การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
The study of the relationship between
Leadership Management changes with teacher teamwork
Under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 1
สุครรพิญา พัชราชีวิน 1 ชุติมา พรหมผุย 2 ภัทรฤทัย ลุนสำโรง 3
0

1

2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2) เพื่อศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงาน
เปนทีม ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
จำนวน 297 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาดัชนีความสอดคลอง อยู
ระหวาง .08 -1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.886 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ดานการสรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด
2) การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การติดตอสื่อสารในกลุม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ
ดำเนินงาน การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน การจัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม และสมาชิก
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อีเมล sukunann@gmail.com
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อีเมล Chutima@nmc.ac.th
3 อาจารยประจำ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
อีเมล phdpkw@gmail.com
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ภายในทีมแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มากที่สุด รองลงมา
คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี
คำสำคัญ: ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง, การทำงานเปนทีมของครู

Abstract
The research purposes were: (1) to study the transformational leadership of the
administrators under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1; (2) to
study the teamwork of teachers under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area
Office 1; and (3) to study of the relationship between transformational leadership of the
administrators with the teamwork of teachers under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational
Service Area Office 1.
The population was the teachers under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational
Service Area Office 1; the sample group was the 297 teachers. The research instrument was the
estimate rating scale questionnaire with Index of Item Objective Congruence between .08 -1.00, and
reliability 0.886. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and the
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient analysis.
The research findings were: (1) the transformational leadership of the administrators
under the jurisdiction of Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 found the overall was at
high level; the highest mean was the inspiration creation aspect, followed by the prestige creation
aspect, and the intellectual stimulation aspect; and the lowest mean was the individuality
consideration individuality aspect; (2) the teamwork of teachers under the jurisdiction of Saraburi
Primary Educational Service Area Office 1 found the overall was at high level; the each aspect
consideration found the highest mean was the internal-group communication aspect, followed by
the operations participation aspect, the common objectives and goals aspect, the operations
formatting and team management aspect, and the lowest mean was the team members perform
their roles appropriately aspect; and (3) the study results of relationship between transformational
leadership of the administrators with the teamwork of teachers under the jurisdiction of Saraburi
Primary Educational Service Area Office 1 had the positive relationship with statistics significance
level .05, was at low and moderate level; the each aspect consideration found the highest
ภาคโปสเตอร
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correlation coefficient was the individuality consideration individuality aspect, followed by the
intellectual stimulation aspect, the inspiration creation aspect, and the prestige creation aspect,
respectively.
Keywords: Transformational leadership, Teamwork of teachers
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การทำงานเปนทีมถือเปนปจจัยที่สำคัญอยางหนึ่ง ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
หากองคกรแบงแยกการทำงาน ไมสนับสนุน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมสงผลใหมีประสิทธิผลของงานในองคกรตก
ต่ำลง นอกจากนี้ยังสงผลไปถึง บรรยากาศของการทำงานรวมกันดวย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 105-106)
ฉะนั้น การทำงานแบบเกงแตผูเดียวนั้นหมดยุคสมัยแลว เพราะการทำงานเปนทีมมักจะทำออกมา ไดดีกวาการทำงาน
คนเดียว เมื่อทีมทำงานไดดี ผลลัพธที่ไดก็จะมีประสิทธิผลสูงเปนอยางมาก พลังในการทำงานรวมกัน ซึ่งเกิดจากการ
เอาทักษะที่มีความแตกตางกัน และหลากหลาย ประสบการณ รวมถึงแรงจูงใจของสมาชิกในทีม ทำใหทีมสามารถที่จะ
ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทีมที่มีประสิทธิภาพจะสามารถตัดสินใจไดดีขึ้นดำเนินการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
และแกปญหาไดอยางสรางสรรคมากกวากลุมคนที่มีทักษะ มีความสามารถสูง แตตางคนตางทำงาน (ไพโรจน บาลัน,
2551 : 18)
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนปจจัยสำคัญยิ่ง ที่จะทำใหการจัดและ
พั ฒ นาการศึ ก ษาดำเนิ น ไปด วยความเรี ยบรอ ย บรรลุ จุ ด มุ งหมาย ของการจัด การศึ ก ษา การดำเนิ น การดั งกลา ว
จำเปนตองมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ ในการทำงาน เปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน และใชภาวะผูนำที่มี
ประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 : 28) เพื่อที่จะบริหารงานของสถานศึกษาไดเปน
