การเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นาระดับกลาง
ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
Building Effective Team Leadership Capacity of Middle Leaders through
Professional Learning Community Development Programs of Weang Yai
Wittayakhom School under the Secondary Educational
Service Area Office 25th
ศิริกาญจน์ ไกรบารุง1 พิมาน โทวิรัตน์2 อนันต์ ไกรบารุง3
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษา แนวทางการเสริ มสร้า งสมรรถวิสั ยภาวะผู้ นา
สมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีม และ เพื่อตรวจสอบยืนยันผลการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาที่มี
ประสิ ทธิภ าพของผู้ นาระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่
วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีกลุ่มตัวอย่างคือครูหัวหน้ากลุ่มงานทั้งสี่
กลุ่ มและหัว หน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
จานวน 12 คน และผู้ร่วมงานกับหัวหน้ากลุ่มงานและหัว หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อีกกลุ่ม ละ 2 คน
เป็นจานวน 24 คน รวมทั้งหมด 36 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ
แบบสอบถามสะท้อนตนเองและแบบสอบถามแสดงความเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบั บเท่ากับ 0.98 วิ เคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ สถิ ติพรรณนาและสถิติ อ้า งอิ ง ได้ แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า
1. แนวทางการเสริมสร้ างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้ นาระดับกลาง
โรงเรี ย นแวงใหญ่วิทยาคม ส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึ กษาเขต 25 คื อการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. สมรรถวิสั ยภาวะผู้ น าทีมที่มีประสิ ทธิภ าพของผู้ นาระดับกลางตามแนวทางชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ผลการ
พัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจารย์ประจาสาขาการบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
รองผู้อานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
3 รองหัวหน้าแผนกจัดดาเนินกองมาตรวิทยา กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองบิน6 ดอนเมือง
1
2
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3. การตรวจสอบยืนยันผลการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้ น าระดับ กลางตามแนวทางชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิช าชีพ โรงเรี ยนแวงใหญ่ วิทยาคม พบว่ า
ภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด สอดคล้ องกับการประเมินสะท้อนตนเองของหั ว หน้ากลุ่มงานและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : สมรรถวิสัยภาวะผู้นา ผู้นาระดับกลาง ผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
Abstract
This study aims to study Leadership Strengthening Approach Team Leadership
and Verification of Development Results, Strengthening Effective Leadership Skills of
Mid-Level Leaders in Community-Based Learning. The District 25 Office of the
Secondary Education Area had a sample of four teachers, four groups of supervisors,
and eight groups of learning leaders. Each group of 2 subjects was composed of 24
students, total of 36 students. Research tools. The self-reported questionnaire and the
questionnaire were presented in 5-point scale. The reliability was 0.98. Descriptive
Statistics and Reference Statistics: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation
(S.D.). The results were as follows:
1. The building effective team leadership capacity of middle leaders of
Waengyai Wittayakhom school by used workshop approach through professional
learning community development process of building effective team leadership
capacity programs.
2. The results of the building effective team leadership capacity of middle
leaders through professional learning community development programs of Weang Yai
Wittayakhom School consider overalls and in each aspect were at highest level.
3. The results of confirmatory examine the building effective team leadership
capacity of middle leaders through professional learning community development
programs of Weang Yai Wittayakhom consider overalls and in each aspect were at
highest level related with self-Assessment of department heads and subject
department heads, significantly at 0.05.
