อสื่อสารที่ดี  
(4) การมีส่วนร่วมในการท างาน (5) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaithongsri, P. 
(2015, pp.66-84) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของทีมท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) การมีปฏสิัมพันธ์ 
(Interaction) (2) การมีเปา้หมายเดียวกัน (Purpose) (3) การมีภาวะผู้น า (Leadership) (4) การมีสว่นร่วม
(Participation) (5) ความรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility)    
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผูบ้ริหารระดับต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ คือ ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีคณุลักษณะที่จะใช้วัด ได้แก่  
การกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัตติามกฎระเบียบ ให้สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 
โน้มน้าวให้สมาชิกมีความทุ่มเท เสยีสละในการปฏบิัติงาน และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ คือ การมี
เป้าหมายร่วม โดยมีคณุลักษณะทีว่ัด ได้แก่ การกระตุ้นใหส้มาชิกทกุคนในทีมร่วมกันวิเคราะหส์ภาพองค์การ 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน มีการวางแผนในการปฏบิัติงานร่วมกัน ติดตามการปฏิบตังิานให้
เป็นไปตามแผน ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา จึงต้องให้ความส าคญักับองค์ประกอบด้านการมีเป้าหมายร่วม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ผู้บริหารระดับต้นมีระดับภาวะผู้น าในด้านนี้ต่ ากว่าองค์ประกอบอ่ืนโดยเน้นการจัดเนื้อหา กิจกรรม สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ รวมถึงระยะเวลาในการพฒันามากยิ่งข้ึน  
  จากการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดบัต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้น าการปฏบิัติ  ด้านความรบัผิดชอบ
ร่วมกัน และด้านการมีส่วนร่วม โดยมีคณุลักษณะที่วัด ได้แก่ กระตุน้ให้สมาชิกมีความกระตือรือร้น มุง่มั่นตั้งใจ
ในการท างาน ส่งเสรมิให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้สมาชิกเอาใจใส่ต่อบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของ
ตนเอง มีวิธีการในการปฏบิัติงานในทีมอย่างชัดเจน เปิดโอกาสใหส้มาชิกมีการปรบัเปลีย่นบทบาทการเป็นผู้น าผู้
ตาม ให้สมาชิกวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานจากหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ให้สมาชิกทุกคนในทีมมสี่วนร่วมในการ
คิดและตัดสินใจ ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรบัผู้บริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ควรให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน ภาวะผู้น าการปฏิบัติ ความรับผดิชอบรว่มกัน และ
การมีส่วนร่วม ซึ่งเปน็องค์ประกอบทีต่้องการให้เกิดขึ้นกับผู้บริหารระดับต้นโรงเรยีนมัธยมศึกษาสูงกว่า
องค์ประกอบอ่ืนโดยเน้นการจดัเนือ้หากิจกรรม สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนามากยิง่ขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Khakhlong, C. (2014, p.194) ได้วิจัยเรือ่ง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า
แบบมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากศึกษาระดับที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าแบบมุง่บริการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่าระดับขององค์ประกอบท่ีมีล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้การดูแล 
โดยมีคณุลักษณะที่วัด ได้แก่ การมีจิตสานึกในการดูแลเอาใจใสร่ับผดิชอบผู้อื่น คิดเชิงบวก การปฏิบตัตินให้เป็น
ทีไ่ว้วางใจกับผู้อื่น เป็นผู้อ านวยความสะดวกและจัดสรรทรัพยากร 
  3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารระดบัต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้วิจยัได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีม ที่มีประสิทธิผล ส าหรับผู้บรหิารระดับตน้โรงเรียน
มัธยมศึกษา มีองค์ประกอบของโปรแกรมฯ คือ (1) บทน า (2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม (3) วิธีการพัฒนา 
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ประกอบด้วย การเตรียมความพรอ้ม 1 สัปดาห์ การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ การประเมิน
หลังการพัฒนา (4) เนื้อหาและสาระส าคัญของโปรแกรม ประกอบดว้ย 3 Module คือ Module 1 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าการปฏิบตัิ (Leadership Practice) Module 2 ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ภายในทีม 
(Relationship) การสื่อสารในทีม (Communication) Module 3 ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วม (Goal 
Setting) การมีส่วนร่วม (Participation) ความรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility) (5) โครงสร้างของโปรแกรม  
(6) กิจกรรมการเรียนรู้ (7) วิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น า ประกอบด้วย การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง (Brainstorming) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การเรียนรู้จากปฏิบตัิงานจริง (Action Learning)  
การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) (8) สื่อ/แหล่งเรียนรู้ (9) การวัดและประเมินผล และการพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล  ส่วนท่ี 3 
การด าเนินการเสรมิสรา้งภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผล ส่วนท่ี 4 การวัดและประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Pechrit, P. (2016, pp.223-225) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า โปรแกรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานประกอบด้วย (1) ที่มาและความส าคญัของโปรแกรม (2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  (3) 
เป้าหมายรูปแบบและวิธีการพัฒนา (4) โครงสร้างของโปรแกรม (5) เนื้อหาแบ่งเป็น 3 Module ประกอบด้วย 
Module 1 ความสามารถการจดัการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Module 2 รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการ และModule 3 การฝึกปฏิบัตดิ้วยกระบวนการวิจยั (6) แนวทางการจัดกิจกรรม (7) เทคนิคและ
เครื่องมือ (8) การประเมินผล 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคญักับการพัฒนาภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
ผู้บริหารระดับต้น ควรก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของสถานศึกษา และมีการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลภาวะ
ผู้น าทีมที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ง 
 2. เนื่องจากโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมที่มีประสิทธิผล ส าหรบัผู้บริหารระดับต้นโรงเรียน
มัธยมศึกษา เป็นเป็นโปรแกรมที่ตอ้งใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่อเนือ่ง ดังนั้นการด าเนินการพัฒนาตามโปรแกรม
ควรจัดในช่วงเวลาที่ผู้บริหารระดบัต้นไมม่ีภารกิจเร่งด่วน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามเีวลาในการท ากจิกรรม
อย่างเต็มที่และส่งผลให้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าทีมท่ีมีประสิทธิผลได้ผลดยีิ่งข้ึน 
 3. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยความสมคัรใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที่ 21 ส าหรับผู้บริหารระดับ
ต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา  
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ส าหรับผู้บริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษา  
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