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การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ 

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครู  

ในสังกัดสำนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

The study of the relationship between  

Leadership Management changes with teacher teamwork 

Under the Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 
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1  ชุติมา พรหมผุย1

2  ภัทรฤทัย ลุนสำโรง2

3   

 

บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2) เพ่ือศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงาน

เปนทีม ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 

จำนวน 297 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา มีคาดัชนีความสอดคลอง อยู

ระหวาง .08 -1.00 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.886 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานการสรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 

2) การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา การติดตอสื่อสารในกลุม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน การจัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม และสมาชิก
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ภายในทีมแสดงบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 3) การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มากท่ีสุด 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 
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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  

 การทำงานเปนทีมถือเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

หากองคกรแบงแยกการทำงาน ไมสนับสนุน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมสงผลใหมีประสิทธิผลของงานในองคกรตก

ต่ำลง นอกจากนี้ยังสงผลไปถึง บรรยากาศของการทำงานรวมกันดวย (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553 : 105-106) 

ฉะนั้น การทำงานแบบเกงแตผูเดียวนั้นหมดยุคสมัยแลว เพราะการทำงานเปนทีมมักจะทำออกมา ไดดีกวาการทำงาน

คนเดียว เม่ือทีมทำงานไดดี ผลลัพธท่ีไดก็จะมีประสิทธิผลสูงเปนอยางมาก พลังในการทำงานรวมกัน ซ่ึงเกิดจากการ

เอาทักษะท่ีมีความแตกตางกัน และหลากหลาย ประสบการณ รวมถึงแรงจูงใจของสมาชิกในทีม ทำใหทีมสามารถท่ีจะ

ตอบสนอง ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถตัดสินใจไดดีข้ึนดำเนินการไดรวดเร็วย่ิงข้ึน 

และแกปญหาไดอยางสรางสรรคมากกวากลุมคนท่ีมีทักษะ มีความสามารถสูง แตตางคนตางทำงาน (ไพโรจน บาลัน,   

2551 : 18) 

 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนปจจัยสำคัญย่ิง ท่ีจะทำใหการจัดและ

พัฒนาการศึกษาดำเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุจุดมุงหมาย ของการจัดการศึกษา การดำเนินการดังกลาว

จำเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีประสบการณในการทำงาน เปนบุคคลท่ีมีวิสัยทัศน และใชภาวะผูนำท่ีมี

ประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553 : 28) เพ่ือท่ีจะบริหารงานของสถานศึกษาไดเปน

อยางดี มีการกระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรม ไปสูผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน ใชอำนาจและหนาท่ี

อยางเปนทางการกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผู ท่ีจะใชอำนาจจะตองเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา มี

ความสามารถในการทำหรือเรียกกันโดยท่ัวไปวา ความเปนผูนำหรือภาวะผูนำมีความสำคัญย่ิงตอความสำเร็จของ

องคกร สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ความสำคัญดานการบริหารจัดการย่ิงมีความสำคัญมากข้ึน

ตามลำดับ และจำเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีภาวะผูนำท่ีเหมาะสมกับยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสำคัญย่ิง มีการกระจายอำนาจ หรือการ

สงเสริมพลังจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม และมีการกระตุนผูตามใหมีความเปนผูนำดวย ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจะ

พิจารณาท่ีลักษณะของผูนำ พฤติกรรม อำนาจ รวมท้ังตัวแปร สถานการณท่ีเกี่ยวของ (วิจักษณ  สุวรรณเจริญ, 2558 : 

34) ซ่ึงภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง เปนพฤติกรรมหรือความสามารถในการบริหารของผูบริหารท่ีจะนำพาใหผูรวมงาน 

มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถมากกวาท่ีต้ังไวแตตน สงผลให องคกรไดรับการพัฒนาอยู

ตลอดเวลา ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมของประเทศและของโลก ซ่ึงกระบวนการท่ีผูนำมีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผู

ตามนี้ กระทำโดยผานองคประกอบ พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การกระตุนทางปญญา การสรางบารมี การ
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คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการสรางแรงบันดาลใจ (นุช  สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล  ธรรมไพบูลย, 2559 : 

167-182) 

 จากการศึกษาพบวาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม โดยท่ีมีผูนำเปนผู

กำหนดเปาหมายของทีม (สุวัฒน อินทวงศ, 2550 : 89) ภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพของการบริหารภายในโรงเรียน ผูนำสามารถเปนผูเปลี่ยนแปลงผูรวมงานและผูตาม ทำใหผูรวมงานและผู