Keywords: Leadership Capacity, Middle Leaders, Effective Team Leaders
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บทนา
ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมและก่อให้เกิดความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและบทบาทของภาวะผู้ น าไปสู่ มุ ม มองที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารไม่สามารถที่จะทางานทุกอย่างได้เพียงคนเดียว
ในโรงเรียน จากการศึ กษาแนวคิดภาวะผู้นาแบบแบ่งสันปันส่วน (distributed leadership) (วินัย
ดาสุวรรณ, 2551 : 5) มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในด้านการสร้างผู้นาร่วม (share leadership) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเห็นได้จากโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน มีการแบ่งระดับการบังคับบัญชา
โดยมีการกระจายอานาจลงไปสู่หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เสมือนหนึ่งโรงเรียนเล็ก
ในโรงเรี ย นใหญ่ ผู้ น ากลุ่ ม เหล่ า นี้ ถื อ ว่ าเป็ นกลุ่ มของผู้ น าระดั บกลาง (middle leaders) ซึ่ง ผู้ น า
ระดับกลางจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน เนื่องจากผู้นาระดับกลาง
เหล่านี้เป็นครูไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่มีอานาจตามระเบียบต้องใช้การสร้างบารมีเพื่อให้ผู้ตามเชื่อถือและ
ทาตาม (พิมาน โทวิรัตน์, 2559 : 124) ดังนั้นภาวะผู้นาจึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับผู้นาระดับกลาง
ซึ่งปัจจัยเหตุที่สาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวคือ สมรรถวิสัยภาวะผู้นา (leadership
capacity) (Pierce, 2007) และผู้ น าถื อ ว่ า เป็ น บุ ค ลากรหลั ก ที่ จ ะน าองค์ ก รไปสู่ ค วามส าเร็ จ
คุณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ทั้ ง สมรรถนะหลั ก และสมรรถนะประจากลุ่ ม งานที่ จ ะช่ว ยเสริม สร้ า งให้ ผู้ น ามี
ประสิทธิภาพ ภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ด้วยความพึงพอใจ หัวหน้าที่มีภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถตัดสินใจ สร้างแรง
บันดาลใจให้ให้บุคลากรยึดมั่นและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
รวมทั้งทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จ และแสวงหาแนวทาง
ใหม่ๆ มาพัฒนาการทางานอยู่เสมอ ส่งผลให้ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น หัวหน้ากลุ่มงาน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการบริการจัดการองค์การ
ให้ บ รรลุ เป้ าหมายและมีทิศทางก่อให้เกิดความจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติและองค์การมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการศึ ก ษาในเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งสมรรถวิ สั ย ภาวะผู้ น าที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพของผู้นาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
25 เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึก ษาแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถวิสั ยภาวะผู้ น าทีมที่มี ประสิ ท ธิภ าพของผู้ น า
ระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

251.

2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นาระดับกลาง
ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25
3. เพื่อตรวจสอบยืนยันผลการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นา
ระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งศึกษาการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้นาระดับกลาง ตามหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. (2553) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบทบาทผู้นาและรูปแบบ
การเป็นผู้นา ด้านสมรรถนะทางวิชาชีพครู และด้านปัจจัยความสาเร็จ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ทาการศึกษาในโรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม อาเภอแวงใหญ่ จังหวั ด
ขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้นาระดับกลาง
3.2 ตัวแปรตามคือสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นาระดับกลาง โรงเรียน
แวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
4. ระยะเวลาทาการวิจัย ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)
1. ประชากร ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นแวงใหญ่ วิ ท ยาคม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 25 อาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2. กลุ่มตัว อย่างคือ ครู ที่ป ฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทั้งสี่กลุ่มงาน และครูที่ปฏิบัติห น้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้ร่วมงานกับหัวหน้ากลุ่มงานและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จานวนกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน ของโรงเรียนแวงใหญ่
วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ปีการศึกษา 2560 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 36 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามสะท้อนตัวเอง ซึ่งประกอบด้วย
2 ตอน คื อ คาถามเกี่ย วกับ ข้ อมู ล สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม และความคิด เห็ น ของผู้ น า
ระดับกลางซึ่ง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อการเสริมสร้างสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
วิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 45) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับตรวจสอบมา
วิเคราะห์ความสอดคล้องของความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้เกณฑ์การคัดเลือก คือ