อยางดี มีการกระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรม ไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ใชอำนาจและหนาที่
อย า งเป น ทางการก อ ให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด โดยผู ที่ จ ะใช อ ำนาจจะต อ งเป น ที่ ย อมรั บ ของผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชา มี
ความสามารถในการทำหรือเรียกกันโดยทั่วไปวา ความเปนผูนำหรือภาวะผูนำมีความสำคัญ ยิ่งตอความสำเร็จของ
องคกร สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ความสำคัญดานการบริหารจัดการยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น
ตามลำดั บ และจำเป น ต อ งมี ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ มี ภ าวะผู น ำที่ เหมาะสมกั บ ยุ ค ป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่ง มีการกระจายอำนาจ หรือการ
สงเสริมพลังจูงใจ เปน ผูมีคุณ ธรรม และมีก ารกระตุน ผูตามให มีความเปน ผูน ำดวย ภาวะผูน ำการเปลี่ยนแปลงจะ
พิจารณาที่ลักษณะของผูนำ พฤติกรรม อำนาจ รวมทั้งตัวแปร สถานการณที่เกี่ยวของ (วิจักษณ สุวรรณเจริญ, 2558 :
34) ซึ่งภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เปนพฤติกรรมหรือความสามารถในการบริหารของผูบริหารที่จะนำพาใหผูรวมงาน
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถมากกวาที่ตั้งไวแตตน สงผลให องคกรไดรับการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมของประเทศและของโลก ซึ่งกระบวนการที่ผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผู
ตามนี้ กระทำโดยผานองคประกอบ พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การกระตุนทางปญ ญา การสรางบารมี การ
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คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการสรางแรงบันดาลใจ (นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย, 2559 :
167-182)
จากการศึกษาพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยที่สงผลตอการทำงานเปนทีม โดยที่มีผูนำเปนผู
กำหนดเป า หมายของที ม (สุ วั ฒ น อิ น ทวงศ , 2550 : 89) ภาวะผู น ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพของการบริหารภายในโรงเรียน ผูนำสามารถเปนผูเปลี่ยนแปลงผูรวมงานและผูตาม ทำใหผูรวมงานและผู
ตามมองตนเอง และมอง งานในแงมุมใหมๆ (วัชระพงษ แพรหลาย, 2554 : 23) ผูนำตองมีบทบาทดานการสราง บารมี
ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคำนึงถึงปจเจก บุคคล ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียน
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูไดอยางดียิ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสูการมีอุดมการณ และคานิยมที่
ดี มี ผลทำใหผูรวมงานเกิด แรงจูงใจในการทำงาน และผลประโยชน ของสวนรวมเปน ที่ตั้ง เกิ ดความตระหนัก ใน
ความสำคัญของเปาหมายหรือผลสำเร็จของงาน (จารุวรรณ พรหมบุตรดี, 2557 : 15) มีการสงเสริมบทบาทหนาที่ของ
กัน และกั น จนทำให เกิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การปฏิ บั ติ งานกั บ เพื่ อ นร วมงาน และความสามั ค คี ใน
สถานศึกษา ทั้งสงผลตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน สามารถแกปญหาการทำงานเปนทีมภายในโรงเรียนได
(นันธิดา บัวสาย, 2553 : 115) ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรนำผลการวิจัยที่ไดไปใช ใน
ดานการจัดสารสนเทศ เพื่อนำไปใชพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป (จันธิดา ผานผอง,
2553 : 92) ดังนั้ น การบริหาร การศึกษาในยุคปจจุบั นนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบ ริหารสถานศึกษา
จำเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ เพื่อบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม จึงตองอาศัยภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงเขามาบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบดวย 121 โรงเรียน
แบงตามขนาดเปน 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวนครูผูสอนทั้งสิ้น
1,360 ซึ่งมีจำนวนมาก และมีความแตกตางกันทางดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน จากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา มี
จุดออนอยูที่ครูขาดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และแรงจูงใจ ในการทำงานรวมกันของครูในโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบ
ปญหาการทำงานในโรงเรียน เปนลักษณะที่ตางคนตางทำ ขาดการยอมรับความสามารถและบุคลากรมีทัศนคติไมดี ตอ
การทำงานเปนทีม การทำงานในทีมที่จัดตั้งไวจึงมีสมาชิกเพียงจำนวนหนึ่งเทานั้น ที่มีบทบาทในการทำงาน อีกสวน
หนึ่งเปนสมาชิกที่อยูในทีม แตไมไดมีสวนรวมในการทำงาน ของทีมนั้นๆ ความแตกตางระหวางบุคคลในทัศนคติและ
ความรูความสามารถทำใหเกิดปญหา ในการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
จากปญหาขางตน สงผลใหเกิดความลาชาตอการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากการทำงาน เปนทีมของครู มี
ความสำคัญที่สงผลใหการดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปน
หัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการเปนผูนำที่คอยสนับสนุนสงเสริมและกระตุนการทำงานเปนทีม ยิ่ง
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสำคัญอยาง
ยิ่งตอการบริหารจัดการการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาแตการจะกระตุนใหบุคลากรทุกคนเกิดความรูสึก
อยากเปลี่ยนแปลงเปนการกระทำที่ยากยิ่ง เพราะปกติแลวมนุษยทุกคนตองการความสุขสบาย ดังนั้น ผูบริหารที่จะทำ
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การเปลี่ยนแปลงได นั้นตองศึกษาสภาพแวดลอม และหาทางกระตุนใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก และเห็น
ความสำคัญของการทำงานเปนทีมอยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึง ตองการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผู น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารกั บ การทำงานเป น ที ม ของครู ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อใชเปนแนวทาง ในการกำหนดโยบาย การวางแผนการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนภาวะ
ผูนำการเปลี่ยนแปลงของ ผูบริหารสถานศึกษา และการทำงานเปนทีมของครูตามภารกิจของสถานศึกษาใหเขากับ
สังคม แหงการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1
2. เพื่อศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
สมมติฐานการวิจัย
ความสั มพั น ธระหวางภาวะผูน ำการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารกับ การทำงานเป น ที มของครูในสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันในระดับมาก
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู จำนวน 1,360 คน สังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1, 2563)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครู แ ละผู บ ริ ห าร สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 297 คน กำหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยการใชตารางสำเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan (1970 : 608) จากนั้ น ทำการสุมแบบแบ งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช
ขนาดโรงเรียนเปนชั้น (Strata) แลวทำการสุมแบบอยางงาย (Simple random sampling) ดวยวิธีจับฉลาก
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
โครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check lists)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การกระตุนทางปญญา 2) การสรางบารมี 3)
การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และ 4) การสรางแรงบันดาลใจ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การทำงานเปนที มของครูในสังกัดสำนักงาน เขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสระบุ รี เขต 1 ประกอบด ว ย 5 ป จ จั ย ได แ ก 1) การมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายร วมกั น 2) การ
ติดตอสื่อสารในกลุม 3) การมีสวนรวม ในการดำเนินงาน 4) การจัดรูปแบบการดำเนินงาน และการจัดการทีม และ 5)
สมาชิก ภายในทีมตองแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณ คา (Rating
scale) มี 5 ระดับ
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.1 ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือจากเอกสาร ตำรา และแนวความคิด จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครู เพื่อเปนแนวทางในการสราง แบบสอบถาม
3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค นิยามศัพท และกรอบแนวคิด ของการวิจัย
3.4 นำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบ
และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา สาระสำคัญใหสอดคลอง กับจุดประสงคและนิยามศัพท แลวนำขอมูลมา
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
3.5 นำแบบสอบถามฉบั บ ร า งที่ ส ร า งขึ้ น พร อ มแบบประเมิ น ไปให ผู เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ ท างด า นการบริ ห ารการศึ ก ษา พิ จ ารณาแบบสอบถาม เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ความ
ครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสำนวนภาษา
จากนั้นผูวิจัยจึงไดนำแบบสอบถามฉบับรางมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of
item objective congruence) กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พบวา มีคา ตั้งแต 0.80-1.00 ถือวามีความตรงของ
เนื้อหา
3.6 นำแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย จำนวน 30 คน
3.7 นำแบบสอบถามมาหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach พบวา การทำงานเปนทีมของครู ซึ่งมีคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ 0.886
3.8 นำแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไขปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย
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3.9 นำแบบสอบถามจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูลในการ
วิจัยตอไป
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถาม ผู วิ จั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
4.1 ขอหนังสือสงจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา แจงผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา
4.2 จัดสงแบบสอบถามพรอมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสถานศึกษาที่เปน กลุมตัวอยาง
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
กำหนดวันจากครูผูสอนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและกำหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน
4.3 เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายที่
แบบสอบถามสูญหายหรือไมสมบูรณ
4.4 นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบลงรหัส
และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี ดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ (Frequency)
และคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เกณฑที่ใชในการแปลความหมาย
เพื่อจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย กำหนดเปนชวง คะแนน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑที่ใชในการแปล
ความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย กำหนด เปนชวงคะแนน 5 ระดับ
2. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงที่
สงผลตอการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใชสถิติสหสัมพันธ
แบบ Pearson (Pearson product moment correlation) ซึ่ งเกณฑ ก ารแปลผลความสั ม พั น ธแ บ งเป น 5 ระดั บ
5.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.1.1 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูล ดังนี้
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สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5.1.2 สถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ าน ได แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson's
Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การกระตุนทางปญญา การสรางบารมี การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการ
สรางแรงบันดาลใจ ภาพรวม
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
1. การกระตุนทางปญญา
2. การสรางบารมี
3. การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
4. การสรางแรงบันดาลใจ
รวมเฉลี่ย