ตามมองตนเอง และมอง งานในแงมุมใหมๆ (วัชระพงษ แพรหลาย, 2554 : 23) ผูนำตองมีบทบาทดานการสราง บารมี 

ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคำนึงถึงปจเจก บุคคล ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียน

สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูไดอยางดีย่ิงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสูการมีอุดมการณ และคานิยมท่ี

ดี มีผลทำใหผูรวมงานเกิด แรงจูงใจในการทำงาน และผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง เกิดความตระหนัก ใน

ความสำคัญของเปาหมายหรือผลสำเร็จของงาน (จารุวรรณ พรหมบุตรดี, 2557 : 15) มีการสงเสริมบทบาทหนาท่ีของ

กันและกัน จนทำใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี มีทัศนคติท่ีดี ตอการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน และความสามัคคีใน

สถานศึกษา ท้ังสงผลตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน สามารถแกปญหาการทำงานเปนทีมภายในโรงเรียนได 

(นันธิดา บัวสาย, 2553 : 115) ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ควรนำผลการวิจัยท่ีไดไปใช ใน

ดานการจัดสารสนเทศ เพ่ือนำไปใชพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป (จันธิดา ผานผอง,  

2553 : 92) ดังนั้น การบริหาร การศึกษาในยุคปจจุบันนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบริหารสถานศึกษา 

จำเปนอยางย่ิงในการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี เพ่ือบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบใหม จึงตองอาศัยภาวะผูนำการ

เปลี่ยนแปลงเขามาบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบดวย 121 โรงเรียน 

แบงตามขนาดเปน 3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ จำนวนครูผูสอนท้ังสิ้น 

1,360 ซ่ึงมีจำนวนมาก และมีความแตกตางกันทางดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน จากการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา มี

จุดออนอยูท่ีครูขาดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และแรงจูงใจ ในการทำงานรวมกันของครูในโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบ

ปญหาการทำงานในโรงเรียน เปนลักษณะท่ีตางคนตางทำ ขาดการยอมรับความสามารถและบุคลากรมีทัศนคติไมดี ตอ

การทำงานเปนทีม การทำงานในทีมท่ีจัดต้ังไวจึงมีสมาชิกเพียงจำนวนหนึ่งเทานั้น ท่ีมีบทบาทในการทำงาน อีกสวน

หนึ่งเปนสมาชิกท่ีอยูในทีม แตไมไดมีสวนรวมในการทำงาน ของทีมนั้นๆ ความแตกตางระหวางบุคคลในทัศนคติและ

ความรูความสามารถทำใหเกิดปญหา ในการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

 จากปญหาขางตน สงผลใหเกิดความลาชาตอการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากการทำงาน เปนทีมของครู มี

ความสำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปน

หัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการเปนผูนำท่ีคอยสนับสนุนสงเสริมและกระตุนการทำงานเปนทีม ย่ิง

ในยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสำคัญอยาง

ย่ิงตอการบริหารจัดการการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาแตการจะกระตุนใหบุคลากรทุกคนเกิดความรูสึก

อยากเปลี่ยนแปลงเปนการกระทำท่ียากย่ิง เพราะปกติแลวมนุษยทุกคนตองการความสุขสบาย ดังนั้น ผูบริหารท่ีจะทำ
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การเปลี่ยนแปลงได นั้นตองศึกษาสภาพแวดลอม และหาทางกระตุนใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนัก และเห็น

ความสำคัญของการทำงานเปนทีมอยางเปนรูปธรรม ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึง ตองการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือใชเปนแนวทาง ในการกำหนดโยบาย การวางแผนการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนภาวะ

ผูนำการเปลี่ยนแปลงของ ผูบริหารสถานศึกษา และการทำงานเปนทีมของครูตามภารกิจของสถานศึกษาใหเขากับ

สังคม แหงการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธกันในระดับมาก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครู จำนวน 1,360 คน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1, 2563) 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูและผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 297 คน กำหนดขนาดกลุม ตัวอยางโดยการใชตารางสำเร็จรูป

ของ Krejcie and Morgan (1970 : 608) จากนั้น ทำการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยใช

ขนาดโรงเรียนเปนชั้น (Strata) แลวทำการสุมแบบอยางงาย (Simple random sampling) ดวยวิธีจับฉลาก 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  โครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check lists) 
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  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การกระตุนทางปญญา 2) การสรางบารมี 3) 

การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และ 4) การสรางแรงบันดาลใจ ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก 1) การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 2) การ

ติดตอสื่อสารในกลุม 3) การมีสวนรวม ในการดำเนินงาน 4) การจัดรูปแบบการดำเนินงาน และการจัดการทีม และ 5) 

สมาชิก ภายในทีมตองแสดงบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณ คา (Rating 

scale) มี 5 ระดับ 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

  3.1 ศึกษาแนวทางการสรางเคร่ืองมือจากเอกสาร ตำรา และแนวความคิด จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  3.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู เพ่ือเปนแนวทางในการสราง แบบสอบถาม 

  3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค นิยามศัพท และกรอบแนวคิด ของการวิจัย 

  3.4 นำแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา สาระสำคัญใหสอดคลอง กับจุดประสงคและนิยามศัพท แลวนำขอมูลมา

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

  3.5 นำแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางขึ้นพรอมแบบประเมินไปใหผู เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความรูและ

ประสบการณทางดานการบริหารการศึกษา พิจารณาแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความ

ครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสำนวนภาษา  

  จากนั้นผูวิจัยจึงไดนำแบบสอบถามฉบับรางมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of 

item objective congruence) กับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พบวา มีคา ต้ังแต 0.80-1.00 ถือวามีความตรงของ

เนื้อหา 

  3.6 นำแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับครู

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย จำนวน 30 คน 

  3.7 นำแบบสอบถามมาหาคาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหคา สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach พบวา การทำงานเปนทีมของครู ซ่ึงมีคาความเท่ียงท้ังฉบับเทากับ 0.886 

  3.8 นำแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไขปรับปรุงใหสมบูรณ เพ่ือนำไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 
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  3.9 นำแบบสอบถามจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูลในการ

วิจัยตอไป  

 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผู วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

  4.1 ขอหนังสือสงจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา แจงผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษา 

  4.2 จัดสงแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

กำหนดวันจากครูผูสอนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามและกำหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน  

        4.3 เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกคร้ังในรายท่ี

แบบสอบถามสูญหายหรือไมสมบูรณ  

        4.4 นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ  

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยนำขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบลงรหัส

และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมี ดังตอไปนี้ 

  1. วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก ความถี่ (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) 

   ตอนท่ี 2 ระดับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เกณฑท่ีใชในการแปลความหมาย

เพ่ือจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย กำหนดเปนชวง คะแนน 5 ระดับ  

   ตอนท่ี 3 ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑท่ีใชในการแปล

ความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย กำหนด เปนชวงคะแนน 5 ระดับ  

  2. หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลงท่ี

สงผลตอการทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใชสถิติสหสัมพันธ

แบบ Pearson (Pearson product moment correlation) ซ่ึงเกณฑการแปลผลความสัมพันธแบงเปน 5 ระดับ

  5.1 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   5.1.1 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
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    สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

   5.1.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การกระตุนทางปญญา การสรางบารมี การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการ

สรางแรงบันดาลใจ ภาพรวม  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน  S.D. ความหมาย 

1. การกระตุนทางปญญา 3.95 0.53 มาก 

2. การสรางบารมี 4.12 0.62 มาก 

3. การคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 3.93 0.54 มาก 

4. การสรางแรงบันดาลใจ 4.25 0.61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.58 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.06, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 4.25, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ดาน

การสรางบารมี (  = 4.12, S.D. = 0.62) และดานการกระตุนทางปญญา (  = 3.95, S.D. = 0.53) สวนดานการ

คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด (  = 3.93, S.D. = 0.54) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวม 
 

การทำงานเปนทีมของคร ู  S.D. ความหมาย 

1. การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 4.12 0.66 มาก 

2. การติดตอสื่อสารในกลุม 4.30 0.66 มาก 

3. การมีสวนรวมในการดำเนินงาน 4.13 0.65 มาก 
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4. การจัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม 4.06 0.66 มาก 

5. สมาชิกภายในทีมแสดงบทบาทหนาท่ีของตนเองอยาง

เหมาะสม 

4.02 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.13 0.66 มาก 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน 

โดย การติดตอสื่อสารในกลุม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  (  = 4.30, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน (  = 4.13, S.D. = 0.65) การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน  (  = 4.12, S.D. = 0.66) การ

จัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม (  = 4.06, S.D. = 0.66) สวนสมาชิกภายในทีมแสดงบทบาทหนาท่ีของ

ตนเองอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด (  = 4.02, S.D. = 0.66) 

 

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปน

ทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 
 

ตัวแปร (x) X1 X2 X3 X4 y 

ดานการกระตุนทางปญญา (X1) 1.000     

ดานการสรางบารมี (x2) -1.333* 1.000    

ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (x3) 0.439** -0.016 1.000   

ดานการสรางแรงบันดาลใจ (x4) 0.029 0.091 0.271** 1.000  

การทำงานเปนทีมของคร ู(y) 0.405** 0.074 0.479** 0.393** 1.000 

 

    จากตารางท่ี 3 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีม

ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (r = 0.479* *) ดานการกระตุนทางปญญา (r = 0.405**) ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ (r = 0.393**) มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สวน ดานการสรางบารมี (r = 0.074) มี

ความสัมพันธในระดับต่ำ 

 สรุปผลการวิจัย 

 1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูง
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ท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการสรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มี

คาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ตามลำดับ 

 2. การทำงาน เป น ทีมของค รูในสั งกัดสำนั กงาน เขต พ้ืน ท่ีการศึ กษาประถมศึกษา สระบุ รี                      

เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยการติดตอสื่อสารใน

กลุม มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการดำเนินงาน การมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน การ

จัดรูปแบบการดำเนินงานและการจัดการทีม และสมาชิกภายในทีมแสดงบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด  

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

.01 โดยดานท่ีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี  

 

อภิปรายผล  

 1. ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการ

สรางบารมี และดานการกระตุนทางปญญา สวนดานการคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ตามลำดับ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ รัตติกรณ จงวิศาล (2556) ท่ีเนนวา ภาวะผูนำ การเปลี่ยนแปลง เปนการกระตุนให

ผูรวมงานมีความคิดสรางสรรคสรางนวัตกรรมใหมๆ กระตุนใหผูรวมงานมีการคิดคนหาวิธีใหมในการแกปญหาดวย

ตนเอง กระตุนใหผูรวมงาน เปลี่ยนกรอบการมองปญหาและมีการแกปญหาอยางมีระบบ สนับสนุนใหกำลังใจผูรวมงาน 

ในการพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการใหมๆ เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวม ในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาท่ี

เกิดขึ้นในโรงเรียน สงเสริมใหใชหลักการเหตุผลในการตัดสินใจ มากกวาความรูสึกตนเอง สรางความม่ันใจแกผูรวมงาน

วาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีทาทาย ความสามารถ กระตุนใหผูรวมงานไดความคิดเห็นในการทำงานอยางเต็มท่ี เพ่ือเปน

การสราง ทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดของ ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548) ท่ีเนน

วาภาวะนำการเปลี่ยนแปลง เปนการย่ัวยุใหผูตามแกปญหาดวยวิธีการ แบบใหมๆ กระตุนการสรางระบบความคิด

เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตามมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน รูจักคิดและ

วิเคราะหปญหา แกปญหา อยางเปนระบบ มียุทธศาสตรในกระบวนการคิด สงเสริมการแกปญหาในลักษณะปองกันไว 

กอนมากกวาการตามไปแกปญหา การท่ีผูนำกระตุนใหผูตามเกิดความเปลี่ยนแปลง และตระหนักถึงปญหา รวมท้ัง

แนวทางการแกไขปญหา โดยใชความคิด ความเชื่อ จินตนาการ และคานิยม ซ่ึงจะทำใหผูตามเกิดความรอบคอบ ความ

เขาใจ มองเห็นปญหา และรูสึกวาปญหา ท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งทาทายและเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะรวมกันแกไขปญหา  

 2. การทำงานเปนทีมของครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ (2551) และ สุนันทา เลาหนันทน  (2551) ท่ีเนน
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วาในการทำงานเปนทีม นอกจากมีการแบงงาน และประสานงานเปนทีมกันแลว ยังตองมีการกำหนด หนาท่ีความ

รับผิดชอบของสมาชิกในกลุมใหชัดเจน เพ่ือปองกันความสับสน และชวยยนระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหสั้นลง 