IOC ≥ 0.5 ขึ้น ไป หาค่ า ความตรงของเนื้ อ หา (content validity) ด้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ( Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง 2 ฉบั บ ดั ง นี้
เท่ากับ 0.98
4. การหาคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะ
ผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อนาผลจากการศึกษามาพัฒนาและสร้างเครื่องมือ
4.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน และตรวจสอบโดยใช้เทคนิค IOC
4.3 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้จัดทาแบบสอบถามเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 สาหรับหัวหน้ากลุ่ม
งานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สาหรับชุดที่ 2 สาหรับครูผู้สอนผู้ร่วมงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน
หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ตอบเพื่อตรวจสอบยืนยัน โดยเก็บข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาความถี่ (frequency) และร้อยละ
(percentage)
2. วิเคราะห์การประเมินตนเองต่อการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้นาระดับกลาง โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ทั้ง
ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
1. แนวทางการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้ นาระดับกลาง
โรงเรี ย นแวงใหญ่วิท ยาคมส านั กงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ กษาเขต 25 โดยการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning community : PLC)
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ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) การวิพากษ์ วิจารณ์ 3) การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 4)
การทางานเป็นทีม 5) การร่วมมือรวมพลัง และ6) การดาเนินการอย่างเป็นองค์รวม
2. ผลการศึกษาการพัฒ นาเสริมสร้างสมรรถวิสั ยภาวะผู้ นาทีมที่มีประสิ ทธิภ าพของผู้ นา
ระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษาเขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( Χ = 4.53) และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 14 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก 13 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Χ =
5.00) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ความยุติธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความ
จงรักภักดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ( Χ = 4.75) และความกล้าหาญและความเด็ดขาด
( Χ = 4.67) ตามลาดับ
3. การตรวจสอบยืนยันผลการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้น าระดับกลางโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประเมินโดยครูผู้ร่วมงานกับหัว หน้ากลุ่ มงานหรือ
หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พ บว่า โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด ( Χ = 4.62) และส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 16 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก 11 ข้อ โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความ
จงรั ก ภักดี และซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีค่า เฉลี่ ยเท่ ากัน คือ ( Χ = 5.00) คิ ดริเ ริ่มสร้ างสรรค์ และการสร้า ง
นวัตกรรม ความยุติธรรมคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ( Χ = 4.84) และความกล้าหาญและ
ความเด็ดขาด ( Χ = 4.75) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้นาระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ซึ่งผู้นาระดับกลางหมายถึงครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4
งานและหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ 8 กลุ่ ม สาระโดยใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร (workshop approach) ตามแนวทางชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (professional
learning community : PLC) โดยกระบวนการ พัฒนาตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีระบบของแคทซ์และ
คาห์ น (Katz and Kahn) ประกอบด้ ว ยตั ว ป้ อ น (input) กระบวนการ (process) และผลผลิ ต
(output) ด้านตัวป้อน (input)ได้แก่ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพ
ของผู้ น าระดั บ กลางของสถาบั น พั ฒ นาข้ าราชการพลเรือ น ส านั กงาน ก.พ.2553 ประกอบด้ ว ย
1) บทบาทผู้นาและรูปแบบการเป็นผู้นา 2) สมรรถนะทางวิชาชีพครู และ 3) ปัจจัยความสาเร็จและ
คุณสมบัติของผู้นาต้น แบบ ด้านกระบวนการ (process) โดยเน้นทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน
การร่วมมือรวมพลัง ดาเนินการอย่างเป็นองค์รวมมีการทางานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ

254

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

วิพากษ์วิจารณ์ และการสะท้อนผลการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้าน
ผลผลิ ต(output) ซึ่งผลผลิตคือสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภ าพจานวน 27 ด้าน ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังการพัฒนากับผู้นาระดับกลาง ในระหว่างการพัฒนามี
การประเมินผลเป็นระยะและมีระบบข้อมูลย้อนกลับ (feedback) หมายถึงการปรับปรุงแก้ไขในด้านที่
เห็นว่ายังไม่ผ่านต้องปรับปรุงแก้ไขอีก ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การพัฒนา 2 วงรอก
2. ผลการวิ จั ย พบว่ า การเสริ มสร้ า งสมรรถวิสั ยภาวะผู้ น าทีม ที่มี ประสิ ท ธิภ าพของผู้ นา
ระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้นาระดับกลางมีสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ความยุติธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความจงรักภักดี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และลาดับต่าสุดคือ ด้านการการบริหารความขัดแย้ง สอดคล้อง