3.95
4.12
3.93
4.25
4.06

S.D.
0.53
0.62
0.54
0.61
0.58

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.25, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ดาน
การสรางบารมี ( = 4.12, S.D. = 0.62) และดานการกระตุ น ทางปญ ญา ( = 3.95, S.D. = 0.53) สวนดานการ
คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ( = 3.93, S.D. = 0.54) ตามลำดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทำงานเปน ที มของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวม
การทำงานเปนทีมของครู
1. การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน
2. การติดตอสื่อสารในกลุม
3. การมีสวนรวมในการดำเนินงาน

4.12
4.30
4.13
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S.D.
0.66
0.66
0.65

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

4. การจัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม
5. สมาชิ ก ภายในที ม แสดงบทบาทหน า ที่ ข องตนเองอย า ง
เหมาะสม
รวมเฉลี่ย

4.06
4.02

0.66
0.66

มาก
มาก

4.13

0.66

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.13, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
โดย การติ ด ต อ สื่ อ สารในกลุ ม มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ( = 4.30, S.D. = 0.66) รองลงมาคื อ การมี ส ว นร ว มในการ
ดำเนิ น งาน ( = 4.13, S.D. = 0.65) การมี วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายร ว มกั น ( = 4.12, S.D. = 0.66) การ
จัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม ( = 4.06, S.D. = 0.66) สวนสมาชิกภายในทีมแสดงบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ( = 4.02, S.D. = 0.66)
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปน
ทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
ตัวแปร (x)
ดานการกระตุนทางปญญา (X1)
ดานการสรางบารมี (x2)
ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x3)
ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x4)
การทำงานเปนทีมของครู (y)