สอดคลองกับแนวคิดของ Romig (1996) ท่ีเนนวา ในการทำงานเปนทีมจะตองมีการกำหนดเปาหมายของทีม (Team 

goal setting) โดยการพูดคุยหาขอตกลงรวมกันของสมาชิกทีมแตละคนเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติตามพันธกิจ ซ่ึงเปนการ

ชวยใหทีมมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติโดยใชเวลาลดลง 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครูในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 

.05 โดยดานท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

คำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ และดานการสรางบารมี ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูบริหารแสดงออกถึงการมีเปาหมายในการทำงานท่ี

ชัดเจน และ ถายทอดความคิดท่ีสำคัญไปสูผูรวมงาน มุงม่ันกระทำตนเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ประพฤติตัว

กระทำตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานในเรื่องคานิยม เสริมสรางความภาคภูมิใจศรัทธา และความม่ันใจใหกับ

ผูรวมงาน สรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือ บรรลุเปาหมายท่ีตองการ สอดคลองกับแนวคิดของ สิริรักษ นัก

ดนตรี (2554) ท่ีเนนวา การสรางแรงบันดาลใจ เปนการท่ีผูบริหาร จะประพฤติตนในทางท่ีจูงใจใหครูเกิดแรงบันดาลใจ

ภายใน สรางใหเกิดความหมาย และความทาทายในการทำงาน โดยการกระตุนใหเกิดการทำงานเปนทีม มีการ

แสดงออก ซ่ึงความกระตือรือรน ผูบริหารจะตองสรางภาพของอนาคตท่ีดี เพ่ือสื่อความหวังท่ีตองการ อยางชัดเจน 

ผูบริหารจะตองแสดงถึงความผูกพันตอเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกัน แสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความต้ังใจ

อยางแนวแนท่ีจะใชความสามารถของทุกคน รวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายได สอดคลองกับแนวคิดของ รัตติกรณ    

จงวิศาล (2556) ท่ีเนนวา การสรางแรงบันดาลใจ เปนการใหกำลังใจยกยอง ชมเชยผูรวมงาน อยางสม่ำเสมอ เปด

โอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ สรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวก สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ

ทำงาน ทุมเทความพยายามในการทำงานอยางเต็มศักยภาพ คอยใหกำลังใจแกผูรวมงาน สนับสนุนผูรวมงานท่ีอุทิศตน

ใหกับงาน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ผูรวมงานสามารถใชทักษะและความสามารถในการทำงาน เพ่ือความสำเร็จ

ของโรงเรียน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช  

จากการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของ

ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกทุกดาน โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยูในระดับต่ำ ถึงระดับปานกลาง 

(1) โรงเรียนควรสงเสริมใหภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการทำงานเปนทีมของครู มี

ความสัมพันธระหวางกัน 

(2) โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีความมุงม่ันกระทำตนเพ่ือใหเกิดประโยชน แกสวนรวม 
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(3) หนวยงานตนสังกัดควรมีแผนหรือนโยบายในการพัฒนาผูบริหารใหมีวิสัยทัศน 

(4) โรงเรียนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของควรมีการพัฒนา สนับสนุนใหบุคลากร มีการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกร

บรรลุเปาประสงคท่ีตองการ 

(5) ผูบริหารควรมีการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

(6) ผูบริหารควรมีการสรางบารมีดวยการมุงม่ันกระทำตนเพ่ือใหเกิดประโยชน แกสวนรวม ประพฤติตัว

กระทำตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานในเรื่องคานิยม เสริมสรางความภาคภูมิใจศรัทธา และความม่ันใจใหกับ

ผูรวมงาน สรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

(7) ผูบริหารควรคำนึงถึงความเปนปจเจกบุคคลของบุคลากร ใหความดูแลเอาใจ ใสผูรวมงานเปนรายบุคคล 

ทำใหผูรวมงานรูสึกมีคุณคา และมีความสำคัญเสมอ 

(8) ผูบริหารควรมีการกระตุนทางปญญา โดยใชอำนาจท่ีไดมาจากการทำงาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับ การทำงานท่ี

เสี่ยงอันตราย งานท่ีสรางสรรค มองเห็นเนื้องานชัดเจน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรศึกษาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอการทำงาน เปนทีมของครู จากกลุมตัวอยาง

ในระดับอ่ืนๆ และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเปนประโยชน ตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในโอกาสตอไป 

 (2) ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีมของครู เชน การเปน แบบอยางท่ีเหมาะสม การระบุ

วิสัยทัศนอยางชัดเจน เปนตน 
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