กับสานักงานก.พ. (2553) พบว่าคุณสมบัติและสมรรถนะของผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพในลักษณะเดียว
อาจเหมาะสมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น
ดังนั้น ผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพควรมีรูปแบบ คุณสมบัติและสมรรถนะที่ผสมผสานกันตามหลักทฤษฎี
ของโรเบิร์ต เฮาส์ (Robert House อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุ์แพ, 2552) ได้แก่ 1) แบบชี้นา (Directive
Leadership) 2) แบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 3) แบบเน้นสัมฤทธิผล (AchievementOriented) และ 4) แบบมีส่วนร่วม (participative leadership) ส่วนคุณสมบัติที่สาคัญของผู้นานั้น
มีอยู่ด้วยกันหลายประการ อาทิมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความ
เสี ย สละ มี ความยุ ติ ธ รรมและมี วิสั ย ทั ศน์ ดัง นั้น ผู้ น าในระบบราชการจึ งจ าเป็น ต้ อ งมี คุณ สมบัติ ที่
เหมาะสมในการนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนั้นจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของภาครั ฐเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3. การตรวจสอบยืนยันผลหลังการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้นาระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยครูผู้ร่วมงานกับหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 16 ข้อ
อยู่ในระดับมาก 11 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินตนเองของผู้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นาทีมที่มีประสิ ทธิภาพของผู้นาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยในครั้งนี้สามารถ
ยืนยันได้ว่าหลักสูตรการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางชุมชน
การเรี ย นรู้ ทางวิช าชีพ (PLC) มีป ระสิ ทธิภ าพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งช่ว ยให้ ผู้ นา
ระดับกลางโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม มีสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ วินัย ดาสุวรรณ (2551) การกระจายภาวะผู้นา (distributed leadership)
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และภาวะผู้นาร่วม (share leadership) โดยในการบริหารงานในโรงเรียนนอกจากจะมีผู้อานวยการ
โรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนแล้วยังมีทีมผู้นาระดับกลางซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานทั้งสี่
กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มอานวยการและบริ หารงบประมาณ กลุ่มพัฒนากิจการ
นักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จานวนแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูเหล่านี้ทาหน้าที่ผู้นา (teachers as leaders) (Bellon and Beaudry, 1992) เป็นทีมบริหารงาน
โรงเรียนที่สาคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแวงใหญ่
วิทยาคมให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพของผู้นา
ระดับกลางตามแนวทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 หลั ก สู ต รพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งสมรรถวิ สั ย ภาวะผู้ น าที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู้ น า
ระดับกลางอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ยังมีอีกมากมายหลายด้านที่ ยังไม่ได้พัฒนา สามารถจัดทา
หลักสูตรเพื่อนามาพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
1.2 แนวทางการพัฒ นาเสริมสร้างสมรรถวิสั ยภาวะผู้ นาทีมที่มีประสิ ทธิภ าพของผู้ นา
ระดับกลางนอกจากจะใช้แนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วยังสามารถใช้ กระบวนการพัฒนาที่
หลากหลายเช่นการสอนแนะ (coaching) หรือ การพัฒนาโดยใช้สื่อ ICT ฯลฯ
1.3 การพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีที่มีประสิทธิภาพของผู้นาระดับกลางใช้
เวลาการพัฒนาเพียงภาคเรียนเดียวเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดทักษะทั้งความรู้และการ
ปฏิบั ติอย่ างต่อเนื่ อง เกิดการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนควรจะใช้เวลาในการพัฒ นาตลอดปี
การศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
2.1 โรงเรียนควรนาผลการวิจัยในครั้งนี้นาไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความ
ต้องการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจะได้นาหลักสูตรการเสริมสร้าง
สมรรถวิสั ย ภาวะผู้ นาทีมที่มีป ระสิ ทธิภ าพของผู้ นาระดับกลางตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมเป็นแม่แบบในการพัฒนา
2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตต่างๆ สามารถนาเอารูปแบบการพัฒนาหรือโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมโมเดล เป็น
โรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
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การเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษาต่อไป
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นาด้าน
อื่น ๆเช่ น สมรรถวิ สั ย ภาวะผู้ น าเชิ ง วิ ช าการ(instructional leadership) ภาวะผู้ น าเชิ ง นวั ต กรรม
(innovational leadership) หรือภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
3.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรทาการศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะ
ผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพกับกลุ่มประชากรทั้งหมดคือครูทั้งโรงเรียนเพื่อให้ครูมีสมรรถวิสัยภาวะผู้นา
ทีมที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
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