X1
1.000
-1.333*
0.439**
0.029
0.405**

X2
1.000
-0.016
0.091
0.074

X3

X4

1.000
0.271** 1.000
0.479** 0.393**

y

1.000

จากตารางที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีม
ของครูในสังกัด สำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึก ษาประถมศึกษาสระบุ รี เขต 1 มีค วามสัม พั น ธทางบวกทุก ดานอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (r = 0.479* *) ดานการกระตุนทางปญญา (r = 0.405**) ดานการ
สรางแรงบั น ดาลใจ (r = 0.393**) มีค วามสัม พั น ธอยูในระดับ ปานกลาง สวน ดานการสรางบารมี (r = 0.074) มี
ความสัมพันธในระดับต่ำ
สรุปผลการวิจัย
1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูง
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ที่สุด รองลงมาคือ ดานการสรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มี
คาเฉลี่ยต่ำที่สุด ตามลำดับ
2. การทำงานเป น ที ม ของครู ใ นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สระบุ รี
เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการติดตอสื่อสารใน
กลุม มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการดำเนินงาน การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน การ
จัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม และสมาชิกภายในทีมแสดงบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม มี
คาเฉลี่ยต่ำที่สุด
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
.01 โดยดานที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มากที่สุด รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน
การสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี
อภิปรายผล
1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
สรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ตามลำดับ
ซึ่งสอดคล องกับ แนวคิดของ รัตติก รณ จงวิศาล (2556) ที่ เนน วา ภาวะผูน ำ การเปลี่ยนแปลง เปน การกระตุน ให
ผูรวมงานมีความคิดสรางสรรคสรางนวัตกรรมใหมๆ กระตุนใหผูรวมงานมีการคิดคนหาวิธีใหมในการแกปญหาดวย
ตนเอง กระตุนใหผูรวมงาน เปลี่ยนกรอบการมองปญหาและมีการแกปญหาอยางมีระบบ สนับสนุนใหกำลังใจผูรวมงาน
ในการพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม ในการตัดสินใจเพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน สงเสริมใหใชหลักการเหตุผลในการตัดสินใจ มากกวาความรูสึกตนเอง สรางความมั่นใจแกผูรวมงาน
วาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทาย ความสามารถ กระตุนใหผูรวมงานไดความคิดเห็นในการทำงานอยางเต็มที่ เพื่อเปน
การสราง ทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ที่เนน
วาภาวะนำการเปลี่ยนแปลง เปนการยั่วยุใหผูตามแกปญหาดวยวิธีการ แบบใหมๆ กระตุนการสรางระบบความคิด
เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตามมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน รูจักคิดและ
วิเคราะหปญหา แกปญหา อยางเปนระบบ มียุทธศาสตรในกระบวนการคิด สงเสริมการแกปญหาในลักษณะปองกันไว
กอนมากกวาการตามไปแกปญหา การที่ผูนำกระตุนใหผูตามเกิดความเปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงปญหา รวมทั้ง
แนวทางการแกไขปญหา โดยใชความคิด ความเชื่อ จินตนาการ และคานิยม ซึ่งจะทำใหผูตามเกิดความรอบคอบ ความ
เขาใจ มองเห็นปญหา และรูสึกวาปญหา ที่เกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะรวมกันแกไขปญหา
2. การทำงานเป น ที มของครู ในสั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสระบุ รี เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ (2551) และ สุนันทา เลาหนันทน (2551) ที่เนน
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วาในการทำงานเปนทีม นอกจากมีการแบงงาน และประสานงานเปนทีมกันแลว ยังตองมีการกำหนด หนาที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกในกลุมใหชัดเจน เพื่ อปองกัน ความสับ สน และชวยยนระยะเวลาในการปฏิ บั ติงานใหสั้น ลง
สอดคลองกับแนวคิดของ Romig (1996) ที่เนนวา ในการทำงานเปนทีมจะตองมีการกำหนดเปาหมายของทีม (Team
goal setting) โดยการพูดคุยหาขอตกลงรวมกันของสมาชิกทีมแตละคนเพื่อนำไปสูการปฏิบัติตามพันธกิจ ซึ่งเปนการ
ชวยใหทีมมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติโดยใชเวลาลดลง
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
.05 โดยดานที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ
คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มากที่สุด รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน
การสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี ที่เปนเชนนี้เพราะผูบริหารแสดงออกถึงการมีเปาหมายในการทำงานที่
ชัดเจน และ ถายทอดความคิดที่สำคัญไปสูผูรวมงาน มุงมั่นกระทำตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ประพฤติตัว
กระทำตนเปน แบบอยางที่ ดีตอผูรวมงานในเรื่องคานิ ยม เสริมสรางความภาคภูมิใจศรัทธา และความมั่น ใจใหกับ
ผูรวมงาน สรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อ บรรลุเปาหมายที่ตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ สิริรักษ นัก
ดนตรี (2554) ที่เนนวา การสรางแรงบันดาลใจ เปนการที่ผูบริหาร จะประพฤติตนในทางที่จูงใจใหครูเกิดแรงบันดาลใจ
ภายใน สรางให เกิ ดความหมาย และความท า ทายในการทำงาน โดยการกระตุ น ให เกิ ดการทำงานเป น ที ม มี ก าร
แสดงออก ซึ่งความกระตือรือรน ผูบริหารจะตองสรางภาพของอนาคตที่ดี เพื่อสื่อความหวังที่ตองการ อยางชัดเจน
ผูบริหารจะตองแสดงถึงความผูกพันตอเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกัน แสดงความเชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจ
อยางแนวแนที่จะใชความสามารถของทุกคน รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายได สอดคลองกับแนวคิดของ รัตติกรณ
จงวิศาล (2556) ที่เนนวา การสรางแรงบันดาลใจ เปนการใหกำลังใจยกยอง ชมเชยผูรวมงาน อยางสม่ำเสมอ เปด
โอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ สรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก สนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทำงาน ทุมเทความพยายามในการทำงานอยางเต็มศักยภาพ คอยใหกำลังใจแกผูรวมงาน สนับสนุนผูรวมงานที่อุทิศตน
ใหกับงาน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ผูรวมงานสามารถใชทักษะและความสามารถในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ
ของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
จากการวิจัยที่พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของ
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดาน โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง
(1) โรงเรี ย นควรส ง เสริ ม ให ภ าวะผู น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารกั บ การทำงานเป น ที ม ของครู มี
ความสัมพันธระหวางกัน
(2) โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีความมุงมั่นกระทำตนเพื่อใหเกิดประโยชน แกสวนรวม
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(3) หนวยงานตนสังกัดควรมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาผูบริหารใหมีวิสัยทัศน
(4) โรงเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของควรมีการพัฒ นา สนับสนุนใหบุคลากร มีการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกร
บรรลุเปาประสงคที่ตองการ
(5) ผูบริหารควรมีการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
(6) ผูบริหารควรมีการสรางบารมีดวยการมุงมั่นกระทำตนเพื่อใหเกิดประโยชน แกสวนรวม ประพฤติตัว
กระทำตนเป น แบบอย างที่ ดีตอผูรวมงานในเรื่องคานิ ยม เสริมสรางความภาคภู มิใจศรัทธา และความมั่น ใจใหกับ
ผูรวมงาน สรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ
(7) ผูบริหารควรคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของบุคลากร ใหความดูแลเอาใจ ใสผูรวมงานเปนรายบุคคล
ทำใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคา และมีความสำคัญเสมอ
(8) ผูบริหารควรมีการกระตุนทางปญญา โดยใชอำนาจที่ไดมาจากการทำงาน ซึ่งเปนที่ยอมรับ การทำงานที่
เสี่ยงอันตราย งานที่สรางสรรค มองเห็นเนื้องานชัดเจน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอการทำงาน เปนทีมของครู จากกลุมตัวอยาง
ในระดับอื่นๆ และเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเปนประโยชน ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป
(2) ควรศึกษาปจจัยดานอื่นที่สงผลตอการทำงานเปนทีมของครู เชน การเปน แบบอยางที่เหมาะสม การระบุ
วิสัยทัศนอยางชัดเจน เปนตน
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